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› Commissariaat Militaire Productie onderdeel van Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat

› Doel van CMP:

– Behouden en versterken van een hoogwaardige concurrerende 

NLDTIB om: 

• Wezenlijke belangen van nationale veiligheid te borgen 

• Waarde toe te kunnen voegen aan Europese en international 

DVI.

› Taken van CMP:

– “Up to date” defensie industriebeleid (bijv. Defensie Industrie 

Strategie)

– Bevorderen van level playing field op de internationale 

defensiemarkt (bijv. European Defence Fund) 

– Defensie en veiligheid gerelateerde innovatieprogramma’s (bijv. 

missiegedreven innovatiebeleid)

– Markt toegang faciliteren voor NLDTIB:

• Handelsmissies

• NLDTIB ondersteunen in “trade shows”

• Samenwerking faciliteren in internationale programma’s (bijv. 
F35)

• Industriële Participatie

Wie zijn wij?
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Nederlandse Defensie Industrie Strategie
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DIS (2018): Versterken, beschermen en (internationaal) positioneren

• Versterken NLDTIB:

✓ Grotere betrokkenheid mkb
✓ Samenwerking binnen Ecosysteem verder stimuleren
✓ Focus aanbrengen in verwerving
✓ Focus aanbrengen in R&D investeringen
✓ Launching customership
✓ Concept Development & Experimentation (CD&E)
✓ Industrieel Participatie beleid

• Beschermen NLDTIB:

✓ Ex ante analyse van de defensie sector om te bezien of, 
en zo ja, welke, beschermingsmaatregelen tegen 
ongewenste overnames en investeringen nodig zijn.

• Internationaal positioneren NLDTIB:

✓ Het versterken van coördinatie voor Nederlandse 
inbreng Europese initiatieven (EDF)

✓ Industrieel Participatie beleid
✓ Intensiveren van transatlantische en Europese 

samenwerking
✓ Actiever exportbeleid en handelsbevordering



Europees Defensie Fonds

Doel, thema’s, coördinatie, planning en financiering



Financiën: 

› In Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027 sloot, is 
nu een bedrag van € 8 miljard voorzien

› Tenderprocedure aan consortia bestaande uit ten minste drie 
in aanmerking komende entiteiten, gevestigd in ten minste 
drie verschillende lidstaten en/of geassocieerde landen. 
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EDF (2021-2027)

Doelstellingen van het EDF:

› Draagt bij aan de strategische autonomie van de EU

› Het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie 
bevorderen

› Ondersteuning van R&D-projecten voor defensieproducten en 
-technologieën; inclusief disruptieve technologieën

› Tot stand brengen van partnerschappen tussen defensie-
actoren in heel Europa + stimuleren van gezamenlijke 
acquisitie (niet gefinancierd)

› Versterking van andere veiligheids- en defensie-initiatieven in 
Europa

2017    2019          2020          2021                                                                                             2027

De EU zet in op intensievere samenwerking op het gebied van Defensie 
en veiligheid, door onder meer het Europees Defensie Fonds(2021-2027)

PADR
EDIDP

EDF

90 M€ 500 M€ 8 B€
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Hoe werkt deelname aan het EDF?

Werkprogramma en callteksten (obv behoeftestelling Europese 
defensie)

Publicatie werkprogramma’s van het EDF ‘inschrijving open’

Besluitvorming NL ondersteuning proposals

Indienen van proposals

Evaluatie door de Commissie en beoordeling

Besluit toekenning van de EU subsidie

De consortia worden geïnformeerd over de resultaten, grant 
agreement wordt gereed gemaakt voor de winnende consortia

Grant Agreement tussen de Commissie, consortium, en evt. 
lidstaten worden ondertekend
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› Focus en prioritering van thema’s die aansluiten bij de 
EUROPESE defensiebehoeften:

› met ruimte voor het MKB en start-ups

› Civiele technologie met militaire toepassing (dual-
use)

› Co-financiering kan worden gegeven aan consortia mits 
passend binnen de behoeften van Defensie en de DIS, 
hier zijn voorwaarden aan verbonden. Uw eigen bijdragen 
zijn noodzakelijk voor succesvolle deelname.

› Tijd: Commissie stelt werkprogramma op met de 
lidstaten. Naar verwachting in januari/februari 2021 
gereed, calls for proposals ‘inschrijving’ maart 2021, 
indienen voorstellen voor EDF-projecten september 2021 
ingediend. Start 2022



➢ PADR en EDIDP ervaringen

➢ EDF verordening

➢ Call teksten

➢ RVO ondersteuning 

➢ NIDV – matchmaking/ communicatie 

➢ Informatie bijeenkomsten EDF (Europa dagen)

➢ EDF Regio bijeenkomsten

➢ Bijzonder Vertegenwoordiger – inzet in het internationale 
krachtenveld

➢ Inzet van export bevorderend instrumentarium 
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Positionering NL DTIB in het EDF

Voor meer informatie over het EDF kunt u contact opnemen 
met de NIDV (www.nidv.eu) of RVO: Team Internationaal 
Innoveren (www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-
ondernemen/europees-defensie-fonds).

http://www.nidv.eu/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/europees-defensie-fonds


Vragen en discussie
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