




















 
  

       

         
         

       

             
            

              
                 
              
                

              
                

      

              
               

          
            

     

              
          
 

        
        

       
     

             

               
                
              

 

           
      

         

     
  
       

                           
                 

          



  
               
                 

               
            
                
              

 

                 
              
     
                

              
                

     

                
              

      
                 
                  

                 
               

               
                 

             
                 

             
              

               
                 

              
                

                
  

       
                 

               
               
                

               

                



              
              

                  
                  
             
               

    

                 
               

             
             

     
                

                
              

               
             

              

    
            

              
               

              
             

                
              

              
              

         

  
              

                 
           
              

  
                
               
                  

               
         



 

 

    
              

                 
                

                   
             

               
               
             

              
           
    

  
               

                 
                

                
                

               
     

       
                 

                   
                
                

               
              

      











 
   

   
 

          
            

          
      

         
             

     
           

  

 
               

            
           

             
    

             
         

            
        

         
         
           
         

             
            

       
         

        
        

        
           

  
          

         
           

            
           

         
       

           
         

  
           

       

 
   

    









 

 
           

            
              
         
              

             
            

              
        

             
  

           
              

         
              
               

 













 
 

             
          

        
         

             

          
       

            
           

      
      

  
         
          

        
            

       

             
              
         

        
                

         
               

           
   

            
         
              

           
             

               
            

         

           
             

           
         

            
          

         
          

       
         

            
            

        

                   
                

    



            
         

            
  

     
           

         
            

          
            

            
    

            
          

           
         

         

       
  

        
 

      
  

         
  

           
              

            
          
       

            
           

          
         

           
       

        
            

            
          

            
       

         
          

         
          

           
     

    



 

 

 
 

             
            

            
            

             
       

          
               
           

            
           

             
         

             

             
           
           

           
           

           
           

          

       
             

            
           

           
             

           
         

            
               

            
             

         
            

   

              
        

              
             

          
          

          
          

    



 
 

  
             

    

              
            

   

  
      

    





            
 

 

             
     

            
    

              
       

                
        

               
           

 

              
          

             
             

  

               
      



     
  

 

         

    

  

   
           
           

  

            
      

  

           
         

           
           

  

            
       

         

 
  

 
  

         





 
   

   
 

 
   

            
            

     
 
             

        
         

         
     

               
          
         
             

              
         

             
          

         
           

               
            

           
             

 
             

        
           

     
              

             
              

            
     

            
     

 
    

                 
              

                 
              

   
               

           
             

    



 

 
 

 
   

   
  

 
   

         
           
        

              
            

             
             

     
           
         
             

           
           

           
            

          
             

          
         

           
         

            
       

             
     

             
            

   
           

          
             

             
               

      
           

            
            

          
             

  
           

              
          
          

          
          

             

    



 
   

   
 

              
          

         
              
       

   
              

           
            

     
           
            

          
            

             
         

 
               

         
   
           

         
  

              
        

           
      
           

           
           

         
              

 
           

          
              

        
            

             
         

      

             
            

          

 
   

    











             
        

         

     
  

  

    













 

 
  

 

      

 

              

       









           

             
              
         
            

             
            

              
        

             
  

          
              

         
              
               

 





 
 

 
 

 

            
          

         
        
           

            
        

           
            

      
      

   
         
          

        
            

       

            
              
         

         
               

          
               

            
    

            
         
              

           
             

               
            

         

           
              

           
         

             
          

          
          

       
          

             
             

         

                   
                

    



 

 

 
 

            
         

           
  

     
           

         
             

          
            

            
    

          
          

           
        

         

          
   

           
    

         
   

            
   

           
              

           
          
       

             
           

         
         

           
       

        
             

            
          

            
       

         
          

         
          

           
      

    



 
 

  
 

 

             
            

            
            

             
       

          
               
           

            
           

             
         

             

             
           
           

           
           

           
           

          

       
             

            
           

            
             

           
         

            
              

            
             

         
            

   

             
        

              
             

          
          

          
          

    



 
 

 

 

  
             

    

              
            

   

  
      

    



      

          
         

     

           
    

          
          

       
               

 

    

  

  

      
              
      
         

           
  

           
       

        

  

        
        
        

     
           

    
        

  

              
       
            

          
             
            

         
          

       

         



 

 

  

            
     
            
               

             
           
               

          
             

                 
            

            
               

           
          

             
              

            
    

         
   

            
   

          
         
 

             
             

         
             

     
         
          

            
     

          
         

         
        

            
          
            

  
           
       

            
           

         
         

       
           

             
    

           
          

          
          

 



            
          

   
             

           
          

             
             
             

   

  

          
              

          
     

  

             
         

   

  

          
               

             
       

      

  

             
         

  

           
        

             
            

 

  

          

  

            
           
        

              
     

          
           

           



  

            
       

              
 

              
  

  

             
           
           

       

  

              
     

            

  

          
 

  

           
 

             
             

        

   

  

            
         

  

        
             

          
   

  

             
 

      

  

              
    

             
            



  

            
            

 
          

  
          
           

 

  

          
            

      
          

  

         
 
         
       

         
          

  

           
     

      

  

             
          

           

            

  

  

           
  

   
            

  
             

      
          

        

 

 

           



  

            
         

  

           

  

           

           
               
           

    

     

        



   

  

              
 

            
           

               
          

            
         

            
            

          
               

           

               
            

             
         

              
             

          
         

              
             

          
             

          
         

             
             

            
        
             
            

             
             

             
             

       

            
      

           
           

           
             

            
             

          
           

            
           

          
            

          



 
 

 
 

           
             

         
             

           
           

             
    
            

          
         

         
              

            
     

             
            

             
           
          

           
             

          
          

           
        

                
          

        

            
            

          
            

           
          

        
          
         

        
            

         
             

               
              
              

             
            

          
   

            
             

             
          

          
            

          



  

 
   

    

  

            
               

         
             

             
                 

          
           

           
           

           
              

            
           
            
            

           
           

           
          

        
           
              

              
            

            
          

            
     

          

  

             
           
             
              

          
           

              
     
            
            

              
        

             
          

           
            

            
        

          
         

             



 
              

            
           

            
          

        
            

          
             

   
              

          
               
             

             
      

         
  

  

               
             

             
            
             

                
              

            
         

                
           

           
         

            
         

             
            

        
         

          
            

           
           

           
           

     

                  
        

                
                

            
              

             
               

               
                 

             
              

                 



   

             
            

          
             

           
        

 

    

               
            

           
         

              
             

          
          

          
        

            
             

          
           

             
           

            
              
          

            
               

            
             

          
                 

           
           

 

  

          
              

         
          

            
          

            
              

             
      

   

             
            

           
             

               
           

            
  



  
             

        
        

             
           

            
            

            
               

              
           

           
            
             

             
             

          
                

             
           

            
             

            
           
           

          
           

           
           

           
           

       
          

         

    

             
             

         
            
         

               
            

           
        

          
                

  

 

              
         

            
           

       
         

            
           

          
           



          
             

            
             

             
             
           

              
         

         
           

            
            
         

            
            
           

         
              

              
          

            
            

         
           

         

              
         
           

            
          

          
         

         
         

         
        

               
            

            
           

         
           

          
                 
          

            
             

     

     

              
          

             
             
           

        
            
             

                
       



          
              

              
         
            

            
           
             

              
                

          
          

          
          

            
           

             
  

 

              
         

         
           

           
           

            
               

            
              

           
          

               
          
            
            

          
           

             
   

             
            
             

              
        

       

             
           

             
             

           
           

             
           

  
            
            

               
            

              



  

             
             

               
        

              
   

             
       

              
             
             

            
             

  

           
              
           

              
             

           
             

         
            
             
        

           
            

          
              

          
          
          

           
            
          

             
        

             
           

            
                 
            
           

              
            

               
             

           
            

 

             
             

          
            

            
            
         

          



 
 

 

 
 

 

          
            

            
             

    

  

            
            

          
              
         
             

          
  

  

             
             

             
            

          
           

          
       

           
        

      
            

       
         

            
          

       

       

  

            
         

           
              

           
          
        

          

  

              
             
             

         
             
          

        
         

              
         



 

          
           

           
          

        
          

            
           

        
        

          
           

          
             

           
        
      

 

          
        

          
         

         
           

               
              

       
      

             
           

           

  

             
            

         
            

             
             

             
                

            
             

             
                

         
       

    

             
           

         
               
          

            
             



 
 

 

 
 

            
              

             
         

  

            
                

        
         

          

  

           
              

         
         

           
               

             
            
          
            

           
          

          
          

          
         

            

               
           
           

           
           

          
           

        
            

         
           

      
        

        
             

            
       

            
       

         
            

           
          

        
          

          
         

          



 
 

 
           
             
            
         

           
              

             
              

             
             

             
        

              
    

             
          
    

  

             
          

               
             

          
          

         
          

           
           
          

           
         

        
             

         
         

       
      

            
           

           
           

         
        

       
         

              
        

            
            

     

  

           
           

             
  

         
          

          



 
  

      

            
             
          

             
             

           
           

            
           

        
           
           

             
         

   

 

             
           
              

              
             

           
         
           

             
          

           
           

           
         

  

             
            

             
            

           
          
            

           
        

           
          

             
           

           
          

    
           

            
       



    

  

              
              

          
           

         
          

            
         

           
            

        
             
            

          
       

              
        

          
           

             
        

           
              

         
          

      
        
        

           
           

         
         

         
        

          
          

          
 

         
          

 

            
             

 



Netherlands industry position regarding the European Commission’s communication 

COM (2013) 542/2: 

“Towards a more competitive and efficient defence and security sector” 

We very much welcome the initiative taken by the European Commission for strengthening the 

Internal market and the competitiveness of the European Defence Industry.  

Our position: 

The Netherlands defence and security industry consists of more than 300 companies, working for 

two third of their business in the civil sector and for one third in defence and security. The sector 

provides superior technology and high quality systems and parts; its workforce is highly educated 

and skilled and there is intense and crucial interaction between civil and military expertise.  

The Netherlands can be considered as the biggest under the less big European nations. The following 

key characteristics apply for the defence industry: turnover € 3.51 billion, number of employees: 

18,000.  

Looking at the actual ideas which the Commission proposes in the four sectors we think that these 

ideas (although in certain areas appropriate) insufficiently address the major issues as stated by the 

Commission itself, e.g the development of a CSDP and avoidance of market fragmentation.  

While the major objectives are quite clear and generally accepted among players in the field the 

Commission’s detailed proposals to address these objectives are on a different, much lower, level 

and will not lead to a serious improvement to the current situation. In some cases the proposed 

methods might even be counterproductive.  

We therefore stress the importance of addressing the defence market situation at the right level and 

with initiatives which can really strengthen the European defence situation and the industrial base1: 

1. A Common Security and Defence Policy CSDP

Europe is lacking key military and civilian capabilities in order to play its role in international security 

affairs. In spite of the recognition of the need for cooperation, this is insufficiently taking off.  In 

addition, EU Members States are not able to solve the problems in the defence industry all by 

themselves. The current strategy of the Commission is to focus entirely on the creation of an open 

and transparent internal EU market through Directive 2009/81 and the phasing out of offsets, while 

not taking into account the international competitive situation towards e.g. the US and e.g. the BRIC 

countries. The sole focus on procurement in open competition of defence and security goods, will 

only create loss of competitive power, capabilities and jobs. 

In line with the position of the Nordic countries we state that the defence policy dimension is 

insufficiently reflected in the Communication. Although the need for more cooperation is recognized, 

current reality is that the European market is fragmented governed by individual national defence 

strategies and national based defence industries of the biggest countries. It is required that this issue 

is being addressed in a strategic and equivalent  way and as part of the development of a Common 

Security and Defence Policy. Key enabling military and civilian technologies should be developed and 

this could and should be done in common programs (taking into account the demand side, industry 

1 This is very much in line with the reaction of the Nordic Defence Industrial Associations 
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and institutes i.e. the golden triangle) or, if required for effectiveness, in smaller groupings (in bi- or 

multinational settings).  

2. Lining up of national defence policies and capabilities

Real distortions of a Level Playing Field in Europe are caused by the biggest nations that currently 

procure most of their defense equipment purely from national sources. For smaller EU Member 

States in Europe without defence OEM’s, the situation is entirely different. They have to procure 

from other European Member States but their national industries have no proper access to the big 

country OEM’s because the supply chains are not really open despite the articles in the defence 

directive procurement on subcontracting in open competition.  As a consequence, industries in the 

smaller Member States are losing basic strategic knowledge and this also affects the essential 

security interests of these smaller Member States.  The Netherlands resembles the situation in the 

smaller member states, having only one OEM (DSNS in the naval sector). Because of the existence of 

this OEM we were able to retain key military capabilities, via strong cooperation between the 

Ministry of Defence and the industry. However, in the other sectors (land and air), having no OEM’s, 

we are losing key military capabilities and knowledge if there is no proper access to the international 

supply chains. Proper access to supply chains can only  be realized via strategic cooperative 

programmes and via instruments such as article 346. It is therefore required that national defence 

policies are being lined up in such a way that attention is given to both sovereignty aspects as well as 

common defence goals and the best use of industrial capabilities, irrespective of borders. This also 

requires a qualitatively well organized and supported CSDP, which in the end would allow for a 

competitive cross border supply chain. 

3. Directive 2009/81 and Article 346 TFEU

It is clear that the defence industries in the smaller member states, provided that they are 

competitive, should get access to all national European defence markets. The same is valid for access 

to international markets, outside Europe. Therefore it is of utmost importance that the original 

procedures and way of working (situation before Directive 2009/81) to access these markets (e.g. the 

US) and to realize European industrial involvement via article 346 TFEU and industrial 

offset/participation are not altered, until a transatlantic level playing field has really been created.  

In this respect it is also essential to realize that Defence in the Netherlands faces enormous cuts in 

budget and personnel, accompanied by the loss of strategic technological knowledge on operational 

and maintenance issues.  As such the Ministry of Defence is becoming more dependent upon 

externally available knowledge at R&D institutes and industry, and these are increasingly important 

to maintain a high quality, efficient and (cost)-effective defence organization. However, this requires 

that NL institutes and industry will be able to deliver this task and will be positioned to deliver the 

required knowledge. This integral approach necessitates an optimal cooperation between the 

Ministry of Defence (and Economic Affairs) and the industry, and extensive participation in 

international cooperative programmes, including access to supply chains.  

4. Key military capabilities and technologies

The Common Security and Defence Policy should lead to definition of EU capability needs, to build up 

and retain key military technologies in Europe, and to the creation of European and/or multinational 

programmes to develop these capabilities and technologies. In this way, truly European cooperation 

and efficient and cost effective capabilities can be built in the long term. 



5. Consolidation of demand

The Commission strongly addresses issues as standardization and certification. Although this is 

important we would like to stress the importance of higher level measures/objectives: consolidation 

of demand.  Even apart from the development of a broadly supported CSDP, consolidation of 

demand is imperative. It is required that all actors (Member States, EDA, EUMC and Commission) 

find a way to transform current ‘free’ procurement processes (resulting in many competing 

systems/versions and insufficient economy of scale) into a mandatory process with the intention to 

consolidate demand.  

6. Harmonization of requirements

In line with the above, harmonization of requirements is essential in realizing economies of scale; as 

the German industry stated with respect to this and previous point: cooperation needs to become 

the norm and not only remain an option. In line with harmonization is the use of standards and 

certification. However, these areas can only be addressed properly if the higher level objectives of 

consolidation of demand and harmonization of requirements are undersigned. 

7. Co-operation between industries/networks of excellence

The Commission speaks about a tailored European industrial policy with more cooperation and 

regional specialization. We strongly agree with more co-operation but regional specialization is an 

issue, especially when the Commission is mentioning regional structural funds,  which is 

counterproductive. 

Specific measures, as proposed by the Commission, should really address the major objectives and 

not just be an opportunity tool, generated by the availability of certain funding. The example of 

promoting regional networking and the support of regional specialization is such an example. As 

France and Germany pointed out: we have to be very careful in the use of structural funds to develop 

defence and/or regional industrial infrastructures; this could lead to duplication in capabilities and 

would be contrary to the required consolidation. This does not prevent the development of 

strategies  to ensure the access to the European defence markets of innovative and flexible SME’s  

and, in addition, that proper industrial collaboration between industries, R&D institutes, and 

universities is stimulated and supported.  We would welcome the creation of SME directed policies, 

related instruments and financial means. The Commission should announce activities addressing this 

objective. 

8. European funding of defence R&D

We support the Commission’s objective to work towards a comprehensive research strategy 

coordinating European (Horizon 2020, JTI’s, and PPP’s) and national programmes; but this should not 

just be based on the development of synergies between civil and military research. The development 

of European funding of defence research is vital for European competitiveness, e.g. in combination 

with the development of European capabilities as indicated under bullet no 4.  We would very much 

welcome CSDP related research outside the scope of Horizon 2020 and the definition of R&D 

programmes in conjunction with national programmes in the fields of key technological defence 

capabilities. 

Pre-commercial procurement to procure prototypes in several fields (RPAS, etc) is a possibility to 

ease the transient steps between R&D and market introduction and could seriously improve the 

position of the European industry. We would welcome all activities of the Commission which could 



support, also financially, the steps between R&D and market introduction.  We also welcome the 

continuous and increased involvement of EDA in supporting above mentioned initiatives. 

9. Development of capabilities

The Commission proposes to extend its activities in the field of internal and external security policies, 

such as civil protection, crisis management, cyber security, protection of external borders and 

maritime surveillance. We strongly welcome this intention, however the envisaged actions need 

more ambition and substance. In all these areas we would welcome the joint (with EU, nations and 

industry) establishment of clear goals and the preparation of supporting programmes, including e.g. 

EU purchased and operated assets.  

One area not mentioned in the above sectors, but heavily interrelated with those, is ICT.  

ICT is a key enabler to provide the right information, in the right format, at the right time to the right 

persons. This is extremely valid for decision making processes, especially in complex field operations, 

and with many different parties involved. This is valid for military but also for civil operations with 

parties such as police, fire brigades, ambulance and emergency services. Good ICT is required to 

allow for parallel command and control structures, at different levels of cooperating organizations, to 

enable an optimum  ‘battle readiness’ level. 

10. The energy strategy

The Commission’s proposal regarding the development of comprehensive energy concept for armed 

forces is not a task for the Commission. Although we underline the importance of energy savings in 

military equipment and sites, it is already often addressed by forces themselves in their operations 

and procurement (e.g. fuel consumption in military aircraft is a major issue and has been addressed 

for decades). In addition: the focus on energy efficiency particularly in the building sector is not that 

innovative and only detracts from the really important objectives in the European defence scenery. 

Armed forces themselves are extremely capable of implying already existing or new measures within 

their building sector.  

If actions on energy are to be supported they have to support, in line with the Commissions own 

remarks, innovative and emerging technologies. We therefore suggest that these actions/activities 

should concentrate on the development of new, energy efficient,  weapon systems rather than on 

energy efficiency in the building sector and infrastructure. Especially a focus on energy efficient 

systems for expeditionary land based operations would be a necessity.  

In addition: we suggest that any activity with respect to energy should be set up in close cooperation 

with EDA and the Forces themselves.  

 

 

10.2.e



Agenda exportoverleg met Damen Schelde Naval Schipbuilding 

Aanwezig: 

-  Commissaris Militaire Productie, Ministerie van Economische Zaken

-  – exportondersteuning vanuit CMP, Ministerie van Economische Zaken

- Lkol.  – Ministerie van Defensie

- KLTZA  – Ministerie van Defensie

- KLTZA , Ministerie van Defensie

-  – Exportcontrole en Strategische Goederen, Ministerie van Buitenlandse

Zaken

- , Exportcontrole en Strategische Goederen, Ministerie van Buitenlandse Zaken

- , Directie Veiligheidsbeleid, Ministerie van Buitenlandse Zaken

-  aanspreekpunt Maritieme sector, Ministerie van Economische 

- , DSNS

- , DSNS

1. Welkom

2. Opening en mededelingen

3. Presentatie lopende exportprojecten van Damen en de 

4. Beurzen 2013/2014

5. Diversen
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separatistengroepen in Oost-Oekraïne.
• Overeenkomstig de Nederlandse lijn is niets opgenomen over het uitsluiten van Rusland van
sportevenementen.

Proces Brussel
• De Europese Raad (ER) van 30 augustus jl. heeft aangegeven klaar te staan om significante verdere
stappen te zetten, afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt.  De ER heeft daartoe de
Commissie verzocht binnen een week – nog voor de NAVO top van 4-5 september - voorstellen voor te
bereiden en te presenteren waarover besluitvorming kan plaatsvinden.
• Het voorstel van de Commissie voor verdieping van het liggende sanctiepakket kwam 3 september
beschikbaar en is 3 en 4 september met lidstaten uit onderhandeld in elkaar opvolgende Coreper's en
Raadswerkgroepen. Een eindresultaat is begin van de avond nog niet bereikt.
• Om nieuwe sancties te effectueren is een formeel besluit van de Raad Buitenlandse Zaken nodig. Wanneer
in Coreper overeenstemming wordt bereikt, kan dit via een schriftelijke procedure plaatsvinden. Het hangt van
de ontwikkelingen af of daar nog een besluit van de Europese Raad tussen komt.

Nadere aandachtpunten EZ
• Vandaag is gesproken (directie TOP) met VNO/NCW die aangaf zorgen te hebben over de impact op
bedrijven met een langere reactietermijn (bijvoorbeeld toeleveranciers dual-use en gevoelige technologieën) en
voor bedrijven die geraakt worden door de EU-sancties.
• Roep om meer aandacht voor deze groep bedrijven en vraag naar flankerend beleid neemt toe.
• Deze zorgen betrof formeel het eerste pakket. De nadere sancties komen daar nog bij. Plus de gevolgen
van mogelijke niuewe tegensanctie van Rusland.
• In een vervolggesprek met VNO NCW is op korte termijn (1-2 weken) voorzien.
• BZ/BEB schakelt doorlopend met VNO NCW over de situatie en het proces deze week in Brussel.
VNO/NCW en relevant bedrijfsleven wordt goed meegenomen in het proces en is zeer goed op de hoogte.
• Komende week wordt het intern afstemmingsoverleg o.l.v. DG BenI weer geïntensiveerd en de
interdepartementale olv EZ afgestemde economische impactanalyse weer geactualiseerd.





nota wordt u in aanvulling op de nota van 2 september [nummer: 14145074]
geïnformeerd over de richting die het uitgaat en het verdere proces.
Kern
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Het resultaat betreft een verdieping van

sancties voortbouwend op het reeds bestaande pakket
(kapitaalmarktrestricties, wapenembargo, exportrestricties op dual use
goederen en exportrestricties voor bepaalde technologie voor de oliesector).

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Discussie richt zich momenteel op de
technische details.     

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Precieze besluitvormingsproces van de
Raad over het resultaat van de onderhandelingen hangt samen met de
politieke ontwikkelingen bij de NAVO-top (4-5 september) en de
ontwikkelingen in (Oost)Oekraïne.

Toelichting
Resultaat Coreper tot nu toe:
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Het resultaat is een verdieping van het

bestaande pakket. Het gaat dus om aanvullende maatregelen in de volgende
sectoren: kapitaalmarkt, defensie, dual-use goederen, gevoelige technologieën
(waaronder energie). Discussie vindt nog plaats over de precieze detail maar
bevat:
<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Kapitaalmarkt: Syndicated loans;

verbreding van financieringsrestricties naar staatsbedrijven in defensie-
industrie en bedrijven met voornaamste activiteiten in exploratie,
productie en transportatie van olie en olieproducten en verkorting van
financieringstermijn van 90- naar 30 dagen;

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Op defensie zijn geen aanvullende
maatregelen genomen.

<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Dual-use goederen: exportrestricties
niet slechts goederen met militair eindgebruik maar voor geselecteerde
goederen eindgebruikers uitbreiden naar bijvoorbeeld civilian end users;

<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Gevoelige technologie: de lijst met
technologieën die onder de exportban vallen wordt uit gebreid met
diensten en additionele technologieën.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Daarnaast is er een aanvulling gekomen
op de lijst personen en organisaties die handelen met de separatistengroepen
in Oost-Oekraïne.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Overeenkomstig de Nederlandse lijn is
niets opgenomen over het uitsluiten van Rusland van sportevenementen.

Proces Brussel
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->De Europese Raad (ER) van 30

augustus jl. heeft aangegeven klaar te staan om significante verdere stappen
te zetten, afhankelijk van hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt.  De ER
heeft daartoe de Commissie verzocht binnen een week – nog voor de NAVO
top van 4-5 september - voorstellen voor te bereiden en te presenteren
waarover besluitvorming kan plaatsvinden.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Het voorstel van de Commissie voor
verdieping van het liggende sanctiepakket kwam 3 september beschikbaar en
is 3 en 4 september met lidstaten uit onderhandeld in elkaar opvolgende
Coreper's en Raadswerkgroepen. Een eindresultaat is begin van de avond nog
niet bereikt.   

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Om nieuwe sancties te effectueren is
een formeel besluit van de Raad Buitenlandse Zaken nodig. Wanneer in
Coreper overeenstemming wordt bereikt, kan dit via een schriftelijke
procedure plaatsvinden. Het hangt van de ontwikkelingen af of daar nog een
besluit van de Europese Raad tussen komt.

Nadere aandachtpunten EZ
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Vandaag is gesproken (directie TOP)

met VNO/NCW die aangaf zorgen te hebben over de impact op bedrijven met
een langere reactietermijn (bijvoorbeeld toeleveranciers dual-use en gevoelige
technologieën) en voor bedrijven die geraakt worden door de EU-sancties.       

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Roep om meer aandacht voor deze
groep bedrijven en vraag naar flankerend beleid neemt toe.



<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Deze zorgen betrof formeel het eerste
pakket. De nadere sancties komen daar nog bij. Plus de gevolgen van
mogelijke nieuwe tegensanctie van Rusland.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->In een vervolggesprek met VNO NCW is
op korte termijn (1-2 weken) voorzien.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->BZ/BEB schakelt doorlopend met VNO
NCW over de situatie en het proces deze week in Brussel. VNO/NCW en
relevant bedrijfsleven wordt goed meegenomen in het proces en is zeer goed
op de hoogte.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Komende week wordt het intern
afstemmingsoverleg o.l.v. DG BenI weer geïntensiveerd en de
interdepartementale olv EZ afgestemde economische impactanalyse weer
geactualiseerd.
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Ministeries van EZ, BZ en FIN: 11-september 2014

Overzicht EU-sancties, gevolgen voor NL en indicatie Russische tegensancties 

Aanleiding 
In navolging van de ER-conclusies van 20 augustus jl heeft de Raad op maandag 8 september jl. een 
additioneel pakket aan sancties goedgekeurd. Besloten was dat het pakket op korte termijn inwerking 
zou treden maar deze nog wel aan te houden zodat  er tijd zou zijn voor een evaluatie van de 
uitvoering van het staakt-het-vuren in Oekraïne. Donderdag 11 september is in Coreper besloten 
publicatie en inwerkingtreding op vrijdag 12 september. U vindt de verklaring van de Voorzitter van de 
Raad in de bijlage. 

Kernpunten 
• Het aanvullende EU-sanctiepakket gaat vrijdag 12 september per direct in en betreft een graduele

verdieping van het bestaande pakket. Het betreft, naast een uitbreiding van het sanctiecriterium
en bevriezingslijst, restricties op kapitaalmarkt, dual use goederen en hoogwaardige

energietechnologie.

• De Commissie benadrukt dat het pakket schaalbaar en omkeerbaar is, afhankelijk van
ontwikkelingen met het Vredesplan. Hiervoor vindt in ieder geval voor het einde van de maand
een assessment van de situatie plaats.

• Er is een EU-sanctiecomité ingesteld voor het monitoren van het effect van sancties en eventueel
ontwijkingsgedrag, het geven van guidance bij de implementatie van sancties en het doen van
suggesties ter verduidelijking en mogelijke aanscherping van sancties. Dit ondersteunt het level
playing field tussen lidstaten.

• Op voorhand valt niet te zeggen of en m.n. welke tegenmaatregelen Rusland zal nemen. Dit zou
kunnen gaan om een (selectieve) sluiting van het luchtruim en beperking van de import van
machines (bijvoorbeeld auto-import). Dit betreft vooralsnog echter geruchten.

• Over het aanvullende pakket is het bedrijfsleven steeds intensief geïnformeerd.

EU-sanctiepakket samengevat 
Het sanctiepakket komt bovenop de bestaande sancties en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Kapitaalmarktrestricties: worden uitgebreid door
(1) verlaging van de drempel voor verhandelbaar schuldpapier van 90 tot 30 dagen;
(2) uitbreiding tot alle leningen inclusief syndicated loans;
(3) uitbreiding reikwijdte van staatsbanken tot staatsbedrijven (olie en militair). Acht grote
staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren werden tevens onder dit financieringsverbod

gebracht. Voor dochters van die bedrijven is het verbod beperkt tot die buiten de EU, maar de
anti-omzeilingsclausule voorkomt misbruik van dochters binnen de EU. Handelsfinanciering blijft
nog buiten de sancties.

• Dual use-goederen: het verbod op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik
is uitgebreid naar gemengde eindgebruikers (was alleen militaire eindgebruikers).

• Hoogwaardige energietechnologie: de Raad kondigde een verbod af van dienstverlening voor
diepwater olie-exploratie en –productie, Arctische olie-exploratie en –productie en

schalieolieprojecten in Rusland. In juli jl. maakte de EU de uitvoer naar Rusland van bepaalde
hoogwaardige apparatuur en technologie voor diepwater olie-exploratie en -productie, arctische
olie-exploratie of schalieolieprojecten al vergunningplichtig.

• Wapenembargo: niet aangepast. Wel heeft Frankrijk inmiddels aangegeven de levering van het
eerste Mistral-schip aan te houden.

• Sanctiecriterium voor visumverbod en bevriezing tegoeden zal worden uitgebreid met personen en
entiteiten die zaken doen met de separatistische groeperingen in de Donbass regio.

• Bevriezingenlijst: 24 extra personen zullen worden toegevoegd aan de sanctielijst (m.n. Russische
politici en separatisten).

Toelichting EU-sancties 
Kapitaalmarkt: 
• De kapitaalmarktrestricties betreffen nu nog alleen beperking op verschaffen van kapitaal aan

banken die voor meer dan 50% in handen zijn van de staat. Deze banken zijn samen goed voor
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zo’n 60% van de Russische bancaire sector. Met de aanscherping die 12 september in werking 

treedt, wordt de reikwijdte uitgebreid naar niet-bank staatsbedrijven (olie en militair). 
• De kapitaalmarktrestricties waren tot nu toe nog beperkt tot aandelen en verhandelbaar

schuldpapier met een looptijd van meer dan 90 dagen, uitgegeven na 1 augustus jl. Zo vielen

syndicated loans, onderhandse leningen, en handelsfinanciering (Letters of Credit) niet onder de
huidige sancties. De aangescherpte sancties bevatten alleen nog een uitzondering voor
handelsfinanciering en verhandelbaar schuldpaper tot 30 dagen.

Effecten 
• Het effect van sancties is met name voelbaar op de financiële markten. Zo dragen de sancties bij

aan de groei van de kapitaalvlucht uit Rusland. Europese en Amerikaanse financiële instellingen

beperken hun exposure uit voorzichtigheid (compliance en commercieel) en beperken hun
activiteiten sterker dan wettelijk verplicht. Resultaat is dat de koers van de Roebel onder druk
staat (2014: -8% tov USD) ondanks recente verhogingen van de rente. Rusland heeft geen
staatsobligaties uitgegeven sinds 16 juli en loopt daardoor achter op schema voor herfinanciering.
(NB Staatsobligaties vallen voorlopig nog buiten EU en VS sancties.) Verder moeten Russische

bedrijven zich wenden tot de staat voor financiering: inmiddels in totaal EUR 5 miljard voor 2

banken; dit zou volgens EC kunnen oplopen tot EUR 30-70 miljard.
• NL banken melden nu nog geen verliezen door de (aanvullend) sancties. Afhankelijkheid van

Russische investeerders/beleggers is voor Nederlandse banken beperkt, banken kunnen bij andere
partijen (binnenlands en buitenlands) terecht. Mogelijke effecten als gevolg van escalatie zouden
volgens DNB niet de continuïteit van NL systeemrelevante banken bedreigen.

Dual use-goederen: 

• Het verbod op de uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik is uitgebreid naar
gemengde eindgebruikers (was alleen militaire eindgebruikers).

Effecten 
• De EU exporteert voor ca. 20 miljard dollar per jaar aan dual use goederen naar Rusland.
• Nederland is - sinds de onrust is ontstaan - conservatief in het verlenen van vergunningen. Een

aantal Nederlandse bedrijven (naar schatting enkele tientallen) worden hierdoor potentieel

geraakt. Tot nu toe lijken de bedrijven in kwestie daar begrip voor te hebben.
• In 2013 werd voor ruim €100 miljoen aan vergunningen afgegeven voor de uitvoer van dual-use

goederen.

Beperkingen op export van gevoelige technologieën in de oliesector: 
• In aanvulling op een verbod op de export van gevoelige technologieën is deze uitgebreid naar ook

diensten. Het gaat hierbij om technologie – en nu dus ook diensten – voor diepzeeboringen naar
olie, winning en exploratie van olie in het Arctisch gebied en het ontginnen van schalieolie
(samengevat: lastig winbare olie). Technologie voor gas is buiten het sanctieregime gehouden.

• De tenuitvoerlegging loopt via een vergunningstelsel; lidstaten mogen geen exportvergunningen
verlenen voor een lijst vastgestelde technologieën (boren, pijpleidingen, etc.). Aandachtspunt
hierbij is het feit dat in voorkomende gevallen het onderscheid tussen technologie voor olie en
gas lastig valt te maken. EZ vraagt in de implementatiefase aandacht voor een eenduidige

implementatie tussen lidstaten om zo een Europees level playing field te waarborgen. Ook BZ
hecht aan harmonisatie op enkele punten en heeft aandacht voor uitvoeringslast.

Effecten 
• Deze maatregel zorgt ervoor dat de langetermijncapaciteit van Rusland voor energieproductie

verder onder druk komt te staan. Rusland kan de import van hoogwaardige technologie en
diensten uit de VS en de EU naar verwachting niet geheel substitueren met importen uit andere

landen.
• De EU exporteert jaarlijks voor ca. 150 miljoen euro aan gevoelige technologie naar Rusland. Dit

is 0,001% van het BBP van de EU en dus niet van groot belang voor de Europese dan wel
Nederlandse economie. Voor enkele individuele bedrijven actief in de Russische oliesector, als
Shell en Fugro, en dienstverlenende consultancy bedrijven, kunnen de maatregelen wel negatief
uitwerken. Shell heeft publiekelijk aangegeven dat tot op heden de impact relatief meevalt. Fugro

heeft ons een indicatie gegeven van EUR 5 à 10 mln jaarlijks nadelig effect m.b.t.
dienstverlening.



Mogelijke reactie (tegensancties) Rusland 

A-symmetrisch en moeilijk voorspelbaar
• Op voorhand valt niet te zeggen welke tegenmaatregelen Rusland zal nemen.
• Retaliatie door Rusland is vooralsnog beperkt tot handel in vooral voedsel; de financiële en

energiesector worden hierdoor nog niet geraakt.
• De Russische overheid heeft altijd aangegeven dat eventuele extra sancties van EU zijde

beantwoord zullen worden met a-symmetrische tegenmaatregelen. Met de huidige voedselsancties
heeft Rusland gekozen voor een maatregel waarmee de lokale productie gestimuleerd werd
(voedingsmiddelen). Dat werd gebruikt om draagvlak in Rusland zelf te houden. De Ambassade in
Moskou sluit derhalve niet uit dat het wederom een dergelijk type maatregel zal worden, maar
voorspellingen zijn eigenlijk niet te maken. Zoals de huidige economische ontwikkeling in Rusland

niet strikt langs economische logica te verklaren is, zo geldt dat waarschijnlijk ook voor de
eventuele Russische maatregelen.

• Ook is het mogelijk dat  Rusland sancties gericht tegen individuele lidstaten inzet.
• De Commissie heeft aangegeven de situatie rondom mogelijke Russische tegensancties te

monitoren en zich voor te breiden op maatregelen hiertegen.

Geruchten betreffende Russische tegensancties (kort overzicht van Ambassade Moskou/ETM) 
• Een van de geruchten betreft die van (selectieve) sluiting van het Siberisch luchtruim voor EU en

VS luchtvaartmaatschappijen, zeker omdat Medvedev daarover openlijk heeft gespeculeerd in de
media. Dit moet afgewogen worden tegen geluiden van kenners dat deze maatregel
onwaarschijnlijk is vanwege vervolgrisico’s voor Aeroflot. Bij MinIenM is gevraagd met een
indicatie te komen van de impact van een dergelijke sanctie. Zij komen daar z.s.m. op terug.

• Polen bericht sinds gisteren over een (gedeeltelijke) afsluiting van de Russische gasaanvoer, om

technische of commerciële redenen, mogelijk vanwege vermeend oneigenlijk doorleveren van
Russisch gas aan Oekraïne door Polen. Polen heeft daarop gereageerd door het gas dat zij
hierdoor zelf tekort komt elders in te kopen en de toelevering aan Oekraïne stop te zetten.
Gazprom heeft in Russische media aangegeven dat er geen sprake zou zijn van een afname in de
toelevering.

• Beperkingen rond invoer van auto’s is ook denkbaar, bijvoorbeeld onder de 800.000 roebel (zeg
maar tegengaan van de concurrentie van Lada). Maar ook van vrachtwagens die niet in Rusland

geproduceerd worden (ref. DAF trucks). Bij MinIenM is gevraagd met een indicatie te komen van
de impact van een dergelijke sanctie. Zij komen daar z.s.m. op terug.

• Wat verder nu al speelt is het onder druk zetten van bedrijven of ketens in Rusland met een sterk
Amerikaans of EU profiel. Zo zijn diverse vestigingen van de franchise van McDonalds enkele
maanden gesloten om sanitaire redenen. Carlton Ritz moest stoppen met het schenken van
alcohol omdat er fouten waren in de alcoholvergunning. Van dergelijke overijverige controle

instanties zouden zomaar meer beperkingen kunnen komen.

Andere mogelijke Russische tegensancties 
Energiegebied 
• De gevolgen van een Russische exportbeperking op gas zijn beperkt voor Nederland, maar

aanzienlijk voor de EU als geheel. Zie voor een diepgaande analyse op dit punt de notitie van
DGETM die voor de MR van vrijdag 12 september is voorbereid.

− Nederland is niet afhankelijk van Russisch gas (5% aandeel). Nederland heeft een liquide
gasmarkt en beschikt over eigen gasvoorraden en is netto-exporteur.

− Europa importeert ongeveer 25% van de totale consumptie uit Rusland. Enkele lidstaten

(Bulgarije, Estland, Finland, Litouwen) zijn volledig afhankelijk van Russisch gas. Duitsland
is voor 40% van haar gasaanvoer afhankelijk van Rusland. Voor deze (en een aantal
andere) lidstaten zou het wegvallen van de aanvoer van Russisch gas binnen een aantal
weken tot grote problemen leiden.

− Nederland kan de gasproductie niet opvoeren boven de huidige productieplafonds en kan
daarom het ontstane tekort niet opvangen. Bovendien is het Nederlandse (laagcalorische)
gas van een andere kwaliteit dan het Russische (hoogcalorisch).

• Een exportbeperking op olie heeft aanzienlijke effecten voor Nederland en raken ook de EU:
− Rusland is de grootste leverancier van olie aan Nederland. Het leverde in 2012 30% van

de totale invoer aan ruwe olie en 24% van de totale invoer aan aardolieproducten. Van de

invoer van ruwe olie is ongeveer de helft bestemd voor wederuitvoer.
− Voor de EU als geheel is het beeld vergelijkbaar met Nederland.



− Een Russische exportbeperking op olie zou de havens, raffinaderijen en de petrochemische

industrie in Nederland treffen. Ongeveer 20% van de Russische olie-export aan Europa
gaat via Nederland, met name via Rotterdam en Vlissingen. Van de olie die in de
Nederlandse raffinaderijen wordt verwerkt, komt ruim 25% uit Rusland.

• Rusland is zelf zeer afhankelijk van de gas- en olie-export naar de EU. Gas- en olie-inkomsten
zorgen voor 52% van de federale begrotingsinkomsten en maken 70% van de totale
exportinkomsten uit.

Machine- en vervoermaterieel 
• De Nederlandse export van machines en vervoermaterieel naar Rusland in 2013 (€3,2 miljard)

is aanzienlijk groter dan de import (€61 miljoen). De Nederlandse export bestaat met name

uit voertuigen voor wegvervoer en gespecialiseerde machines.
• Ook voor de EU als geheel is de exportwaarde van machines en vervoermaterieel (€57

miljard) aanzienlijk groter dan de importwaarde (€2 miljard). De export naar Rusland
bedraagt 8% van de totale export van machines en vervoermaterieel uit de lidstaten van de
EU.

• Voor de import van machines en transportmiddelen is Rusland sterk afhankelijk van de EU:

50% van de Russische import van machines en transportmiddelen komt uit de EU.

Chemie 
• De Nederlandse export van chemische producten naar Rusland in 2013 (€1,1 miljard) is

aanzienlijk groter dan de import (€235 miljoen). De Nederlandse export  bestaat voor een
aanzienlijk deel (€390 miljoen) uit medicinale en farmaceutische producten.

• Ook voor de EU als geheel is de exportwaarde van chemische producten (€ 20,2 miljard)

groter dan de importwaarde (€6,3 miljard). De export naar Rusland bedraagt 7,4% van de
totale export van chemische producten uit de lidstaten van de EU.

• Rusland is voor de import van chemische producten sterk afhankelijk van de import uit de EU:
66% van de Russische import van chemische producten komt uit de EU. De Russische export
van chemische producten naar de EU is beperkt.

Mogelijke kapitaalmarktrestricties 

• Dezelfde kapitaalmarktrestricties tegen Europa. Afhankelijkheid van Russische
investeerders/beleggers is voor Nederlandse banken beperkt, banken kunnen bij andere
partijen (binnenlands en buitenlands) terecht. Voor landen als Cyprus en Oostenrijk zal dit
mogelijk anders liggen.

• Gerichte sancties tegen bepaalde banken, waarbij met name is te denken aan Europese
banken met vestiging in Rusland. Dit raakt desbetreffende banken relatief hard.

• Treffen van betalingsverkeerrestricties. Lijkt onwaarschijnlijk, zal ook Rusland volledig treffen.
• Verkopen en/of stoppen met opkopen van Europese (en Amerikaanse) obligaties. Het is niet

erg waarschijnlijk dat Rusland dit snel als tegenmaatregel zal treffen. Alternatieve
investeringsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld in China zijn mogelijk niet toereikend. Echter, in
verband met de kapitaalvlucht en eventuele beperking van leningen uit EU is het denkbaar dat
men wel minder EU-obligaties meer zal kopen. De omvang van de buitenlandse valutareserves
van Rusland kan mogelijk een grove indicatie bieden. Schatting is dat ongeveer 20% van 470

miljard dollar aan reserves gedenomineerd is in euro’s, dat is ongeveer 70 miljard euro.
Daarmee is Rusland geen cruciale partij in de Europese obligatiemarkt.

Macro-economische impact 
• Het is niet zozeer het wegvallen van handel, direct en indirect, met Rusland die de Nederlandse

economie zal treffen. De grootste mogelijke effecten ontstaan door hogere olieprijzen, lager
producenten- en consumentenvertrouwen in het eurogebied, mogelijke onrust op de

kapitaalmarkten en mogelijke tegenreacties van Rusland.
• De Europese Commissie heeft van eerdere sanctievoorstellen een impactanalyse voor de lidstaten

gemaakt. Onder het scenario met sancties van hoge impact wordt het Nederlandse bbp in 2015
met 1,0% geraakt. Gezien het in juli ingevoerde sanctiepakket in combinatie met de huidige
voorliggende sancties minder vergaand zijn dan de sancties van hoge impact, lijken de scenario’s
van lage en middelmatige impact (met een negatief effect van respectievelijk 0,1% en 0,3%)

meer van toepassing. De Cie heeft toegezegd een nieuwe impactanalyse te maken van de
lidstaten en van Rusland.



• Het CPB ziet spanningen rond Oekraïne als neerwaarts risico voor de Nederlandse economie.

Indien er sprake zal zijn van escalatie dan verwacht het CPB dat de groei in 2015 ¼% tot ½%
lager uitvalt (cMEV).

De impact van EU-sancties en van de Russische tegenmaatregelen in Europees perspectief 
• De economische impact van EU-sancties tegen Rusland op de Europese economie is tot nu toe

beperkt geweest, afgezonderd van enkele lidstaten. De recente groeivertraging van de Europese
economie is volgens de Commissie niet volledig toe te schrijven aan de Oekraïne-crisis.

• De Russische boycot heeft daarentegen een drukkend effect op de Europese agrarische en
voedingsmiddelensector. De boycot beslaat 5,3 miljard euro van de Europese export naar Rusland,
ook wel 4,2% van de totale Europese agrarische export en 0,5% van de totale Europese export.

• De boycot raakt ongeveer 9,5 miljoen werkenden in de geraakte agrarische sectoren. Deze impact
is onevenredig verdeeld onder lidstaten. In de zuivelsector zijn Finland, Duitsland en Nederland de
hardst geraakte lidstaten. In de groente- sector zijn dit Polen, Nederland en Spanje. In de
vleessector gaat het om Duitsland, Denemarken en Spanje.

• In totaal bedraagt de Nederlandse exportwaarde van de geraakte agrarische producten ongeveer

een half miljard euro, dat is bijna 2% van de totale agrarische export van Nederland en 0,1% van

de totale Nederlandse export (CBS). Van de geboycotte goederen voor Rusland wordt 91% in
Nederland geproduceerd (zie tabel 1). Het overige deel betreft wederuitvoer; hier wordt relatief
weinig aan verdiend.

Tabel 1. Nederlandse uitvoer van boycotgoederen naar Rusland 2013 – Bron: CBS 

Totale 

uitvoer 

(mln €) 

Wederuitvoer 

(mln €) 

Uitvoer eigen 

makelij (mln €) 

Aandeel 

wederuitvoer % 

Aandeel 

eigen makelij 

% 

Totaal 527 48 479 9,2 90,8 

Zuivel 257 8 249 3,2 96,8 

Vlees 89 10 79 11,5 88,5 

Groenten 87 6 80 7,4 92,6 

Fruit 52 20 32 37,8 62,2 

Vis 6 2 4 35,2 64,8 

Overige 

producten 

36 2 34 4,5 95,5 

Monitoring en implementatie – level playing field lidstaten 

• Er is een EU-sanctiecomité ingesteld voor het monitoren van het effect van sancties en eventueel
ontwijkingsgedrag, het geven van guidance bij de implementatie van sancties en het doen van
suggesties ter verduidelijking en mogelijke aanscherping van sancties. Deze is heden ochtend
(donderdag 11 september) bijeengekomen.

Informatievoorziening bedrijfsleven 
• De RVO zal zorgdragen voor informatievoorziening en publicatie van de sanctiebesluit en

verordening op de daarvoor ingerichte website.
• BZ DGBEB onderhoudt nauwe contacten met het bedrijfsleven. In de komende week wordt

opvolging gegeven aan het overleg tussen directie TOP (EZ) en VNO NCW, waarbij DGBEB wordt

betrokken.
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Henk, 

ter info, EU sacties. 

Aanleiding
In navolging van de ER-conclusies van 20 augustus jl heeft de Raad op maandag 8
september jl. een additioneel pakket aan sancties goedgekeurd. Besloten was dat
het pakket op korte termijn inwerking zou treden maar deze nog wel aan te
houden zodat  er tijd zou zijn voor een evaluatie van de uitvoering van het staakt-
het-vuren in Oekraïne. Donderdag 11 september is in Coreper besloten tot
publicatie en inwerkingtreding op vrijdag 12 september. U vindt de verklaring van
de Voorzitter van de Raad in de bijlage (1).

Kernpunten
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->In samenwerking met BZ DGBEB, FIN

en EZ intern (AEP, EM) is een update samengesteld van de u in juli 2014
toegezonden factsheet. De informatie is toegespitst op de huidige stand van
zaken met het bekend worden dat de EU-sancties van kracht worden (bijlage
2)..

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Het aanvullende EU-sanctiepakket gaat
vrijdag 12 september per direct in en betreft een graduele verdieping van het
bestaande pakket. Het betreft, naast een uitbreiding van het sanctiecriterium
en bevriezingslijst, restricties op kapitaalmarkt, dual use goederen en
hoogwaardige energietechnologie. 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->De Commissie benadrukt dat het pakket
schaalbaar en omkeerbaar is, afhankelijk van ontwikkelingen met het
Vredesplan. Hiervoor vindt in ieder geval voor het einde van de maand een
assessment van de situatie plaats.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Er is een EU-sanctiecomité ingesteld voor
het monitoren van het effect van sancties en eventueel ontwijkingsgedrag, het
geven van guidance bij de implementatie van sancties en het doen van
suggesties ter verduidelijking en mogelijke aanscherping van sancties. Dit
ondersteunt het level playing field tussen lidstaten.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Op voorhand valt niet te zeggen of
en m.n. welke tegenmaatregelen Rusland zal nemen. Dit zou kunnen gaan
om een (selectieve) sluiting van het luchtruim en beperking van de import
van machines (bijvoorbeeld auto-import). Dit betreft vooralsnog echter
geruchten.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Over het aanvullende sanctiepakket
is het bedrijfsleven steeds intensief geïnformeerd.
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Statement of the President of the European Council 

The set of measures adopted on Monday will enter into force on Friday. 

At the same time, it is my understanding that COREPER before the end of the month 
will carry out a comprehensive review of the implementation of the peace plan on 
the basis of an assessment carried out by the EEAS.  

We have always stressed the reversibility and scalability of our restrictive measures. 
Therefore, in the light of the review and if the situation on the ground so warrants, 
the Commission and the EEAS are invited to put forward proposals to amend, 
suspend or repeal the set of sanctions in force, in all or in part. 

It is expected that the Council will consider these proposals urgently with a view of 
taking action if appropriate. 
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Economische impact sancties EU en tegenmaatregelen Rusland 

Aanleiding 
Op verzoek van de MR van 12 september j.l. heeft het ministerie van Economische Zaken in 

afstemming met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Financiën, Infrastructuur en Milieu en (voor 
wat betreft de werktijdverkortingsregeling) Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter informatie een 
overzicht opgesteld over de (beoogde) impact van de EU-sancties en de Russische tegenmaatregelen 
voor de Russische economie, de EU economie en voor de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. 

De notitie is als volgt opgebouwd: 
1. De (beoogde) impact van bestaande sancties en van tegenmaatregelen:

a. op de Russische economie;
b. op de Nederlandse economie;
c. op de Europese economie;

2. Mogelijkheden voor ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven.
3. Vervolgstappen en evaluatie

Een overzicht van de sancties van de EU en de (mogelijke) tegenmaatregelen van Rusland zijn in 
bijlage 1 weergegeven. Het betreft de sancties van de EU tegen personen omtrent bevriezing van 
vermogen en visumverboden, verdergaande sancties betreffende kapitaalmarktrestricties, 
wapenembargo, dual-use goederen en beperkingen op export van gevoelige technologieën in de 
oliesector. De bestaande Russische tegenmaatregelen betreffen beperkingen op de import van met 
name agro-producten.  

1. Gevolgen van EU-sancties/Russische boycot

a. De impact op de Russische economie
• De Russische economie stond er eind 2013 en begin 2014 niet rooskleurig voor. Voor de Krimcrisis

werden de groeiprognoses in korte tijd enkele keren naar beneden bijgesteld. In april 2014 werd
de groei van Rusland door het IMF nog op 1,3% voor 2014 en 2,3% voor 2015 geschat. Nu schat
het IMF de groei op 0,2% voor 2014 en 0,5% voor 2015. De Wereldbank heeft een scenario

doorgerekend voor Rusland waarin de sancties voortduren en Rusland geen hervormingen
doorvoert. In dat scenario krimpt de Russische economie met 0,9% in 2015 en 0,4% in 2016.

• Tegenvallende export en bedrijfsinvesteringen zijn, net als de eerdere slechte prognoses, de
kernfactoren. Ook problemen als de stijgende rente op staatsobligaties, de teruglopende
roebelkoers en de aanzienlijke kapitaalvlucht waren al langer in beeld. De staatsbegroting stond al
langer onder druk door onder andere de stijgende pensioenverplichtingen en defensie-uitgaven.

Structurele problemen in de Russische economie zijn de achterblijvende diversifiëring van de
economie en het gebrek aan goede en betrouwbare instituties.

• Een aantal van deze ontwikkelingen is door de EU-sancties versterkt. Het grootste effect is het
verminderd marktvertrouwen, met name op de financiële markten, met de volgende uitingen:
o Groei uitstroom kapitaal. Rusland had al enige tijd te maken met een omvangrijke

kapitaaluitstroom, vanwege de verslechterde economische vooruitzichten en externe factoren,
met name de afbouw van stimuleringsbeleid van de Amerikaanse centrale bank. Dit resulteert

in een verslechtering van de kapitaalbalans en een vermindering van internationale reserves.
De sancties dragen daar aan bij. Deels komt dat doordat bestaande leningen aan Russische
banken en ondernemingen niet worden verlengd. Deels ook doordat vermogen buiten Rusland

wordt veiliggesteld. Merk op dat een deel van de kapitaalvlucht terugkomt als "verzekerd" FDI.
o Voorzichtigheid financiële instellingen. Europese en Amerikaanse financiële instellingen

beperken hun exposure uit voorzichtigheid (compliance en commercieel) en beperken hun
activiteiten sterker dan wettelijk verplicht. Buitenlandse leningen zijn in het eerste half jaar

2014 beduidend afgenomen. Nog maar zeven buitenlandse banken, waaronder ING, zetten
leningen uit in Rusland. Strakkere binnenlandse en buitenlandse kredietvoorwaarden hebben
een negatief effect op besluiten ten aanzien van investeringen en consumptie. Het percentage
non-performing loans in het totaal van kredieten stijgt en dit draagt bij aan het hogere
kredietrisico, dat resulteert in hogere kredietkosten.

o Verhoging rente. De Russische Centrale Bank (CBR) heeft in de week van 25 juli onverwacht

de beleidsrente verhoogd van 7,5% naar 8,0%, uit zorg over mogelijk hogere inflatie en
verdere kapitaaluitstroom. Sinds februari 2014 is de beleidsrente van 5,5% naar 8%
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gestegen. Rusland gaf  geen staatsobligaties uit van 16 juli tot 24 september en liep daardoor 

achter op schema voor herfinanciering (staatsobligaties vallen voorlopig nog buiten EU en VS 
sancties). Op 24 september verkocht Rusland voor 261 miljoen dollar aan obligaties met een 
looptijd tot 2023. De effectieve rente op tienjaarsstaatsobligaties is (met 9,37%) voor Rusland 

hoger dan de afgelopen jaren een voordat de EU-sancties waren aangenomen, maar gezien de 
recente ontwikkelingen niet schrikbarend hoog; tijdens het diepst van de financiële crisis 
betaalde Rusland meer dan 16%.  

o Inflatie. De stijging van de inflatie kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de 
Russische boycot van agrarische producten en door de druk op de roebel waardoor 
buitenlandse producten duurder worden. Voor 2014 wordt door de Russische overheid een 
inflatie verwacht van 7,5%-7,7%. In historisch opzicht zijn dit geen schrikbarende 

inflatiecijfers voor Rusland. De prijsstijging van levensmiddelen, vooral vlees, vis en 
gevogelte, is als gevolg van de boycot echter veel hoger en loopt in sommige gevallen 
waarschijnlijk in de tientallen procenten.  

o Druk op roebel. De koers van de roebel (sinds 1 januari 2014: -8,6% t.o.v. EUR en -17% 
t.o.v. USD) staat onder druk ondanks recente verhogingen van de rente. De meest recente 

sterke daling van de koers tegenover de dollar is voor een deel te wijten aan het gedaalde 

marktvertrouwen door de geopolitieke situatie (inclusief de Oekraïne-crisis) en de EU- en VS- 
sancties. Nadat de CBR eerder aanzienlijke kapitaalmarktinterventies pleegde om de koers 
overeind te houden, heeft men nu de bandbreedte voor ingrijpen op de koers aanzienlijk 
vergroot. Een verdere koersdaling ligt volgens de bankwereld op termijn in de lijn der 
verwachting. Depreciatie van de roebel gaf al extra inflatiedruk, waardoor de CBR de 
rentevoet tot drie keer heeft verhoogd, wat leidt tot hoge kosten voor leningen en minder 
toegang tot krediet voor investeerders en consumenten. Ondanks de depreciatie van de roebel 

is de non-olie export nauwelijks toegenomen.   
o Consumentenvertrouwen. Het al lage binnenlandse producenten- en consumentenvertrouwen 

in toekomstige groei zal minder worden en investerings- en consumentenactiviteiten verder 
verlagen. Deze trend zal zich voortzetten in de tweede helft van 2014 en in 2015 (wanneer de 
fase 3 sancties merkbaar worden) en leiden tot een periode van stagnatie. De Wereldbank wil 
de term stagflatie (een combinatie van hoge inflatie en een stagnerende economie) liever 
vermijden maar ziet wel een gevaar daartoe in de komende 6-24 maanden, hier ligt een grote 

rol voor de CBR. 
• Bij de Russische conceptbegroting van 2015 uitgegaan van een begrotingstekort van 0,6% bbp, 

vergelijkbaar aan het tekort van 2013. Minister van Financiën Siluanov gaat 300 miljard roebel 
(circa €6 miljard), bestemd voor het pensioenstelsel, inzetten om gaten in de begroting te dichten. 
Volgens premier Medvedev komt het tekort mede door de lage economische groei, de Westerse 
sancties en de naar aanleiding van de Russische tegenmaatregelen lagere inkomsten uit 

importheffingen. Er wordt een ‘anti-crisisfonds’ ingesteld van 190 miljard roebel (circa €4 miljard), 
waaruit door de getroffen (staats)bedrijven kunnen worden gecompenseerd. Aan Rosneft en 
Novatek zou inmiddels steun zijn toegezegd. Daarnaast zouden ook de auto-industrie en 
luchtvaartbedrijven bij de regering hebben aangeklopt voor steun.  

• De EU- en VS- sancties hebben effect op de ontwikkeling van de oliesector in Rusland door 
beperkingen rondom export en dienstverlening van gevoelige technologie. Conventionele olie- en 
gaswinning vinden doorgang. Op het vlak van onconventionele oliewinning en winning in nieuwe 

gebieden wordt het Rusland moeilijk gemaakt zodat de langetermijncapaciteit van Rusland voor 
energieproductie verder onder druk komt te staan. Juist deze oliewinning is Rusland’s verzekering 
voor de toekomst. Rusland kan de import van hoogwaardige technologie en diensten uit de VS en 

de EU naar verwachting niet geheel substitueren met importen uit andere landen. 
• Rusland grijpt de nu ontstane economische situatie en (door het Westen en zichzelf opgelegde) 

beperkingen aan om stappen te zetten op het gebied van lokalisering en importsubstitutie met 
eigen productie. Dit is al zichtbaar in de agro-industrie en auto-industrie en zou ook voor 

scheepsbouw en machinebouw kunnen gaan gelden. Er is een kleine impuls voor 
importsubstitutie, maar de (productie-)capaciteit is schaars door structurele beperkingen. Voor 
wat betreft de productiecapaciteit zit de meeste ruimte op voedsel en, daarna, machines en 
transport, niet toevallig precies de (beoogde) sectoren voor importrestricties.  

• Daarnaast zoekt Rusland mogelijkheden voor substitutie van producten en (technologische) 
investeringen op de Aziatische markt.  
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b. De impact op de Nederlandse economie 

De impact op Nederlandse bedrijven met investeringen in Rusland 
• Nederlandse bedrijven met investeringen in Rusland ondervinden gevolgen van de sancties. 

Hoewel bedrijven hier uiteraard op verschillende wijzen mee omgaan, kan in het algemeen worden 

gesteld dat deze bedrijven zich zorgen maken, maar vooralsnog niet van plan zijn zich uit Rusland 
terug te trekken.  

• Wel zijn bedrijven, deels uit angst voor publiciteit, momenteel erg terughoudend in hun 
activiteiten in Rusland. Zo hebben de meeste bedrijven besloten voorlopig geen contacten met 
Rusland te houden op CEO-niveau en zijn nieuwe projecten nu niet aan de orde. Lopende 
activiteiten gaan in de meeste gevallen door. 

• Bedrijven geven aan dat zelfs als de sancties verdwijnen, er mede door alle ontwikkelingen in 

Rusland blijvende negatieve effecten zijn voor het zakendoen. De winst/risico-verhouding is 
aanzienlijk verslechterd. Daarbij blijft het vertrouwen in het Russische zakenklimaat afnemen; de 
arrestatie onlangs van Sistema-topman Yevtushenkov draagt hier in negatieve zin sterk aan bij.  

• De slechte algehele economische situatie van Rusland heeft uiteraard ook invloed op lokaal 
gevestigde Nederlandse bedrijven. Door de inflatie en het lage consumentenvertrouwen merken 

vooral bedrijven die lokaal produceren voor de consumentenmarkt (o.a. Unilever, Heineken, 

FrieslandCampina) hiervan de negatieve gevolgen. Aan de positieve kant ontstaan er ook weer 
nieuwe kansen, bijvoorbeeld het kunnen aanhaken op initiatieven om lokalisering te stimuleren. 

• De concurrentie vanuit Azië neemt nadrukkelijk toe. Vooral Chinese bedrijven stellen zich in 
Rusland in toenemende mate agressief op. Zo zouden zij Chinese producten, ook in sectoren die 
buiten de sancties vallen, aanbevelen aan Russische bedrijven met als argument dat er teveel 
onzekerheid is over de leverantie van Westerse producten. 

 

De impact op Nederlands bedrijfsleven 
• Er is regulier overleg tussen EZ, BZ, VNO-NCW en een aantal brancheverenigingen uit de 

industrie, transport en logistiek (FME, EVO, Fenedex, en NVG) over de over de gevolgen voor het 
bedrijfsleven van zowel de EU-sancties als de Russische boycot. 

• Het bedrijfsleven heeft over het algemeen begrip voor de sancties.  
• Niettemin wordt aandacht gevraagd voor de langetermijneffecten van het verlies van Rusland als 

afzetmarkt als de situatie aanhoudt.  

• De risico’s van het zaken doen met Rusland nemen toe. Zo meldt branchevereniging GroentenFruit 
Huis betalingsonwilligheid van Russische zakenpartners.  

• Nieuwe kansen in Rusland worden niet meer gepakt en gevreesd wordt dat andere landen de 
Nederlandse posities zullen overnemen. Er is terughoudendheid om nieuwe investeringen aan te 
gaan. 

• Er wordt gemeld dat er vertraging ontstaat bij het verlengen van buiten de sancties vallende 

lopende contracten bij indirect geraakte bedrijven (o.a. toeleveranciers). 
• Hiernaast bestaat er onzekerheid over wat er wel en niet onder de sancties vallen. 
• Het bedrijfsleven kan te maken krijgen met verscherpte handhaving door de Douane en het 

aanvragen van exportvergunningen. Met betrekking tot de geuite zorgen door het bedrijfsleven 
over de beperkte capaciteit bij de exportvergunningverlening en de volgens hen oplopende 
doorlooptijden, zijn er vanwege de korte looptijd van de sancties nog geen statistieken 
beschikbaar om dit gevoel te onderbouwen. De Douane streeft in samenwerking met BZ en het 

bedrijfsleven naar het zo kort mogelijk houden van en het waar mogelijk versnellen van de 
doorlooptijden. De uitvoeringskosten van de Douane voor de handhaving van de 
sanctiemaatregelen zullen in een separaat traject voorgelegd worden. 
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Effecten met betrekking tot de EU-sancties op sectoraal niveau  

• Kapitaalmarkt 
o De totale financiële exposure van Nederlandse financiële instellingen op Rusland per het vierde 

kwartaal in 2013 was €18 miljard, waarvan €12,7 miljard banken en €5,3 miljard  

pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.  
o Nederlandse banken melden nu nog geen verliezen door de (aanvullende) sancties. 

Afhankelijkheid van Russische investeerders/beleggers is voor Nederlandse banken beperkt, 
banken kunnen bij andere partijen (binnenlands en buitenlands) terecht. Mogelijke effecten als 
gevolg van escalatie zouden volgens De Nederlandsche Bank (DNB) de continuïteit van 
Nederlandse systeemrelevante banken niet bedreigen.  

o Wel maken Nederlandse grootbanken zich zorgen over mogelijke verslechtering in de 

terugbetaling van leningen (zowel door tegenmaatregelen, als door deviezengebrek). 
• Dual use-goederen 

o De sancties hebben alleen betrekking op mogelijk militair eindgebruik, militaire 
eindgebruikers en een aantal bedrijven genoemd op bijlage IV van de 
Ruslandsanctieverordening (gemengde eindgebruikers).  

o Verreweg het grootste gedeelte van de export van dual use goederen naar Rusland kan 

gewoon nog plaatsvinden, aangezien het hier om aantoonbaar civiel eindgebruik gaat.  
o Nederland is - sinds de onrust is ontstaan - conservatief in het verlenen van vergunningen. 

Een aantal Nederlandse bedrijven worden hierdoor potentieel geraakt.  
• Gevoelige technologie  

o De technologische goederen zijn producten die gebruikt kunnen worden voor diepzee-
exploratie en –productie, exploratie en productie van olie in het Arctisch gebied en schalie-
olieprojecten. Hier gaat het om een export van €47 miljoen in 2013. Dit is minder dan 1% 

van de totale Nederlandse export naar Rusland.  
o Voor enkele individuele bedrijven actief in de Russische oliesector, als Shell en Fugro, en 

dienstverlenende consultancy bedrijven, kunnen de maatregelen negatief uitwerken. Shell 
heeft publiekelijk aangegeven dat tot op heden de impact relatief meevalt. Fugro heeft ons 
een indicatie gegeven van een jaarlijks nadelig effect met betrekking tot dienstverlening van 
€5 à 10 miljoen. De energiebedrijven zijn wel ongerust over het verdere verloop en effecten 
van eventuele verdere sancties. Tevens missen zij de overheid als vaandeldragers om de 

bilaterale contacten te stimuleren.  
• Wapenembargo.  

o Uit de vertrouwelijke cijfers van het CBS blijkt dat het al eerder ingevoerde wapenembargo 
geen effect heeft op de handel tussen Nederland en Rusland; Nederland verhandelt geen 
wapens en munitie met Rusland. 

• Een substantieel deel van de export van de relevante goederen betreft wederuitvoer. Zo bestaat 

de totale uitvoer van technologische goederen voor 56% uit wederuitvoer een 44% uit uitvoer van 
eigen makelij. Aan uitvoer van eigen makelij verdienen we relatief veel. Aan wederuitvoer wordt 
relatief weinig verdiend. 
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Effecten van de Russische boycot op de agrarische sector 

o Het effect van de Russische boycot van agrarische producten op de Nederlandse economie als 
geheel is vooralsnog tamelijk beperkt, maar kan op bedrijfsniveau ingrijpend zijn. 

o In totaal bedraagt de Nederlandse directe exportwaarde van de geraakte agrarische producten  

€527 miljoen, dat is 1,9% van de totale agrarische export van Nederland en 0,1% van de 
totale export (CBS). De effecten van het Russische invoerverbod kunnen echter groot zijn voor 
individuele ondernemingen in de land- en tuinbouwsector en voor bedrijven in andere 
sectoren, zoals in de logistieke sector.  

o Het CBS meldde dat Nederlandse bedrijven in 2013 circa € 300 miljoen verdienen aan de 
Nederlandse directe exportwaarde van de boycotgoederen van ongeveer € 500 miljoen (circa 
2% van de totale agrarische export van Nederland). Hier zijn ongeveer 5000 banen aan 

verbonden. Het gaat hierbij met name om bedrijven in de landbouw en de 
voedingsmiddelenindustrie, maar ook in andere gerelateerde bedrijfstakken zoals de 
groothandel, transport en uitzendbureaus.  

o Daarnaast blijkt uit CBS-cijfers dat ongeveer 400 Nederlandse bedrijven direct worden geraakt 
(circa 10% van het aantal Nederlandse bedrijven die goederen naar Rusland exporteren), met 

name in de groothandel en de voedingsmiddelenindustrie. Daarvan wordt een aantal van circa 

20 tot 25 hard getroffen door de boycot. De exportwaarde van deze bedrijven valt voor meer 
dan de helft onder de boycot.  

o Behalve door directe export wordt tevens door export via derde landen aan de Russische 
vraag verdiend. Zo gaat ook een significant deel van onze export via Polen en de Baltische 
staten naar Rusland.  

o Naast het verlies van de afzetmarkt, zullen ook de dalende prijzen als gevolg van overaanbod 
bedrijven indirect raken.  

o Een dalende prijs raakt tevens de agrarische bedrijven die niet naar Rusland exporteren. De 
dalende prijs is voordelig voor consumenten.  

o Daarbij moeten worden opgemerkt dat sommige bedrijven creatieve manieren vinden om de 
Russische sancties te omzeilen of op zoek gaan naar alternatieve afzetmarkten voor hun 
producten. Het kabinet zet  ook in op  dit laatste. Voor bederfelijke waar is dit echter niet 
altijd mogelijk, omdat de zoektocht naar alternatieve afzetmarkten een langdurend proces kan 
zijn.  

o Omdat er allerlei marktreacties zullen optreden, is het lastig exact in te schatten wat de 
schade zal zijn. 

 
Tabel 1. Nederlandse uitvoer van boycotgoederen naar Rusland 2013 – Bron: CBS 

 Totale 
uitvoer 
(mln €) 

Wederuitvoer 
(mln €) 

Uitvoer eigen 
makelij (mln 

€) 

Aandeel 
wederuitvoer 

% 

Aandeel 
eigen 

makelij % 

Totaal 527 48 479 9,2 90,8 

Zuivel 257 8 249 3,2 96,8 

Vlees 89 10 79 11,5 88,5 

Groenten 87 6 80 7,4 92,6 

Fruit 52 20 32 37,8 62,2 

Vis 6 2 4 35,2 64,8 

Overige 
producten 

36 2 34 4,5 95,5 

 
Macro-economische effecten 
• De macro-economische effecten van de(tegen)sancties op Nederland zijn vooralsnog zeer beperkt.  
• Nederland had een uitvoer naar Rusland van 0,8% bbp in 2013. De exportstromen van de 

goederen die onder EU-sancties vallen zijn van relatief beperkte omvang. Het wegvallen daarvan 

zal dus een geringe impact hebben op de Nederlandse economie als geheel.  
• Het is echter niet zozeer het wegvallen van handel, direct en indirect, met Rusland die de 

Nederlandse economie zal treffen. De grootst mogelijke effecten ontstaan door hogere olieprijzen, 
lager producenten- en consumentenvertrouwen in het eurogebied, mogelijke onrust op financiële 
markten en mogelijke tegenreacties van Rusland mocht de situatie escaleren. 
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• De Europese Commissie heeft van eerdere sanctievoorstellen een impactanalyse voor de lidstaten 

gemaakt. Onder het scenario met sancties van hoge impact wordt het Nederlandse bbp in 2015 
met 1,0% geraakt. Gezien het in juli ingevoerde sanctiepakket in combinatie met de huidige 
voorliggende sancties minder vergaand zijn dan de sancties van hoge impact, lijken de scenario’s 

van lage en middelmatige impact (met een negatief effect van respectievelijk 0,1% en 0,3%) 
meer van toepassing. De Commissie heeft toegezegd een nieuwe impactanalyse te maken van de 
lidstaten en van Rusland. 

• Het CPB ziet spanningen rond Oekraïne als een neerwaartse risico voor de Nederlandse economie. 
Indien er sprake zal zijn van (politieke en militaire) escalatie dan verwacht het CPB dat de groei in 
2015 als gevolg van een onzekerheidsimpuls en handelsbeperkingen ¼% tot ½% lager uitvalt. Na 
het eerste jaar zijn de effecten naar verwachting weer grotendeels verdwenen.  

 
c. De impact op de Europese economie 
• De economische impact van EU-sancties tegen Rusland op de Europese economie is tot nu toe 

zeer beperkt geweest, afgezonderd van enkele lidstaten. De recente groeivertraging van de 
Europese economie is volgens de Commissie niet toe te schrijven aan de Oekraïne-crisis.  

• De economische impact van de Russische sancties op de wereldeconomie is verwaarloosbaar. 

Rusland is daarvoor als exporteur niet significant genoeg (energie-export uitgezonderd).  
• Wat betreft de effecten van de EU-sancties exporteert de EU jaarlijks voor circa €150 miljoen aan 

gevoelige technologie naar Rusland. Dit is 0,001% van het BBP van de EU en dus niet van groot 
belang voor de Europese dan wel Nederlandse economie. De EU exporteert voor circa €20 miljard 
dollar per jaar aan dual use goederen naar Rusland. 

• In specifieke sectoren wordt het effect van de sancties wel gevoeld. De Russische boycot heeft  
een drukkend effect op de Europese agrarische en voedingsmiddelensector. De boycot beslaat 

€5,3 miljard van de Europese export naar Rusland, ook wel 4,2% van de totale Europese 
agrarische export en 0,5% van de totale Europese export. Dit is gelijk aan 0,03% van het 
Europese bbp. 

• Het Europees Parlement stelde op 24 september dat de inkomens van 9,5 miljoen werkenden in 
de agrarische sector kan treffen. Deze impact is onevenredig verdeeld onder lidstaten. In de 
zuivelsector zijn Finland, Duitsland en Nederland de hardst geraakte lidstaten. In de groentesector  
Polen, Nederland en Spanje. In de vleessector Duitsland, Denemarken en Spanje. 

• Litouwen, Estland, Letland en Polen worden het meest worden getroffen door de Russische 
tegensancties op basis van uitvoer die onder de boycot valt als percentage van het bbp, al is ook 
daar de impact op de gehele economie vrij beperkt. Zo beslaat Litouwse export die onder sancties 
valt bijna 1,8% van het bbp, vergeleken met minder dan 0,1% van het bbp in Nederland. Voor het 
eurogebied als geheel en voor de Verenigde Staten is dit percentage bijna nul. Dit bevestigt de 
beperkte impact van de sancties op de wereldeconomie en de Europese economie. 

• De ECB heeft onlangs een vertrouwelijke scenarioanalyse gemaakt over de impact van een 
mogelijke escalatie van het conflict in Oekraïne op de economie van het eurogebied. In de analyse 
worden twee scenario’s behandeld: een ernstig en een zeer ernstig scenario.1 

• In het ernstige scenario zal de bbp-groei in de eurozone naar verwachting van de ECB terugvallen 
met 0,2%- tot 0,6%-punt in 2014 ten opzichte van het basispad en tussen 0,4%- en 0,9%-punt in 
2015. In het zeer ernstige scenario zal de economische groei met nog eens 0,1-%- en 0,4%-punt 
verlaagd worden. 

• In beide scenario's zal inflatie in het eurogebied naar schatting aanzienlijk toenemen in 2014 als 
gevolg van de tijdelijke maar toch sterke stijging van de olieprijs (+35% in 2014). Deze impact zal 
vanaf 2015 als gevolg van het feit dat de olieprijs geleidelijk terug keren naar de oorspronkelijke 

prijs.  
  

 
1 In het ernstige scenario gebeurt het volgende: een significante daling van het bbp van Oekraïne en Rusland, een 
gedeeltelijke olie-embargo van ongeveer 35% van de Russische olie-export en een tijdelijke afschrijving van de 
roebel met bijna 30%. In het zeer ernstige scenario wordt het olie-embargo verder uitgebreid en een langer 
durende invloed op de olieprijzen en tegenmaatregelen van Rusland. 
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2. Mogelijke beleidsopties voor ondersteuning van geraakt Nederlands bedrijfsleven 

 
• De RVO draagt zorg voor informatievoorziening en publicatie van de sanctiebesluit en verordening 

op de daarvoor ingerichte website. 

• In de kamerbrief d.d. 15 augustus is Europees en nationaal flankerend beleid aangekondigd ter 
ondersteuning van de bedrijven die geraakt worden door de Russische boycot. Het gaat om:  

o Europees niveau: interventiemogelijkheden waarmee producten tijdelijk uit de markt 
kunnen worden genomen (groente, fruit, zuivel). 

o Flankerend nationaal beleid: werktijdverkorting, fiscale tegemoetkoming, Garantstelling 
Werkkapitaal, Garantie ondernemingsfinanciering, Borgstelling MKB-kredieten, 
Garantstelling Landbouw en Garantstelling Landbouw plus. En ondersteuning voor 

alternatieve afzetmarkten waaronder het instellen van een task force. 
• In de gesprekken die plaatsvinden tussen ambtelijk EZ en BZ en verschillende vakbonden en 

brancheorganisaties zoals VNO-NCW, FME, Fenedex, NVG en EVO wordt herhaaldelijk gevraagd 
naar welke maatregelen van het op 15 augustus aangekondigde pakket ook gelden voor bedrijven 
die door de EU-sancties worden getroffen. 

• Bedrijven kunnen in ieder geval gebruik maken van bestaande garantie- en borgstellingen, zoals 

de Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en de Borgstelling MKB-kredieten.  
• Een andere optie onder bestaande regelgeving is op het gebied van het fiscale instrumentarium. 

Zo kunnen voorlopige aanslagen in de winstsfeer verlaagd worden indien de winstverwachting 
wegens de EU-sancties naar beneden moet worden bijgesteld. Daarnaast worden de EU-sancties, 
net zoals de Russische boycot, door de Belastingdienst gezien als een bijzondere omstandigheid. 
Een levensvatbare onderneming die door een oorzaak die buiten zijn invloed ligt in tijdelijke 
liquiditeitsproblemen is gekomen kan van de Belastingdienst desgevraagd uitstel van betaling voor 

een langere periode krijgen zonder dat voor het volledige bedrag zekerheid is gesteld. Dit zal van 
geval tot geval bekeken moeten worden. 

• Daarnaast geldt ook voor deze situatie dat buitenlandse posten actief kunnen worden ingezet voor 
het zoeken naar alternatieve afzetmarkten indien hier behoefte aan is. 

• Bedrijven die enkel getroffen worden door de EU-sancties kunnen onder het vigerende beleid 
echter geen gebruik maken van de werktijdverkorting (WTV-regeling). In de toelichting op de 
beleidsregels WTV-(uit 2004) regelgeving staat namelijk dat import- en exportverboden tot het 

normale ondernemersrisico behoren. Hierbij wordt gedoeld op import- en exportverboden die 
worden opgelegd door de Nederlandse overheid dan wel de EU, zoals ook blijkt uit het feit dat de 
WTV-regeling wel is opengesteld voor bedrijven die worden getroffen door de Russische boycot. 
Het openstellen van de WTV-regeling voor bedrijven die worden getroffen door de eigen EU-
sancties vergt aparte (politieke) besluitvorming.  
 

3. Vervolgstappen en evaluatie 
 
• De Europese Commissie en de voorzitter van de Raad benadrukken dat het pakket schaalbaar en 

omkeerbaar is, afhankelijk van ontwikkelingen met het Vredesplan.  
• De Commissie zal eind oktober een analyse opstellen met daarin een evaluatie van de 

economische impact van de sancties. Op de Europese Raad van 23-24 oktober zal hier naar 
verwachting verder over worden gesproken.  

• Er is een EU-sanctiemechanisme opgericht dat implementatievragen rondom de sancties 
bespreekt. Het doel is om onduidelijkheden en onvolkomenheden (bijvoorbeeld het ontbreken van 
bepaalde definities) weg te werken teneinde een zo gelijk mogelijke implementatie door de 

verschillende lidstaten te bewerkstelligen en dus het gelijke speelveld tussen lidstaten te 
ondersteunen. Concreet gaat het om extra vergaderingen van het bestaande EU ambtelijke 
vooroverleg (RELEX), waarbij de agenda is gereserveerd voor interpretatie en implementatie van 
sancties.   

• Op 30 september sprak Coreper over de situatie in Oekraïne en de implementatie van de Minsk 
afspraken, zoals was aangekondigd bij het laatste sanctiebesluit van 12 september. De uitkomst 
van de bespreking was dat - hoewel er enige voortgang is geboekt - er nog veel werk is op 
cruciale elementen zoals grenscontrole en terugtrekken van Russische troepen. De EU is bereid 
om als de situatie daartoe aanleiding zou geven het sanctie instrument te kalibreren. Nu is het 
daarvoor echter te vroeg concludeerde Coreper.  
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1 Inleiding en aanpak 

1.1 Vertrekpunt: toewijzing onderhoudswerkzaam-
heden F-35 

Sinds 2002 neemt Nederland in het kader van de vervanging van de F-16 deel aan het in-
ternationale JSF-programma. Overheden en bedrijven uit verschillende landen werken sa-
men aan de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig: de F-35 Lightning II. De Nederland-
se overheid heeft hierbij een bewuste keuze gemaakt het toestel niet ‘van de plank’ te ko-
pen, maar deel te nemen in de ontwikkeling middels een bijdrage van € 800 miljoen, zodat 
het Nederlandse bedrijfsleven kan meeprofiteren via concrete opdrachten bij ontwikkeling, 
productie en onderhoud van het nieuwe toestel.  
 
Overheid en luchtvaartindustrie maakten daarbij samen afspraken over een business case 
voor Nederland.  De Nederlandse industrie, verenigd in het NIFARP, heeft sinds 2002 de 
kans opdrachten binnen te halen en kan hiermee extra omzet genereren. Op basis van een 
medefinancieringsovereenkomst tussen overheid en industrie wordt een percentage van de 
omzet afgedragen als compensatie, aangezien de kosten voor de Nederlandse Staat hoger 
liggen dan bij een aankoop 'van de plank'. Publieke en private partijen richten zich derhalve 
vanuit een gezamenlijk belang op het zo optimaal mogelijk benutten van het Nederland-
se economische potentieel binnen het F-35 project.  
 
Momenteel kijken overheid en bedrijfsleven, naast ontwikkeling en productie, vooral naar 
het binnenhalen van onderhoudswerkzaamheden voor de F-35, waarbij wordt ingezet op 
het economisch interessante motoronderhoud van de F-35 (bijvoorbeeld de F135 mo-
tor, ontwikkeld door het Amerikaanse Pratt & Whitney). Dit gebeurt bijvoorbeeld door: 
 
 Bilaterale afspraken met partnerlanden om te kijken of ook het onderhoud van de F-35 

toestellen van die landen in Nederland zou kunnen plaatsvinden. Zo is enkele jaren ge-
leden met Italië het MoU “Production & Sustainment European Footprint” opgesteld, 
waarmee wordt voorgesorteerd op assemblage van Nederlandse F-35 toestellen in Ita-
lië, en toekomstig motoronderhoud van  toestellen in Nederland. 

 Rechtstreekse contacten met de Original Equipment Manufacturers, die indirect invloed 
zullen hebben op de mondiale inrichting van onderhoudswerkzaamheden. In dit kader 
heeft de Nederlandse Luchtmacht in juni 2014 met vliegtuigmotorenfabrikant Pratt & 
Whitney een intentieverklaring ondertekend, met als inzet een deel van de onderhouds-
werkzaamheden naar Nederland (Woensdrecht) te halen. 
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 De inzet van een Bijzondere Vertegenwoordiger industriële inschakeling F-35, die Ne-
derlandse bedrijven helpt bij de belangbehartiging bij kernspelers in de Verenigde Sta-
ten. 

 
Het vraagstuk met betrekking tot de toewijzing van onderhoudsactiviteiten voor de F-
35, waaronder het motoronderhoud, komt de komende periode in een cruciale fase. 
De Amerikaanse overheid zal binnenkort een besluit nemen over de uiteindelijke opzet en 
inrichting van de wereldwijde instandhoudingsstructuur, inclusief de wijze waarop uiteinde-
lijk de bedrijven in de verschillende partnerlanden daarbij worden betrokken. Het F-35 Joint 
Program Office (JPO) zal naar verwachting eind dit jaar een eerste besluit nemen met be-
trekking tot de toewijzing aan locaties voor verschillende typen van onderhoud aan de F-35. 
Daarbij wordt naast Noord-Amerika en Azië, ook voor Europa gekeken naar die locaties 
waar de verschillende onderhoudsactiviteiten efficiënt zouden kunnen plaatsvinden. Gege-
ven de belangen van de betrokken landen en bedrijven is de concurrentie en dynamiek 
rond de besluitvorming groot. Duidelijk is dat de kwaliteit van de (samenwerkende) bedrij-
ven, en specifieke infrastructuur in de verschillende partnerlanden een doorslaggevende rol 
gaan spelen bij de uiteindelijke beslissing van de Amerikaanse overheid.  
 
 

Benutten van kansen vanuit onderhoud F-35: spin-off en spillover 

Nederland heeft hierbij een goede uitgangspositie om een deel van het onderhoud voor 
Europese F-35’s binnen te halen: 
 
 Woensdrecht is een hoogwaardige onderhoudslocatie, die door Defensie al wordt ge-

bruikt als main supportbase voor al het ‘hoger’ onderhoud aan vliegtuigen van de lucht-
macht (bijvoorbeeld bestaand onderhoud F100 motoren F16). Het Logistiek Centrum 
Woensdrecht (LCW) zou kunnen worden uitgebreid met specifieke infrastructuur voor 
het onderhoud aan de F-35. 

 Het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) zorgt samen met ondernemers, 
onderwijs- en onderzoekinstellingen en de overheid, dat de maintenance sector in Ne-
derland en specifiek West-Brabant meer als sterk en samenhangend kenniscluster gaat 
functioneren. Deze kennisbasis kan een belangrijke 'enabler' zijn voor robuuste en 
duurzame onderhoudsfuncties voor de F-35. 

 Deze basis wordt nog verder versterkt met de sterke logistieke uitgangspositie van Ne-
derland, zowel in transport en warehousing als in regie over de verschillende ketens van 
spare-parts (bijvoorbeeld het initiatief OneLogistics).  

 
Op basis van deze uitgangspositie is voor het motoronderhoud een specifieke propositie 
aan Amerikaanse partijen voorgelegd. Mocht Nederland dit onderhoud voor (een deel van) 
de Europese toestellen krijgen toegewezen, dan zal door publieke (en private) partijen 
echter ook in specifieke infrastructuur en een motorenonderhoudsfaciliteit moeten 
worden geïnvesteerd. De Nederlandse overheid (ministerie van Economische Zaken, mi-
nisterie van Defensie) en de provincie Noord-Brabant hebben daarbij een goed beeld van 
de economische effecten van de activiteiten aan het motoronderhoud zelf. Uit deze activitei-
ten kunnen echter ook spin-off en spillover effecten en voorwaartse en achterwaartse 
effecten voortvloeien: 
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Concreet gaat het om een uitwerking van de volgende zaken: 
 
1 Het in beeld brengen van economische activiteiten die voortvloeien uit de ‘base case’ 

voor het motoronderhoud F-35 (directe activiteiten). Zowel in ‘enge’ zin  (F-35 en overi-
ge defensie gerelateerde onderhoudsactiviteiten en logistiek) als in ‘brede’ zin (bijvoor-
beeld richting het maintenance cluster West-Brabant, en het Nederlandse Aerospace 
cluster). 

2 Een inschatting van het potentieel van genoemde activiteiten (in de vorm van een 
SWOT analyse). 

3 Verwachte economische effecten (bruto en netto) van de onder 1 omschreven indirecte 
activiteiten (omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid). 

4 Randvoorwaarden om te komen tot genoemde economische ontwikkelingen (publieke- 
en private investeringen, vergunningen, kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit perso-
neel, en samenwerking tussen partijen). 

 
Deze elementen moeten in samenhang een bijdrage leveren aan concrete investeringsbe-
slissingen van publieke- en private partijen in infrastructuur en specifieke onderhoudsfacili-
teiten. 
 
 

Ons aanbod: een uitgebalanceerd onderzoeksteam 

Om de brede scope van uw vraag te kunnen vertalen in een concrete en samenhangende 
analyse, stellen wij U een uniek en uitgebalanceerd onderzoeksteam voor met deelname 
van Buck Consultants, SEO Economisch Onderzoek, en Patrick Morcus, directeur van 
NextBlue Growth.  
  
Binnen het consortium is voor  de volgende verdeling gekozen. BCI zal namens het consor-
tium optreden als penvoerder en zal als aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeren. 
Daarnaast heeft BCI de organisatorische lead vanuit de ervaringen met onder andere Main-
tenance Valley en de Strategic Board Zuidwest-Nederland. SEO neemt de inhoudelijke pro-
jectleiding op zich. Hiervoor is gekozen omdat SEO beschikt over de kennis en expertise 
om de bruto effecten te valideren en te kunnen toepassen in bijvoorbeeld de input/output-
analyses en het dynamische arbeidsmarktmodel. NextBlue Growth heeft in het onderzoek 
de technologische lead, wat voortvloeit uit de ervaring met het gehele proces van vliegtuig-
onderhoud. 
 
Buck Consultants International zal in dit project de volgende expertise inbrengen. Aller-
eerst kent het bureau de regio Zuidwest-Nederland en de provincie Noord-Brabant uitste-
kend, onder meer vanuit de analyses van het MIRT vooronderzoek Maintenance Valley, dat 
door de analyses een andere werktitel heeft gekregen, namelijk Value Port. Met die titel is 
aangegeven dat de regio’s West- en Midden-Brabant absoluut en relatief veel bedrijven 
kennen die in de maakindustrie (high tech, food, chemie, metaalelectro, etc.) actief zijn en 
internationaal opereren. Daarnaast zijn er bedrijven in de regio die toonaangevend zijn op 
het gebied van maintenance (aerospace, maar ook procesindustrie en maritieme industrie) 
en logistiek. Die combinatie van maintenance en logistiek zorgt voor een sterke internatio-
nale positie van de regio in de ‘industrial services’. BCI kent vele tientallen bedrijven die 
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actief zijn in de maakindustrie en industrial services, hetgeen van belang is om een goede 
inschatting te kunnen maken van wat onderhoud aan de F35 kan betekenen voor bedrijven 
in de regio, zowel gericht op het onderhoud van de F35 als op de indirecte effecten (voor 
civiele luchtvaart en andere sectoren). Bovendien heeft BCI meegewerkt aan de uitwerking 
van de Strategische Agenda voor Zuidwest-Nederland, waarin de pijler Maintenance een 
belangrijke rol speelt. 
 
SEO Economisch Onderzoek is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de Universi-
teit van Amsterdam opgericht om het verrichten van maatschappelijk relevant, toegepast 
onderzoek te stimuleren. Sinds de jaren tachtig is SEO een van de universiteit onafhankelij-
ke stichting, al blijven de banden met de wetenschap nauw. 
 
Het onderzoek van SEO is onafhankelijk en heeft in het algemeen een sterk analytisch ka-
rakter. De belangrijkste en nieuwste inzichten uit de economische theorie worden op prakti-
sche vraagstukken toegepast, en waar dat voor empirische vraagstukken nodig is, wordt de 
econometrische gereedschapskist benut. Toegankelijkheid van de resultaten blijft daarbij 
van primair belang. Door deze analytische benadering onderscheidt SEO zich van veel an-
dere onderzoeksbureaus en is een reputatie gegroeid van onafhankelijk en gezaghebbend 
bureau. SEO kent het dossier F35 goed door de studie die zij in 2012 heeft afgerond naar 
de economische betekenis van de F35 voor de Nederlandse economie. 
 
SEO Economisch Onderzoek is een middelgroot bureau zonder bureaucratie. De weten-
schappelijke staf telt ongeveer 35 leden, voor het grootste deel econoom of econometrist. 
SEO is onderverdeeld in vijf onderzoeksclusters waarin economische expertise op vijf on-
derzoeksterreinen wordt opgebouwd en onderhouden. Deze clusters betreffen Mededinging 
& Regulering, Zorg & Sociale Zekerheid, Arbeid & Onderwijs, Luchtvaarteconomie en Markt 
& Overheid. Nadere informatie over SEO Economisch Onderzoek en de door haar in op-
dracht van derden uitgevoerde onderzoeken is beschikbaar via http://www.seo.nl. 
 
NextBlue Growth is het bedrijf van Patrick Morcus. Patrick Morcus is binnen het onderzoek 
de “man uit de praktijk” met meer dan 18 jaar ervaring in vliegtuigonderhoud, zowel air-
frames als vliegtuigcomponenten. Zijn kennis is breed op de terreinen van HRM, material 
management, IT systemen, business development, innovatie in onderhoudsomgevingen.  
 
Hij is voorvechter van het vergroten van samenwerking tussen de verschillende onderne-
mingen in de luchtvaart, maar ook met andere sectoren. In die zin is hij actief lid bij Dutch 
Aviation Group om bruggen tussen partijen te slaan voor het “hogere doel” binnen de lucht-
vaart: vergroten van de Nederlandse positie in de wereldwijde luchtvaart. De luchtvaart kan 
soms teveel intern gericht zijn en om dit te door breken is Patrick ook actief lid van Business 
Leaders om daar bruggen te slaan tussen luchtvaart en andere sectoren. Patrick heeft een 
zeer groot netwerk van relaties, civiel als luchtmacht gerelateerd, waardoor het binnen het 
onderzoek goed mogelijk is om partijen te verbinden om de benodigde data/informatie te 
verzamelen. 
 
Deze combinatie van factoren is Patrick in staat om in het onderzoek kansen voor indirecte 
effecten te ontdekken, te onderzoeken en met zijn ervaring ook te verifiëren of bepaalde 
data die wordt verzameld strookt met de praktijk. 
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De partners in dit consortium hebben in het verleden al met elkaar samengewerkt. BCI en 
SEO hebben bijvoorbeeld diverse studies met elkaar uitgevoerd naar de economische be-
tekenis van Mainport Schiphol en diverse regionale luchthavens. BCI en NextBlue Growth 
hebben intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een aerospace cluster in de 
Schipholregio en bij het ontwikkelen van een nieuw concepten voor MRO op Schiphol (bijv. 
het Redelivery Centre Schiphol). 
 
 

1.2 Aanpak onderzoek 

Verdieping ten opzichte van eerder onderzoek 

SEO Economisch Onderzoek heeft eerder in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de baten 
van participatie in het JSF-programma.1 Het JSF-programma leidt niet zozeer tot extra 
werk, maar beter werk. Deelname aan het programma (ontwikkeling, productie en sustain-
ment) brengt naar verwachting enkele tientallen miljarden omzet met zich mee voor Neder-
land in de periode 2013-2064. Ook het bruto werkgelegenheidseffect is aanzienlijk: zo’n 
75.000 arbeidsjaren. Het netto werkgelegenheidseffect is op lange termijn nul. Door ver-
dringingseffecten zullen er vooral verschuivingen van Nederlandse werknemers plaatsvin-
den. De belangrijkste bijdrage van het JSF-programma aan de Nederlandse economie ligt 
op het gebied van kennis en innovatie. Participatie in het programma maakt de Nederland-
se vliegtuigindustrie innovatiever waardoor additionele spin-offs optreden. Daarnaast zijn 
werknemers in hun nieuwe JSF-banen productiever. 
 
Een onderzoek naar de brede economisch kansen en effecten van onderhoud aan de F-35 
is in die zin een vervolg op het eerdere onderzoek door SEO. Het bouwt voort op de hoofd-
conclusies van dat onderzoek door de brede kansen en effecten van spin-offs en spillovers 
te verdiepen. Daar zit de grootste economische meerwaarde van het JSF-programma voor 
Nederland en Noord-Brabant in het bijzonder. Veel meer dan in het vorige onderzoek zal de 
focus liggen op het inventariseren, kwantificeren en kwalificeren van brede economische 
kansen, spin-offs en spillovers. Er zal een veelvoud aan betrokken organisaties worden 
geïnterviewd. Ten aanzien van de werkgelegenheidseffecten zal dezelfde methodiek als in 
het eerdere onderzoek toegepast worden. Er wordt daarbij een helder onderscheid gemaakt 
tussen bruto werkgelegenheidseffecten behorende bij de business case (bedrijfs- en sec-
torniveau) en netto werkgelegenheid (nationaal niveau). 
 
De vraag die vanuit de opdrachtgevers wordt gesteld hebben wij uitgewerkt in een aanpak 
die wij in figuur 2 hieronder hebben weergegeven. Het uitgangspunt voor de studie is het F-
35 motoren onderhoud. Dit vormt het vertrekpunt voor de studie en de basis voor de moge-
lijke economische effecten. In verschillende stappen pellen wij deze effecten af. 
 

                                                
1  Zie Bisschop, P., Koopmans, C., Lieshout, R., Prins, J. & Volkerink, M. (2012). Het betere werk. SEO-

rapport, 2012-80. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek  De Rekenkamer was verantwoordelijk voor het 
onderzoek naar de kosten van participeren in het JSF-programma. 
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De laatste stap in onze aanpak richt zich op de condities en randvoorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om de effecten te kunnen realiseren. Deze zullen ook de basis vor-
men voor een SWOT-analyse en de uiteindelijke conclusies. 
 
 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zetten wij de aanpak uiteen die wij voorstellen om de economische activitei-
ten (bruto effecten) in de waardeketens in beeld te brengen en deze te vertalen naar hoe-
veelheden omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Vervolgens komt in hoofdstuk 
3 de vertaling van deze bedrijfscijfers naar daadwerkelijke effecten voor de Nederlandse 
economie aan bod. Ook de gevolgen voor de arbeidsmarkt vallen hieronder. Hoofdstuk 4 
gaat in op de regionale en strategische vertaling van deze gevolgen. Ten slotte volgt in 
hoofdstuk 5 een korte toelichting op de aanpak die wij voorstellen voor de randvoorwaarden 
en condities en uiteindelijke conclusies die bruikbaar zijn als ondersteuning van investe-
ringsbeslissingen.  
 
 



Buck Consultants International / SEO economisch onderzoek / NextBlue Growth 9

2 Economische activiteiten  

2.3 Uitgangspunten F-35 onderhoud 

In het SEO-rapport uit 2012, Het betere werk, staat een aantal waardevolle aanknopings-
punten om het onderzoek op door te zetten. Het rapport stelt dat als de Nederlandse rege-
ring besluit om door te gaan met aanschaf van de F-35 er orders naar het bedrijfsleven zul-
len vloeien in zowel de maak- als onderhoudsindustrie. Tabel 3.5 uit het SEO-onderzoek 
laat zien dat destijds de verwachte onderhoudsomzet bij doorgaan op € 11,9 mrd werd in-
geschat. Uitgangspunt in het aankomende onderzoek is dat het besluit tot doorgaan is ge-
nomen. 
 

Figuur 3 Tabel 3.5 uit SEO-rapport: Het betere werk 

Verwachte omzet in onderhoudsfase  Mrd euro’s 

Doorgaan 11,9 

Stoppen 6,3 

Uit de testfase 9,5 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2012) 

Het rapport van SEO stelde dat niet alleen de vliegtuigmaakindustrie participeert in het F-35 
programma. Bedrijven die de Medefinancieringsovereenkomst (MFO) hebben getekend zijn 
afkomstig uit verschillende bedrijfstakken (zie figuur 3.1 uit SEO rapport). De “JSF-
thermometer”, die in de CPB-notitie uit 20092 is opgenomen, is beduidend minder evenredig 
verdeeld over de sectoren. De meeste omzet wordt in deze notitie gerealiseerd door bedrij-
ven uit de vliegtuigmaaktindustrie. Andere sectoren voor de F-35 volgens het CPB  zijn de 
elektrotechniek en (technische) kennisinstellingen als de TU Delft, NLR en TNO. 
 
  

                                                
2  CPB (2009): Werkgelegenheidseffecten deelname JSF programma, notitie aan de Vaste Commissies v.d. 

Tweede Kamer voor Defensie, Economische  Zaken en Financiën en de Commissie voor de Rijksuitgaven 



 Buck Consultants International / SEO economisch onderzoek / NextBlue Growth 10

Figuur 4 Figuur 3.1 uit SEO-rapport: Het betere werk 

 
 
*  de vliegtuigmarktindustrie maakt deel uit van de sector overige transportmiddelen  
**  verwachte omzet alleen op basis van purchase orders en prognoses & long-term agreements 
 
Bron: Ministerie van Defensie, bewerking SEO Economisch Onderzoek 

 
 
In het onderzoek gaan we ervan uit dat het gehele JSF-programma in Nederland groen licht 
heeft. We actualiseren de verwachtingen ten aanzien van de onderhoudsfase en benaderen 
een brede selectie van bedrijven en andere organisaties. Gaan zij omzet en werkgelegen-
heid realiseren n.a.v. de onderhoudsfase? Wat is hun beeld voor de periode 2019-2035? 
 
We maken hierbij onderscheid tussen twee sectoren of typen bedrijven : 
1 Bedrijven in de defensie-gerelateerde industrie: hierbij gaat het om bedrijven die daad-

werkelijk onderhoud aan de F-35 of ander defensiematerieel zullen uitvoeren. 
2 Bedrijven in de brede economie: hiermee bedoelen we de andere bedrijven die mogelijk 

economische activiteiten aan het motorenonderhoudscentrum kunnen afleiden, zoals de 
civiele luchtvaart, maintenance breed, logistiek of HTSM-breed. 

 
Als voorbereiding hebben wij reeds een eerste exercitie uitgevoerd om mogelijke economi-
sche activiteiten in beeld te brengen.   
 
 

Beschikbaarheid informatie 

Voor de uiteindelijke bepaling van de brede economische activiteiten die het motoronder-
houd van de F35 kan opleveren vormt is enig inzicht nodig in de uitgangspunten. De infor-
matie die de opdrachtgevers aanleveren hierover vormt de basis van het rapport. We gaan 
er van uit dat er minimaal inzicht komt in de investeringen die er mee gemoeid zijn, de ver-
wachte werkgelegenheid en de locatie. Deze informatie kan bandbreedten bevatten, bij-
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voorbeeld ten aanzien van het aantal toestellen/motoren waarvoor het onderhoud in Neder-
land zal plaatsvinden. Ook informatie over type faciliteiten en betrokken bedrijven komt de 
uiteindelijke rapportage zeer ten goede. 
 
De informatie omtrent onderhoudsbehoefte van de F-35 is publiekelijk niet beschikbaar. De 
Koninklijke Luchtmacht heeft wel als “partner in F-35 programma” deze informatie beschik-
baar.  Voor een gedegen onderzoek is het noodzakelijk dat “onder embargo” bepaalde in-
formatie beschikbaar komt. Een ander belangrijk uitgangspunt is het aantal F-35’s dat het 
centrum zal gaan onderhouden. Hiervoor zullen we in overleg met de opdrachtgevers een 
bandbreedte opstellen en twee scenario’s definiëren.  
 
De veronderstelling die in het onderzoek getoetst wordt is dat het motorenonderhoudscen-
trum tot spin-offs en spillovers bij andere bedrijven en sectoren leidt. Hierbij maken we on-
derscheid tussen defensie-gerelateerde bedrijven en overige bedrijven. 
 
Onze combinatie heeft bij de voorbereiding op deze offerte al het nodige voorwerk verricht, 
In Bijlage 1 is een overzicht gegeven van de typen onderhoudsactiviteiten die kunnen voor-
vloeien uit het motoren onderhoud aan de F35. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar 
defensie gerelateerde spin-offs en spillovers (directe effecten genoemd in die tabel) en naar 
de effecten in de overige economie (civiele luchtvaart en andere sectoren). Om dat beeld te 
verlevendigen is in Bijlage 2 al een overzicht gegeven van voorbeelden van bedrijven uit 
Nederland en de regio die op de verschillende activiteiten kunnen inspelen. We weten nu al 
vrij gedetailleerd met welke bedrijven we willen praten. Vervolgens is dat in Bijlage 3 door-
vertaald naar typen arbeidsplaatsen die zullen gaan ontstaan. 
 
Kortom in de analyses (die in dit hoofdstuk worden uitgewerkt) worden de bruto effecten 
van het motoren onderhoud van de F35 op gedetailleerde manier in kaart gebracht en op 
een zodanige wijze dat zijn in de economische modellen van het SEO kunnen worden ge-
valideerd. 
 
Om de kwaliteit van onze werkzaamheden te borgen willen we uiteraard regelmatig over-
leggen met de opdrachtgevers. Maar daarnaast zullen we ook de hoogleraren Robert de 
Boer en Theo Dingemans benaderen voor een interview om de resultaten te valideren.  
 
 

2.4 Defensie-gerelateerde spin-offs en spillovers  

Doel 

Een helder beeld van de te verwachten economische activiteiten krijgen in de defensie-
gerelateerde industrie. De komst van het motorenonderhoudscentrum voor de F-35 zorgt is 
het vliegwiel dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. In welke sectoren en bij welke bedrijven 
kunnen deze activiteiten landen en wat betekent dat voor deze bedrijven?  
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Toelichting en trends 

Bij het bepalen van deze economische activiteiten en de spin-offs en spillovers in defensie-
gerelateerde bedrijven is een aantal overwegingen van belang die gedurende het onder-
zoek meegenomen zullen worden. Hieronder is een niet-uitputtende lijst van deze overwe-
gingen opgenomen. Een overzicht van op voorhand ingeschatte potentiële economische 
activiteiten is in bijlage 1 opgenomen. 
 
 Qua directe effecten, in de sustainment periode, zullen wij ons richten op die elementen 

waar mogelijkerwijs is te verwachten dat hier relatief veel mankracht, onderdelen, inno-
vatie voor nodig is. Daarnaast blijkt uit het rapport: “F-35 Joint Strike Fighter (JSF) Pro-
gram” dd. 29 April 2014 van Congressional Research Service dat er nog een aantal 
“uitdagingen” zijn in de ontwikkeling van de F-35. In het onderzoek zullen we dan ook 
deze zaken adresseren en met betrokken organisaties bespreken of dit mogelijk een di-
rect of indirect effect kan opleveren.  

 Het Ministerie van Economische Zaken en Defensie hebben ten doel gesteld om met 
het motoronderhoud ook “werk van derden” binnen te halen. Hierbij wordt gedacht aan 
F-35’s van andere luchtmachten die opereren in Europa. Het aantal potentiele F-35’s 
voor de business case kan hierdoor aanzienlijk groter worden.  Daarnaast kan het ook 
beteken dat er spin off ontstaat n.a.v. onderhoud F-35 om andere systemen van andere 
luchtmachten ook in Europa te mogen onderhoud. Met andere woorden de F-35 kan 
een “deuropener “ zijn voor andere projecten op andere gebieden en zelfs in andere 
sectoren. En dit betekent dat mogelijkerwijs investeringen kunnen worden gedaan, die 
op basis van alleen de KLu vloot niet rendabel zijn te maken. 

 In ons onderzoek zullen we dan ook mee nemen dat er een aantal scenario’s maken om 
in kaart te brengen of er nog volume effecten zijn op de business case. Mochten deze er 
zijn dan is dit mogelijk een handvat voor de overheid om samen met sectoren strategie 
te ontwikkelen hoe volume effect kan worden beperkt en kansen toch kunnen worden 
gerealiseerd bij een kleinere vloot. Wij zullen partijen vragen in ons onderzoek meer in-
formatie te verschaffen over de gevolgen van de volgende scenario’s (vaststelling in 
overleg met de opdrachtgever): 
‒ Alleen KLu F-35 vloot (37 x F-35) 
‒ Europa vloot (200 x F-35) 
‒ Europa vloot vergroot (600 x F-35) 
‒ Effecten op andere business als F-35 als “deur opener” wordt gebruikt. 

 Effect van infasering van F35 versus uitfasering van de F16: 
‒ Er zal een periode zijn waarbij zowel de F16 als F35’s operationeel zijn. Dat bete-

kent dat het onderhoud op 2 systemen mogelijk moet blijven. Dit kan mogelijk effec-
ten hebben op de behoefte aan personeel, omzet, maar ook op opslagruimten (dub-
bele voorraden) totdat de F16’s volledig zijn uitgefaseerd. Des te langer de periode 
duurt, des te langer zaken als (bij)scholen van personeel, infasering van nieuwe 
voorraden, ontwikkelen van erkenningen kan duren. We zullen onderzoeken hoe 
lang deze periode duurt en wat de consequentie is van het verlengen en verkorten 
van deze periode. 
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staat om investeringen te doen in ontwikkeling van de F-35 trainingen en/of zal KLu dit 
gaan doen? 

 
 

Werkwijze 

Om de benodigde informatie te achterhalen zullen 10 interviews en deskresearch worden 
ingezet. 
 
 Interviews  

‒ We verwachten dat er in 2014 nog concretere informatie beschikbaar is over de 
verwachte omzet, concurrentie, personeelsbehoefte, spin-offs en spillovers. Er zal 
dan ook een significant deel van de tijd van het onderzoek worden gestoken om de 
meest recente beschikbare informatie bij organisatie op te halen. In de Bijlagen 1 tot 
en met 3 hebben we daarvoor al de eerste informatie en kaders opgesteld. 

‒ Ter voorbereiding is een eerste aanzet gemaakt van een bezoekplan. Uiteraard zul-
len wij in overleg treden met opdrachtgever om dit overzicht te complementeren. In 
bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de te bezoeken organisaties inclusief de 
relatie die zij hebben met betrekking tot de onderwerpen van dit onderzoek. 

 Deskresearch 
‒ Informatie over het F-16 onderhoud; er is meer dan 30 jaar onderhoudshistorie be-

schikbaar over F-16 onderhoud en wat dit heeft betekent voor Nederland, cq. Noord-
Brabant. Deze informatie kan worden gebruikt als benchmark voor de verwachtin-
gen die bedrijven hebben ten aanzien van verwachte omzet en personeelsbehoefte.  

‒ Rapporten over JSF-onderhoud; mondjesmaat komt er informatie over de onder-
houdsbehoefte van de F-35 naar buiten. Die wordt meegenomen in het onderzoek 

‒ Concurrentieanalyse; welke partijen voeren onderhoud uit aan de huidige F-16, di-
rect en/of indirect? Welk beeld geeft dat richting onderhoud van de F-35. Daarnaast 
wordt de internationale concurrentie bekeken, Nederland is niet het enige land in 
Europa dat inzet op het motorenonderhoud van de F-35. 

 
 

Resultaat 

 Inzicht in economische activiteiten ten aanzien van het motorenonderhoud én de ver-
wachte spin-offs en spillovers in defensie-gerelateerde industrie; 

 Verwachte omzet die samenhangt met het motorenonderhoud én de verwachte spin-
offs en spillovers; 

 Verwachte aantal arbeidsplaatsen die samenhangt met deze activiteiten, uitgesplitst 
naar opleiding. Een voorbeeld van deze uitsplitsing en resultaat van deze stap is in bij-
lage 3 opgenomen 
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2.5 Overige spin-offs en spillovers 

Doel 

Een helder beeld van de te verwachten economische activiteiten krijgen in andere sectoren. 
Voor welke andere sectoren biedt de komst van het motorenonderhoud kansen? Bij welke 
bedrijven kunnen deze activiteiten landen en wat betekent dat voor deze bedrijven? De be-
oogde regio voor het motorenonderhoudscentrum kent twee sterk ontwikkelde clusters: 
Maintenance en HTSM waar binnen economische activiteit zou kunnen ontstaan, maar ook 
effecten in andere sectoren als bijvoorbeeld logistiek worden onderzocht.  
 
 

Toelichting en trends 

Ook bij het bepalen van deze economische activiteiten is een aantal overwegingen van be-
lang die gedurende het onderzoek meegenomen zullen worden.  
 
 Overig werk is het werk dat wel een gevolg is van de komst van het onderhoudscen-

trum, maar niet gekoppeld is aan de instandhouding van de F-35. Vragen die zullen 
worden onderzocht: 
‒ Composieten; vereist de F-35 speciale technologie op het gebied van composieten? 

Of is het vergelijkbaar met andere vliegtuigen? Zijn de capabilities al binnen Brabant 
beschikbaar?  

‒ Training; hoeveel training is vereist voor het onderhoud van de F-35? Hoeveel & hoe 
lang dient een techneut te worden getraind voor het onderhoud op de F-35? Welke 
trainingsbehoefte per type onderhoud? 

‒ Reserveonderdelen; diverse Nederlandse partijen leveren nu al onderdelen aan de 
F-35 productielijn. Wat betekent dit voor toekomstige orders? Is het te verwachten 
dat deze partijen “exclusiviteit” op het leveren van hun onderdelen ook voor instand-
houding wereldwijd hebben? 

‒ Plaatwerk; de F-35 bestaat uit zowel composieten als metaal. Betekent dit meer of 
minder plaatwerk? En hoeveel zal het naar verwachting zijn? Ouderdom van een 
vliegtuig veroorzaakt veelal meer plaatwerk, is dit ook met F-35 te verwachten? 

‒ Innovatie; heeft de F-35 dermate innovatieve technologie dat andere industrie-
en/sectoren hiervan kunnen profiteren?  

‒ Systemen in andere vliegtuigen; in de F-16 zijn er verschillende onderdelen die ook 
worden gebruikt in andere vliegtuigen. De Nederlandse industrie onderhoudt diverse 
onderdelen die in meerdere typen vliegtuigen worden toegepast. Geldt hetzelfde 
voor de F-35? Welke onderdelen en/of systemen betreft het? 

 Logistieke sector / ICT Systemen  
‒ Het onderhoud aan de F-35 kan ook een “spin-off” hebben in de logistieke sector in 

Nederland. Lockheed introduceert met de F-35 de mogelijkheid om data van het 
vliegtuig uit te lezen voor verdere analyse. Daarnaast ontwikkelt Lockheed momen-
teel ALIS 2.0 (“Autonomic Logistics Information System”) waarbij integratie van on-
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derhoud, logistiek en planning op basis van de data uit de vliegtuigen in de software 
bij elkaar wordt gebracht. Dergelijke technologie wordt al gebruikt in civiele lucht-
vaart (bijvoorbeeld Boeing 787 en Embraer 190). 

 Andere toepassingsgebieden 
‒ De opgedane kennis en expertise in de bedrijven zou ook kunnen leiden tot nieuwe 

activiteiten in andere sectoren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vele 
toepassingsgebieden van composieten of sensoren. 

 
 

Werkwijze 

Om de benodigde informatie te achterhalen zullen 15 interviews en deskresearch worden 
ingezet. 
 
 Interviews  

‒ BCI beschikt over een uitgebreide ervaring in de ruime regio rondom de beoogde lo-
catie en over goede contacten binnen de Maintenance, HTSM en andere sectoren in 
Noord-Brabant. 

‒ We zullen bij betrokken organisaties langs gaan om data te verzamelen. In bijlage 2 
is een overzicht opgenomen van de te bezoeken bedrijven inclusief de relatie die zij 
hebben met betrekking tot de onderwerpen van dit onderzoek. Ook deze lijst finali-
seren wij in overleg met de opdrachtgever. 

 Deskresearch 
‒ Verkenning van mogelijke toepassingsgebieden en bedrijven. 
‒ In kaart brengen van aansluiting bij bestaande (innovatie)trajecten zoals Maintenan-

ce Valley, OneLogistics, Topsector HTSM, etc. 
 
 

Resultaat 

 Inzicht in de spin-offs en spillovers in andere industrieën en sectoren. 
 Omvang van de omzet die samenhangt met deze spin-offs en spillovers. 
 Verwachte aantal arbeidsplaatsen die samenhangt met deze activiteiten, uitgesplitst 

naar opleidingsniveau. Een voorbeeld van deze uitsplitsing en het resultaat voor de de-
fensie-gerelateerde bedrijven is in bijlage 3 opgenomen. 
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3 Effecten op de Nederlandse eco-

nomie 

De effecten van het motorenonderhoud en bijbehorende spin-offs en spillovers op de Ne-
derlandse economie worden gekwantificeerd via dezelfde methodiek als in het eerdere JSF-
onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Uiteindelijk resulteert dit in schattingen van 
de verwacht omzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Deze worden uitgesplitst 
naar sector. Er wordt een onderscheid gemaakt naar directe en indirecte – ofwel voorwaart-
se en achterwaartse – effecten. De werkgelegenheid wordt zoveel mogelijk uitgedrukt in 
bruto arbeidsjaren, maar er is ook aandacht voor de netto werkgelegenheidseffecten. Deze 
fase bestaat uit vier stappen. 
 
1 Validatie directe effecten die gevonden tijdens het eerdere deskresearch en inter-

views. 
2 Berekening omzet en toegevoegde waarde in andere sectoren middels een input-

outputanalyse. 
3 Schatten werkgelegenheid naar sector op basis van arbeidsproductiviteit. 
4 Bepaling arbeidseffecten op macroniveau en lange termijn om de business case in 

breder perspectief te plaatsen en het voorkomen van onjuiste interpretaties van de ef-
fecten in het publiek debat.  

 
 

3.6 Validatie van directe effecten 

In deze stap worden controles uitgevoerd om de resultaten van het onderzoek naar effecten 
van het motorenonderhoud en de spin-offs en spillovers daarvan (zie hoofdstuk 2) te valide-
ren. De inventarisatie van effecten in en rond het onderhoud levert naar verwachting een 
flinke lijst van effecten op, die in totaal een grote omvang hebben. SEO zet dit af tegen de 
huidige omvang van de betreffende sectoren (hoe sterk zou deze groeien) en  tegen de  
beschikbaarheid van (technisch) personeel. Bovendien wordt gecorrigeerd voor mogelijke 
dubbeltellingen. Deze validatie kan leiden tot aanpassing en/of precisering van de effecten. 
Ook is het mogelijk dat onzekerheden over de omvang van toekomstige effecten leiden tot 
een bandbreedte of tot een gevoeligheidsanalyse. 
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3.7 Omzet en toegevoegde waarde in andere secto-
ren 

Onderhoud aan de F-35 heeft niet alleen gevolgen voor de onderhoudssector, maar ook 
voor andere sectoren in de economie. Het gaat daarbij om ‘achterwaartse effecten’ voor 
toeleveranciers van bedrijven die onderhoudswerk verrichten; en om ‘voorwaartse effecten´ 
voor afnemers van bedrijven die onderhoudswerk verrichten.  
 
De achterwaartse effecten zullen worden geschat met een input-output tabel van de Neder-
landse economie. Deze aanpak is eerder gevolgd in SEO onderzoek naar economische 
effecten van de F-35 (“Het Betere Werk”). Een input-output tabel bevat de omzet en toege-
voegde van alle bedrijven en instellingen in Nederland, uitgesplitst naar sectoren. De omzet 
is daarin op twee manieren verdeeld. Ten eerste naar de input: wat verbruiken de bedrijven 
en instellingen en door wie wordt dat geleverd. Ten tweede naar de output: wat produceren 
de bedrijven en instellingen en aan wie wordt dat geleverd. Bij deze verdeling van de leve-
rantie en de afname van producten en diensten wordt in voorwaartse zin (wie verbruikt het) 
ook aangegeven wat door bedrijven en instellingen als investering wordt gebruikt en wat 
wordt geëxporteerd. In achterwaartse zin (wie levert het) is ook bepaald wat door arbeid 
wordt geleverd en wat er aan toegevoegde waarde overblijft. 
 
Het eerste voordeel van de input-output tabel is dat deze sluitend is. De gehele Nederland-
se productie zit er in en is toegedeeld aan sectoren. Het volgende voordeel is dat de leve-
rantie en de afname van producten en diensten tussen bedrijven en instellingen in de vol-
gende stap van het onderzoek naar regio kunnen worden verdeeld. Daarmee wordt de 
ruimtelijk economische samenhang zichtbaar gemaakt. Als voordeel geldt verder dat de 
economische doorwerking kan worden bepaald. Als een bedrijfstak groter wordt, wordt ook 
de leverantie van goederen en diensten door andere bedrijven en instellingen aan die be-
drijfstak groter (achterwaartse effecten). In die andere bedrijfstakken neemt de toegevoeg-
de waarde daardoor toe, afhankelijk van de mate waarin ze aan de sector zijn verbonden. 
Als de producten en diensten van de sector goedkoper of beter worden, kan bovendien 
meer vraag naar deze producten en diensten ontstaan. Deze voorwaartse effecten worden 
uitgewerkt op twee manieren. Allereerst wordt via de input-output tabel nagegaan welke 
sectoren belangrijke afnemers van het onderhoudscluster zijn. Later wordt dit beeld verfijnd 
naar de locaties waar deze activiteiten plaatsvinden (zie hieronder). 
  
De voorwaartse effecten betreffen voordelen voor afnemers van het cluster, bijvoorbeeld 
omdat het cluster nieuwe klanten werft als gevolg van het F-35 werk, of door innovaties die 
door F-35 werk zijn bevorderd. Hierboven is beschreven hoe de omvang van deze spin-offs 
en spillovers wordt geschat. Met behulp van de input-output tabel wordt nagegaan in welke 
andere sectoren zich andere klanten van het cluster bevinden, die indirect van spin-offs en 
spillovers kunnen profiteren. 
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3.8 Werkgelegenheid naar sector 

In stap drie wordt de verwachte werkgelegenheid binnen Nederland bepaald die volgen uit 
de  onderhoudsactiviteiten in de business case. De werkgelegenheid wordt uitgesplitst naar 
sector met een onderscheid tussen direct en indirect werk. De directe werkgelegenheid 
wordt ook kwalitatief geduid naar beroep en opleiding.  

Arbeidsproductiviteit is de sleutel bij het berekenen van de omvang van de werkgelegen-
heid. Figuur 6 geeft dat proces gestileerd weer. De eerder bepaalde verwachte omzet per 
sector wordt vermenigvuldigd met de arbeidsproductiviteit (omzet per arbeidsjaar) per sec-
tor. Dit resulteert in het aantal arbeidsjaren. In dit onderzoek wordt de arbeidsproductiviteit 
gedefinieerd als omzet per arbeidsjaar3. De productiviteit wordt per sector bepaald. Uit-
gangspunt zijn CBS-gegevens. Uit het eerdere onderzoek naar de baten van het JSF-
programma is bekend dat de meeste activiteiten naar verwachting plaatsvinden in de sector 
“productie en reparatie overige transportmiddelen”. Dit is een heterogene sector van inno-
vatieve en minder innovatieve bedrijven met als gevolg heterogeniteit in arbeidsproductivi-
teit. Om die reden zal er extra aandacht besteed worden aan arbeidsproductiviteit van de 
direct betrokken bedrijven. Via verschillende methoden proberen we een zo plausibel mo-
gelijk beeld te schetsen: 
 Literatuurstudie: er bestaan een beperkt aantal studies over de omvang van productie

en werkgelegenheid in de vliegtuigmaakindustrie. Deze studies gebruiken we als refe-
rentie.

 Deskresearch: in jaarverslagen van betrokken bedrijven staan vaak cijfers over de ge-
realiseerde omzet en de personeelsomvang. Met die informatie kan de arbeidsproducti-
viteit berekend worden.

 Interviews: in de gesprekken met onderhoudsbedrijven en andere organisaties in de
eerste fase van het onderzoek worden vragen meegenomen over de gerealiseerde om-
zet en personeelsomvang in de afgelopen vijf jaar.

3  Normaal gesproken wordt de arbeidsproductiviteit uitgedrukt in toegevoegde waarde per arbeidsjaar. Echter de toege-
voegde waarde is lastig te achterhalen op bedrijfsniveau. Het is geen standaard post op jaarrekeningen of offertes, omzet 
wel. De vertaling naar toegevoegde waarde vergt daarom een extra vertaalslag. Door de arbeidsproductiviteit uit te druk-
ken als omzet per arbeidsjaar is deze vertaalslag niet nodig. 




