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Geachte leden van de vaste commissie voor Defensie, 
 
Op 18 februari heeft u een notaoverleg over de Defensie Industrie Strategie (DIS) en de 
Innovatiestrategie Defensie. Nederland heeft als exportland bij uitstek een sterke en innovatieve 
krijgsmacht nodig. Een goede samenwerking met de Nederlandse (technologische) industrie is 
daarvoor onmisbaar. Beide strategieën zijn daarom van groot belang voor zowel Defensie als de 
Nederlandse industrie.  
 
 
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. 
 
 
Een verbeterde Defensie Industrie Strategie  
De nieuwe Defensie Industrie Strategie (DIS) is volgens FME een verbetering ten opzichte van de 
vorige DIS. De nieuwe DIS kijkt veel breder naar waar de Nederlandse industrie sterk in is. Zo wordt 
bijvoorbeeld niet alleen onze radar- en sensortechnologie, maar ook ons sterke marinebouwcluster 
goed gepositioneerd. Daarnaast is de uitbreiding van de DIS naar nieuwe gebieden waar de 
Nederlandse industrie sterk in is, zoals onderhoud, cybersecurity en space (satellieten) een belangrijk 
winstpunt. In een enkel geval is echter niet duidelijk waarom een essentiële technologie waarin 
Nederland sterk is, niet als zodanig wordt aangemerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor optische sensoren 
(voor nachtzicht). Nederland is hier sterk in en betere sensorsystemen leiden tot een betere 
informatiepositie en daarmee tot meer mogelijkheden voor beschermen en ingrijpen.  
 
FME pleit ervoor om ook optische sensoren, die zo belangrijk zijn voor operationeel voordeel, aan te 
merken als technologie die we in Nederland willen blijven ontwikkelen. 
 
 
 
 



 

Innovatie en de industrie 
De DIS stelt dat Defensie vaker zal optreden als launching customer. De combinatie van de DIS en de 
innovatiestrategie laat een Defensie ambitie zien voor meer ontwikkelen en innoveren in 
samenwerking met de Nederlandse industrie. FME verwelkomt deze ambitie en wil zich inzetten om 
deze samenwerking ook beter vorm te geven, bijvoorbeeld in het Platform Defensie en Bedrijfsleven. 
Om het probleem op te lossen dat bedrijven na het samen met Defensie ontwikkelen van een 
product geen zekerheid hebben of Defensie dit product ook afneemt of zelfs worden uitgesloten, 
wijst de DIS op de mogelijkheid een innovatief partnerschap aan te gaan of een concurrentiegerichte 
dialoog te starten. Hier moet de komende tijd meer ervaring mee opgebouwd worden. Tot slot wijst 
FME erop dat de aankomende vervangingsprojecten enorme kansen bieden om het 
innovatievermogen van Defensie en de Nederlandse industrie te versterken. FME pleit ervoor om 
deze innovatiekansen expliciet mee te wegen. 
 
Defensie moet gaan experimenteren en ervaring op doen met het innovatief partnerschap. Bij de 
grote vervangingsprojecten moeten de kansen op de versterking van de innovatiekracht van 
Nederland goed meegewogen worden. 
 
 
Versterking van de internationale positionering 
De Defensie Industrie Strategie streeft ernaar de internationale positionering van de Nederlandse 
defensie technologische en industriële basis te versterken. De Nederlandse thuismarkt is klein. 
Daarom is export ook cruciaal voor het behoud van capaciteiten die we vanuit 
veiligheidsoverwegingen in Nederland willen houden. In de praktijk blijkt echter keer op keer dat er 
geen Europees gelijk speelveld bestaat in de export van defensiematerieel en dual use producten. 
Dat zet de Nederlandse industrie op achterstand. Om de ambities uit de DIS waar te maken is 
daarom niet alleen een actiever exportbeleid maar ook een grotere inzet voor een gelijker speelveld 
voor exportcontrole in Europa nodig.  
 
Om capaciteiten te behouden die we vanuit veiligheidsbelang in Nederland willen blijven ontwikkelen, 
is export onmisbaar. Het Europees speelveld moet hiervoor gelijker worden. 
 
 
Graag verzoeken wij u bovenstaande punten te betrekken bij de behandeling van de Defensie 
Industrie Strategie en de Innovatiestrategie Defensie.  
 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink  
Voorzitter FME 


