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1. Achtergrond

Kenmerkend voor de Europese markten voor defensiemateriaal is de versnippering. Sinds de 
jaren '90 van de vorige eeuw  in de EU het besef gegroeid dat deze versnippering negatieve 
economische effecten heeft. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:

a) De defensie-uitgaven zijn de afgelopen 20 jaar als gevolg van de ontwikkelingen in de 
wereldpolitiek met de helft verminderd (het zogenaamde "vredesdividend"), waardoor 
de omzet en de personeelsaantallen zijn teruggelopen en de investeringen op het 
gebied van onderzoek en technologie zijn afgenomen. Voorlopig kan er niet van 
worden uitgegaan dat de defensie-uitgaven weer zullen stijgen. De uitgaven zien er 
concreet als volgt uit:1

In 2006 beliepen de uitgaven van de EU-262 op het gebied van defensie 201 miljard € 
(tussen 47 miljard € in het Verenigd Koninkrijk en 35 miljard € in Malta). Dit bedrag 
omvat 110 miljard € voor personeelsuitgaven en 91 miljard € voor de aanschaf van 
defensiemateriaal. Van deze 91 miljard € ging 39 miljard € naar investeringen, met 
inbegrip van uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, 43 miljard € naar operaties en 
onderhoud en 9 miljard € naar overige uitgaven, met inbegrip van infrastructuur- en 
bouwmaatregelen.

In vergelijking met de jaren '90 hebben de defensie-uitgaven zich op een zeer veel 
lager niveau gestabiliseerd, namelijk voor 2006 op een gemiddelde waarde van 1,8% 
van het BBP, waarbij het verschil tussen 2,7% (Griekenland) en 0,5% (Ierland) ligt. 
Bovendien kan worden vastgesteld dat deze uitgaven verdeeld zijn over vrij kleine en 
gesloten nationale markten, waarbij de zes grote wapenproducerende landen 83% 
uitgeven3. Op het gebied van onderzoek en technologie bedraagt het aandeel van deze 
zes landen zelfs 97%, waarbij het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland 
tezamen een aandeel van 82% voor hun rekening nemen4.

Indien deze cijfers met de uitgaven van de VS worden vergeleken, blijkt het 
volgende:5 De VS gaven in 2006 in totaal 491 miljard € uit voor defensie (EU-26: 201 
miljard €), oftewel 4,7% van het BBP (EU-26: 1,8%). De uitgaven voor operaties en 
onderhoud lagen bij 169 miljard € (EU-26: 43 miljard €) en voor investeringen bij 141 
miljard € (EU-26: 39 miljard €).

b) De kosten van de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen zijn dusdanig gestegen dat 
het zelfs voor grote lidstaten moeilijk is de financiële lasten te dragen6.

c) Het ontstaan van nieuwe structuren binnen de strijdkrachten sinds het einde van de 

                                               
1 De gegevens zijn afkomstig van het Europees Defensieagentschap; zie http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Denemarken neemt niet deel aan het Europees Defensieagentschap.
3 De zogeheten LoI-staten: Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden. Deze landen 
hebben in 2000 een intentieverklaring getekend die de samenwerking op het gebied van de defensie-industrie 
moet bevorderen.
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Zie Burkard Schmitt, ""From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot 
Paper 40, Paris, July 2000, p. 6 ff.
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Koude Oorlog hebben geleid tot geringere aantallen traditioneel materieel en nieuwe 
eisen voor defensiecapaciteiten van een andere kwaliteit. 

Er wordt dan ook gestreefd naar een grotere kostenefficiëntie, die de nationale begrotingen en 
industrie ten goede komt en niet in de laatste plaats de strijdkrachten voorziet van het beste 
materieel.

Aanvankelijk is gepoogd het probleem van de versnippering in nationale defensiemarkten op 
bilateraal niveau en buiten de structuur van de EU om op te lossen. Hierin kwam verandering 
met de totstandbrenging van het Europese Veiligheids- en defensiebeleid (EVDB) in 1999, 
waarmee de EU het favoriete handelingskader werd.

Een van de voorwaarden voor een doeltreffend EVDB is de totstandbrenging van de 
noodzakelijke capaciteit, waartoe een krachtige Europese industrie nodig is. Hiertoe moet een 
Europese defensietechnologische en -industriële basis worden gecreëerd en moet stapsgewijze 
een Europese markt voor defensiematerieel worden opgebouwd. Hiermee wordt de 
noodzakelijke capaciteit tot stand gebracht om de wereldwijde defensietaken en de nieuwe 
uitdagingen op het gebied van veiligheid te kunnen aangaan.

In een mededeling van 20031 kondigde de Commissie zeven initiatieven aan om een Europese 
markt voor defensiematerieel tot stand te brengen. Een van deze initiatieven was gericht op 
overheidsopdrachten en leidde in 2004 tot een Groenboek2. Uit de hierop volgende 
raadpleging bleek dat het juridisch kader op het gebied van overheidsopdrachten voor 
defensie in de praktijk niet naar behoren functioneert.

2. Artikel 296 van het EG-Verdrag

Het probleem kan als volgt worden omschreven: 

In principe vallen aanschaffingen op defensiegebied onder het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2004/18/EG (artikel 10), met voorbehoud van artikel 296 van het EG-Verdrag, dat 
voorziet in niet-toepasbaarheid van EU-gunningsvoorschriften indien de nationale veiligheid 
in het geding is. In de praktijk maken de lidstaten evenwel systematisch gebruik van artikel 
296 EGV om voor vrijwel alle militaire aanschaffingen een uitzondering op het 
Gemeenschapsrecht te laten gelden. Een vergelijkbare situatie doet zich voor op de in 
toenemende mate economisch belangrijke markt voor gevoelige niet-militaire 
veiligheidsgoederen. In beide gevallen beroepen de lidstaten zich vaak op artikel 14 van 
Richtlijn 2004/18/EG om de communautaire voorschriften te omzeilen. Bijgevolg worden de 
meeste goederen op dit gebied volgens nationale voorschriften en procedures gegund. 
Volgens de statistieken hebben de EU-15 in de periode 2000-2004 slechts 13% van alle 
contracten inzake defensiegoederen via het Publicatieblad van de EU gepubliceerd, waarbij 
het verschil tussen 2% (in Duitsland) en 24% (in Frankrijk) ligt3. Vrijstellingen, die volgens 
het Gemeenschapsrecht een uitzondering zouden moeten vormen, blijken aldus in de praktijk 
de regel.

                                               
1 Naar een EU-beleid voor defensiematerieel, COM(2003) 113.
2 Overheidsopdrachten op defensiegebied (COM(2004) 608.
3 Effectbeoordeling van richtlijnvoorstel COM(2007) 766, bijlage II, blz. 78: Percentage publicaties van 
defensiecontracten in het Publicatieblad van de EU.
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Deze praktijk van de lidstaten staat haaks op de jurisprudentie van het Europees Hof van 
Justitie, dat heeft vastgesteld dat het gebruik van artikel 296 EGV beperkt moet blijven tot 
met redenen omklede uitzonderingen1. In een toelichting heeft de Commissie de 
consequenties uit dit en andere arresten van het Europese Hof van Justitie getrokken en laat 
zij weten hoe zij in de toekomst in dergelijke gevallen denkt te handelen2.

3. Richtlijn over de aankoop van defensiegoederen

Onderhavig richtlijnvoorstel (COM(2007) 766) wil rekening houden met de bedenkingen van
de lidstaten dat de bestaande Richtlijn 2004/18/EG onvoldoende rekening houdt met de 
bijzondere kenmerken van militaire aankopen. Dit sluit aan bij een eis van het Europees 
Parlement uit 20053.

Het richtlijnvoorstel is op 5 december 2007 tezamen met het richtlijnvoorstel betreffende de 
vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten 
binnen de Gemeenschap (COM(2007) 765) en een mededeling4 van de Commissie ingediend. 
De twee richtlijnen hebben tot doel een gemeenschappelijke markt voor defensiematerieel tot 
stand te brengen, zij het met instrumenten die onafhankelijk van elkaar moeten worden 
behandeld.

Onderhavig richtlijnvoorstel heeft tot doel een uniform Europees juridisch kader tot stand te 
brengen, dat de lidstaten in staat stelt het Gemeenschapsrecht toe te passen zonder hun eigen 
veiligheidsbelangen in gevaar te brengen. Dit zou ertoe moeten leiden dat de lidstaten minder 
vaak gebruik moeten maken van artikel 296 EGV. Artikel 296 EGV blijft dus weliswaar 
gehandhaafd, maar moet worden beperkt tot werkelijke uitzonderingen, zoals in het EG-
Verdrag is voorzien en zoals het Europees Hof van Justitie heeft voorgeschreven. Aldus zou 
artikel 296 EGV alleen nog van toepassing zijn op die gevallen waarin de speciale bepalingen 
van de nieuwe richtlijn niet volstaan om de veiligheidsbelangen van de lidstaten te 
beschermen. 

In principe volgt het voorstel grotendeels de structuur van Richtlijn 2004/18/EG. Om evenwel 
rekening te houden met de bijzondere voorwaarden die voor de aankoop van goederen en 
diensten op het gebied van defensie en veiligheid gelden, is het de bedoeling dat onderhavig 
voorstel tot de invoering van een nieuw juridisch instrument leidt dat aansluit bij de 
bijzondere kenmerken van de als "gevoelig" aangemerkte aankopen op deze terreinen: 

● gezien het complexe karakter van militaire aankopen kan de procedure van 
gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging 
van een opdracht onbeperkt worden toegepast (art. 18).

● Om de bevoorradingszekerheid te waarborgen zijn er bijzondere bepalingen 
met betrekking tot de contractuele eisen en criteria voor de selectie van de 
inschrijvers (art. 15 en 33).

                                               
1 EHvJ, C-414/1997, COM/Spanje.
2 Interpretatieve mededeling over de toepassing van artikel 296 van het EG-Verdrag voor overheidsopdrachten 
op defensiegebied, COM(2006)779.
3 Verslag over het Groenboek overheidsopdrachten op defensiegebied, Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, rapporteur: Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 Een strategie voor een sterkere en meer concurrerende Europese defensie-industrie, COM(2007) 764.
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● Om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen gelden bijzondere 
beschermende maatregelen bij zowel de gunningsprocedures zelf als bij de 
criteria voor de selectie van de inschrijvers en de contractuele eisen van de 
openbare opdrachtgevers (zie art. 10, 14 en 33).

De rapporteur onderschrijft de doelstellingen van het richtlijnvoorstel. Met name twee vragen 
blijven naar zijn mening evenwel onbeantwoord; hieraan zou de commissie bijzondere 
aandacht moet schenken: enerzijds het vraagstuk of ook niet-militaire veiligheidsgoederen 
onder het toepassingsgebied van de richtlijn zouden moeten vallen, en daarnaast of de richtlijn 
inzake rechtsmiddelen van toepassing is en zo ja, op welke manier.
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