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Geachte leden van de vaste commissie voor Defensie
In week 47 (van 20 t/m 22 november) staat de plenaire behandeling van de begroting voor Defensie
gepland. Met het oog hierop vraagt FME aandacht voor de innovatiemogelijkheden van Defensie,
Launching customership en het belang van Cybersecurity
Een korte introductie: FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze
2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote
industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en
kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. De gezamenlijke omzet van de FME-leden
bedraagt 82 miljard en zij exporteren voor 47 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde
van wat Nederland in totaal met export verdient. Bij FME zijn ook 60 brancheverenigingen
aangesloten.
Nederland heeft als exportland bij uitstek een sterke, stabiele en adaptieve krijgsmacht nodig.
Zonder internationale veiligheid en geopolitieke stabiliteit immers geen economische vooruitgang,
welvaart en welzijn. FME ziet de extra middelen voor Defensie daarom als een belangrijke eerste
stap op weg naar een sterke en innovatieve krijgsmacht.
Benut innovatiekracht voor de krijgsmacht optimaal
Een sterke krijgsmacht loopt voorop in de toepassing van de nieuwste technologieën. Daarvoor is
een innovatief klimaat nodig. De extra R&D investering van 5 miljoen in 2020 levert daaraan een
bijdrage. Maar om de in ons land aanwezige innovatiekracht optimaal te kunnen benutten, is meer
innovatieruimte nodig. Er ligt een kans om samen met EZK en andere partijen te investeren in
technologie voor de maatschappelijke uitdaging ‘een veilige samenleving’. Voor groene innovatie en
verduurzaming van materieel is een nieuw interdepartementaal fonds nodig. Dat geldt ook voor de
enorme opgave van verduurzaming voor het verouderde vastgoed van Defensie. Dit fonds zou een
plek moeten krijgen in het klimaatplan. Innovatie draait niet alleen om meer geld: ook de lange
verwervingsprocessen van Defensie sluiten niet aan bij de snelle technologische ontwikkelingen. En
overdreven controle en regulering vertragen de noodzakelijke investeringen. Defensie heeft meer
experimenteerruimte nodig om de vruchten van technologische innovatie te kunnen plukken.
FME pleit ervoor om aan de nieuwe innovatiestrategie een paragraaf toe te voegen over
experimenteerruimte en vermindering van controle en regulering. Voor groene innovatie en
verduurzaming is een nieuw interdepartementaal fonds nodig.

De Defensie Industrie Strategie in de praktijk
Defensie en EZK publiceren binnenkort een nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS). FME kijkt uit
naar deze nieuwe DIS, want er liggen immers tal van kansen om de (internationale) positie van
Nederlandse industrie en kennisinstellingen te versterken. Of we deze kansen ook kunnen pakken,
staat of valt met de toepassing van de DIS in de praktijk. Defensie moet vaker optreden als launching
customer en daarvoor moet de DIS ook werkbare instrumenten bieden. Zeker als nationale
veiligheidsbelangen meespelen, moet Defensie bewust kiezen voor de Nederlandse industrie. Ook is
een Europees level playing field in de export en dual use van belang. Immers, de Nederlandse
thuismarkt is klein. Juist voor capaciteiten die we vanuit veiligheidsoverwegingen in Nederland willen
houden, is export vaak onmisbaar.
FME benadrukt dat het slagen van de Defensie Industrie Strategie staat of valt met de toepassing in
de praktijk. FME pleit ervoor dat overheid en bedrijfsleven op structurele basis met elkaar in gesprek
gaan over de uitwerking van de nieuwe DIS in de praktijk.
Kennisdelen als onderdeel van de Defensie Cyber Strategie
Defensie stelt een nieuwe Cyber Strategie op. Door nieuwe technologieën en geopolitieke
ontwikkelingen is dit ook nodig. FME pleit voor het tegengaan van versnippering in het cyberbeleid.
De Defensie Cyber Strategie moet daarom opgesteld worden in samenhang met andere
beleidsstrategieën, zoals de Nederlandse Cyber Security Agenda. De Defensie Cyber Strategie moet
daarnaast handvaten bieden voor samenwerking en kennisdeling met partners zoals het
bedrijfsleven. Door samen te innoveren en opereren kunnen Defensie en de technologische industrie
elkaar niet alleen versterken, het is ook noodzakelijk gezien de schaarste van cyberspecialisten. Naast
de werving van meer Cyberreservisten, is nieuw werkgeverbeleid nodig om kennis en specialisten
makkelijker te delen tussen Defensie en vertrouwde partners (gedeeld werkgeverschap). Ook
infrastructuur, zoals bestaande testfaciliteiten bij bedrijven, kan beter gedeeld worden.
FME pleit ervoor om bij de ambitie in het Cyberdomein nadrukkelijk de samenwerking met het
bedrijfsleven op te nemen. Zeker gezien het enorme tekort aan cyberspecialisten is samenwerking
noodzakelijk.
Graag verzoeken wij u bovenstaande punten te betrekken bij de behandeling van deze begroting.
Na de publicatie van de DIS en de Cyberstrategie komen we graag bij u terug voor meer inhoudelijke
punten die u kunt betrekken bij de behandeling van deze documenten.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Public Affairs
adviseur van FME: Lianne Raap via lianne.raap@fme.nl of 06 44890798.
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