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Verordening 2018/1092 van 18 juli 2018 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het 

industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het 

concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (EDIDP). 

Procedure voor de analyse van de autonomie van ondernemingen onder zeggenschap (artikel 7§4)  

Principes en richtlijnen voor ondernemingen en KMO’s in België 

 

Verordening 2018/1092 tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese 

defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-

industrie van de Unie (EDIDP) werd aangenomen op 18 juli 2018. De EDIDP-verordening  is een stimulerend 

instrument om samenwerkingsprojecten te starten voor het ontwikkelen en verwerven van 

defensiecapaciteit, met gunstige financieringsregelingen voor projecten in het kader van de « permanente 

gestructureerde samenwerking » (PESCO). Het doel van deze nota bestaat erin de richtlijnen voor 

ondernemingen te bepalen met betrekking tot de toepassing van de goedkeuringsprocedure voor 

waarborgen van « bedrijven onder zeggenschap » als bedoeld in art. 7§4 van de EDIDP-verordening.   

I. Algemene context 

Het « Europees Defensieactieplan», dat op 30 november 2016 werd goedgekeurd in het kader van de 

integrale EU-strategie van juli 2016, voorziet in de oprichting van een « Europees Defensiefonds» (EDF), 

de versterking van de investeringen in de toeleveringsketen van Defensie, en de versterking van de Interne 

markt1.  Om haar capaciteitslacunes te dekken, wil de EU haar industrie ondersteunen door samenwerking 

te bevorderen en door ervoor te zorgen dat zij voldoende industriecapaciteit behoudt in sleutelsectoren, 

door competitieve industriesectoren alsook haar industriële en technologische basis te ondersteunen.  

Het EDIDP vormt de EDF testfase op capaciteitsgebied, met uitvoering in 2019/20. Dit capaciteitsgedeelte 

bestaat hoofdzakelijk uit een systeem van Europese cofinanciering van industriële projecten. Het EDIDP 

sluit in principe Europese bedrijven uit die onder zeggenschap van een niet-Europees land staan. Artikel 

7§3 van het EDIDP bepaalt aldus dat de deelnemende begunstigden en hun aannemers niet « onder 

zeggenschap van een derde land of een entiteit uit een derde land » mogen staan. « Ondernemingen onder 

zeggenschap » mogen dus niet aan gesteunde acties deelnemen. Artikel 2.7 EDIDP definieert het begrip « 

                                                           
1 Mededeling van de Europese Commissie van 7 juni 2017 over de lancering van het Europees Defensiefonds. 
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entiteit uit een derde land » als « een entiteit die in een derde land is gevestigd of, indien deze in de Unie 

is gevestigd, waarvan de uitvoerende beheersstructuren zich in een derde land bevinden ».  

In afwijking daarvan echter stelt artikel 7§4 EDIDP dat een onderneming die onder zeggenschap staat van 

een derde land of een entiteit uit een derde land in aanmerking blijft komen voor steun, indien aan de 

Commissie waarborgen ter beschikking worden gesteld die door de lidstaat waar de onderneming is 

gevestigd, zijn goedgekeurd overeenkomstig nationale procedures. Daaruit vloeit voort dat België op 

grond van de EDIDP-verordening een nationale procedure moet vastleggen voor de goedkeuring van de 

autonomiewaarborgen van Europese ondernemingen die onder de zeggenschap staan van een entiteit 

die gevestigd is in een niet-Europees land. Artikel 7§4, lid 1, van verordening 2018/1092 EDIDP bepaalt in 

dat verband: 

« In afwijking van lid 3 en onder voorbehoud van artikel 15, lid 2, komt een in de Unie 

gevestigde onderneming die onder zeggenschap staat van een derde land of een entiteit uit 

een derde land, uitsluitend in aanmerking als subsidiabele entiteit of onderaannemer die 

betrokken is bij de actie, indien aan de Commissie bepaalde waarborgen ter beschikking 

worden gesteld die door de lidstaat van vestiging overeenkomstig nationale procedures zijn 

goedgekeurd. Die waarborgen kunnen betrekking hebben op de in de Unie gevestigde 

uitvoerende beheersstructuren van de onderneming. Indien de lidstaat van vestiging van de 

onderneming dit passend acht, kunnen die waarborgen ook betrekking hebben op specifieke 

rechten van de overheid in het kader van de zeggenschap over de onderneming. » 

 

De lidstaten moeten waarborgen goedkeuren met betrekking tot een aantal essentiële zaken die 

omschreven worden in artikel 7§4, lid 2 (infra). De betrokken lidstaat kan tevens aanvullende waarborgen 

eisen (7§4, lid 3), maar het is uiteindelijk de Europese Commissie die beslist of een onderneming in 

aanmerking komt voor steun (15§2). Het door het Europees Parlement aangenomen EDF-voorstel 

voorziet in een soortgelijke procedure. Ook het Europees Defensieagentschap (EDA) gebruikt in het kader 

van het EU Capability Development Plan (CDP) van 28 juni 2018 selectiecriteria voor de deelnemende 

bedrijven, meer bepaald met als eis: « established in the EDA 27 pMS, with industrial facilities on EU soil 

and no limitations in the area of intellectual property, security of supply, security of information or export 

controls stemming from industrial mother companies of other entities outside the 27 EDA pMS ».  

 

II. Het begrip « onderneming onder zeggenschap » 

Het begrip « onder zeggenschap staande onderneming » is problematisch. De Europese rechtspraak 

ontwikkelde het concept « decisive influence » op het gebied van de concurrentiewetgeving2. Bij 

afwezigheid van een expliciete definitie kan de term « zeggenschap » verwijzen naar dit concept van 

« beslissende invloed », dat gebaseerd is op de hypothese van « une filiale qui, malgré une personnalité 

juridique distincte, ne déterminerait pas de façon autonome son comportement sur le marché mais 

appliquerait pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère»3. Een beslissende 

invloed wordt vermoed wanneer een onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks de meerderheid van 

het kapitaal van de andere onderneming in handen heeft, of over de meerderheid van de stemmen 

                                                           
2 Arrest van het Hof van 14 juli 1972, zaak 48/69, « Imperial Chemical Industries Ltd ».  
3 E. DAOUD et C. LE CORRE, « La présomption d’influence déterminante », in RLDA, n°76, p.4334. 
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beschikt die samenhangen met de door de onderneming uitgegeven aandelen, of meer dan de helft van 

de leden van het bestuurs-, directie- of toezichtorgaan van de onderneming kan benoemen4. De invloed 

kan voortvloeien uit eigendom, financiële participatie of werkingsregels5.  

 

« Foreign Controlled Entities » zijn in België gevestigde bedrijven die, rechtstreeks of onrechtstreeks, 

onder de zeggenschap staan van een moederbedrijf waarvan de zetel of de raad van bestuur gevestigd is 

in een niet-Europees land. Deze bedrijven worden dus in principe uitgesloten van projecten die gesteund 

worden door het EDIDP-Fonds, tenzij ze waarborgen leveren die goedgekeurd zijn door de Belgische Staat, 

om aan te tonen dat de Europese veiligheids- en defensiebelangen niet in het gedrang komen, evenmin 

als de essentiële doelstellingen van het EDIDP-Fonds. Hun graad van autonomie kan een doorslaggevend 

element vormen voor concurrerende projecten. 

 

III. Onderzoeksprocedure 

De « EDIDP-Guide for Applicants » eist dat alle relevante informatie betreffende het aandeelhouderschap 

en de controle van de kandidaten en de betrokken onderaannemers die aanspraak willen maken op de 

afwijking van artikel 7§4 alsook betreffende de manier waarop de controle wordt uitgeoefend, 

opgenomen moet worden in het dossier van de kandidatuur6. Op grond van het EDIDP moet de Belgische 

overheid de door een onderneming geboden waarborgen goedkeuren in het kader van een bij de 

Europese Commissie ingediende aanvraag voor het financieren van het consortium waarvan de Belgische 

onderneming lid is. Zoals gezegd, is het weliswaar de lidstaat die de waarborgen moet geven, maar de 

uiteindelijke beslissing ligt bij de Commissie, die aan het comité van het EDIDP-programma de namen van 

de bedrijven moet meedelen die in aanmerking komen voor steun. De Belgische structuur die de 

autonomie van “ondernemingen onder zeggenschap” moet onderzoeken, is het “Steering Committee van 

het federaal platform voor ondersteuning van de ESI-maatregelen” (FESP) dat bestaat uit de directeur-

generaal van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD 

Economie en de nationale bewapeningsdirecteur van Defensie, en waarvan het secretariaat wordt 

waargenomen door de directie Luchtvaart en Defensie van de FOD Economie met de steun  van Defensie. 

De formele beslissing over de graad van autonomie moet in principe geval per geval genomen worden, 

op basis van de kenmerken van de industriële projecten waaraan de betrokken onderneming deelneemt. 

Echter, om in alle sereniteit met andere bedrijven te kunnen onderhandelen of in een Europees 

consortium te kunnen stappen, kan een gunstig advies van de Belgische Staat gevraagd worden nog voor 

er een project is uitgewerkt. Het onderzoek naar de autonomie kan in twee stappen uitgevoerd worden.  

 

Een « algemene analyse » van de onderneming kan uitgevoerd worden tijdens de onderhandelingen voor 

de oprichting van een consortium of voor de deelname aan de werkzaamheden van het Europees 

Defensieagentschap, op basis van vier indicatoren : financiële autonomie, IPR, beveiliging van gevoelige 

informatie, governance. Het gaat daarbij om een algemeen advies over de werking van de onderneming. 

Vervolgens dient er een analyse te gebeuren op het moment van de aanvraag voor financiering, geval per 

geval voor elk project, waarbij de controle gebeurt op basis van drie criteria in verband met de realisatie 

van het project : concurrentievermogen, infrastructuur/uitrusting, en bevoorradingszekerheid.  

 

                                                           
4 Arrest van het Hof, 10 sept. 2009, zaak C-97/08, « Akzo Nobel e.a. ». Zie in dat verband artikel  66§2 van het koninklijk besluit van 23 januari 

plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. 
5 Artikel 8 van verordening 2019/452 van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen 

in de Unie bepaalt : “Wanneer de Commissie van oordeel is dat een buitenlandse directe investering gevolgen kan hebben voor projecten of 

programma's van Uniebelang om redenen van veiligheid of openbare orde, kan zij een advies richten tot de lidstaat waarin de buitenlandse 

directe investering wordt gepland of is voltooid.” 
6 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.23   
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Samengevat is de analyseprocedure voor elk van deze stappen gebaseerd op de volgende methode: 

1) De FOD Economie ontvangt een aanvraag tot goedkeuring van de autonomiewaarborgen van een 

onderneming die onder zeggenschap zou kunnen staan van een derde land of van een entiteit van 

een derde land. 

 

2) De FOD Economie brengt Defensie hiervan op de hoogte en bezorgt aan de aanvrager een 

standaard vragenlijst. 

 

3) Wanneer na kennisname van de ingevulde vragenlijst en van de meegedeelde gegevens een risico 

van onvoldoende autonomie wordt vastgesteld wegens overschrijding van een van de 

indicatoren, vraagt de FOD Economie de betrokken onderneming via aangetekend schrijven om 

meer informatie te bezorgen en bewijzen te leveren van bepaalde verklaringen van de 

onderneming, binnen twaalf kalenderdagen vanaf de dag na versturen van het aangetekend 

schrijven. 

 

4) De onderneming dient aan te tonen dat het risico niet rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van 

de niet-Europese moedermaatschappij of dient aanvullende waarborgen te bezorgen die een 

doeltreffend en daadwerkelijk middel kunnen vormen om de vastgestelde risico’s tot een te 

verwaarlozen minimum te reduceren. 

 

I. Algemene analyse van de autonomie 

door het Steering Committee van het 

federaal platform voor ondersteuning van 

de ESI-maatregelen 

1) Financiële onafhankelijkheid

2) Intellectuele eigendom

3) Gevoelige informatie

4) Governance

II. Analyse voor een welbepaald project 

door het Steering Committee van het 

federaal platform voor ondersteuning van 

de ESI-maatregelen

1) Competitiviteit van de onderneming

2) Infrastructuur en uitrusting

3) Bevoorrading

HetSteering Committee van het federaal 

platform voor ondersteuning van de ESI-

maatregelen deelt de waarborgen van de 

onderneming mee aan de Europese 

Commissie, die de uiteindelijke beslissing 

over de selectie neemt
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5) Het Steering Committee van het federaal platform voor ondersteuning van de ESI-maatregelen (= 

de vertegenwoordigers van de FOD Economie en van Defensie) neemt een beslissing die 

schriftelijk meegedeeld wordt aan de onderneming. 

 

IV. Criteria voor risico-evaluatie 

Twee soorten risico’s kunnen voortvloeien uit een afhankelijkheid van een niet-Europese onderneming: 

een bedreiging voor de levensvatbaarheid van de onderneming (1) of voor de realisatie van het Europese 

project (2). De analyse van de risico’s van een mogelijk gebrek aan autonomie alsook van de waarborgen 

gebeurt op basis van de « Essentiële Veiligheidsbelangen » (EVB) en van de bescherming van de Belgische 

« Defensie Technologische en Industriële basis » (DTIB). 

 

1) Eerste stap: algemene autonomie van de onderneming  

 

a) Financiële autonomie: Beschikt de Belgische onderneming over daadwerkelijke 

autonomie in de keuze van de financieringsbronnen voor haar activiteiten? In welke mate 

is deze onderneming afhankelijk van financiële hulp vanuit haar niet-Europese 

moedermaatschappij om haar activiteiten te financieren (inclusief bankgaranties)? 

 

b) Intellectuele eigendomsrechten, knowhow en resultaten: Blijven de intellectuele 

eigendomsrechten, de knowhow en de resultaten van de onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten van de Belgische onderneming tijdens en na de uitvoering van 

de werkzaamheden in handen van de Belgische onderneming of zijn ze onderworpen aan 

enige vorm van beperking door een derde land of door het niet-Europese moederbedrijf? 

Kunnen deze intellectuele eigendomsrechten en resultaten van de onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten uit de Europese Unie worden uitgevoerd ? Kan de niet-Europese 

moedermaatschappij buiten de EU toegang krijgen tot de resultaten van de door de 

Belgische onderneming uitgevoerde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ? Heeft de 

niet-Europese moedermaatschappij een specifiek recht om de exporten van de Belgische 

onderneming te sturen of te beperken? Heeft de Belgische onderneming reeds resultaten 

van haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten rechtstreeks of onrechtstreeks aan 

haar niet-Europese moedermaatschappij overgedragen, eventueel in de vorm van een 

licentie? Gebruikt de onderneming niet-Europese eigendomsrechten, materialen of 

componenten die onderworpen zijn aan buitenlandse exportregels ? Gebruikt ze 

geïntegreerde producten en technologieën op basis van technologieën die door haar 

moedermaatschappij zijn ontwikkeld? Hoe is de overdracht van technologie tussen de 

moedermaatschappij en haar Belgische dochteronderneming geregeld ?   

 

c) Veiligheid van gevoelige informatie: Welke maatregelen worden toegepast om illegale 

toegang tot gevoelige of geclassificeerde informatie door een derde land of door de niet-

Europese moedermaatschappij te voorkomen (beveiliging van lokalen en installaties, 



13.06.2019 FOD Economie Directie Defensie en Luchtvaart E4 - CPY 

 

 

6 

 

eisen voor de omgang met informatie en situatie van het personeel dat ingezet kan 

worden voor de uitvoering van de opdracht) ? Hebben werknemers of andere personen 

die toegang tot deze informatie kunnen krijgen nationale « veiligheidsmachtigingen »? 

Zijn de onderaannemers van de Belgische firma wat de onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten betreft in staat om de vertrouwelijkheid van de geclassificeerde 

informatie waartoe zij toegang hebben te bewaren? Worden er maatregelen genomen 

om ervoor te zorgen dat de veiligheids- en defensiebelangen van de Europees Unie en 

haar lidstaten, overeenkomstig Titel V van het VwEU, nageleefd worden? 

 

d) Governance: Wat zijn volgens de statuten of de interne reglementen de regels voor de 

werking van het geheel van comités of beheersorganen, directie en toezichthoudende 

organen van de Belgische onderneming, en welke rechten zou de niet-Europese 

moedermaatschappij hebben ten opzichte van deze organen, met name wat betreft het 

benoemingsrecht van de leden van deze organen of comités en het stemrecht van de niet-

Europese moedermaatschappij ? Wat is de exacte samenstelling van het 

aandeelhouderschap van de Belgische onderneming? In welk land is de raad van bestuur 

of een andere uitvoerende managementstructuur van de Belgische onderneming 

gevestigd (plaats van de vergaderingen, plaats van het secretariaat) ? Zijn er bestuurders 

verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de niet-Europese moedermaatschappij 

binnen de raad van bestuur van de Belgische onderneming? Kan de niet-Europese 

moedermaatschappij door haar zeggenschap de Belgische firma belemmeren of 

beperken in het uitvoeren van een project of het leveren van bepaalde resultaten? 

 

2) Tweede stap: autonomie in het uitvoeren van het project 

 

a) Concurrentievermogen van de onderneming: Is de onderneming in staat om de actie in 

alle autonomie te financieren, zonder tussenkomst van de niet-Europese 

moedermaatschappij ten opzichte van het op deze markt gangbare prijzenbeleid? Het 

gaat er daarbij om de rendabiliteit van het project te bepalen op basis van de 

vooruitzichten inzake de financiële stromen (prijzen-kosten). Dit criterium sluit aan bij het 

criterium van financiële autonomie van de onderneming, maar dan toegepast op een 

concreet project.  

 

b) Infrastructuur/Uitrusting: Gebruikt de Belgische onderneming infrastructuur van de niet-

Europese moedermaatschappij of materiaal, producten of vergunningen die door de 

moedermaatschappij geleverd worden in het kader van haar onderzoeks- en 

ontwikkelingsactiviteiten? 

 

c) Veiligheid van bevoorrading: Kan de niet-Europese moedermaatschappij enige vorm van 

beperking opleggen aan de Belgische onderneming met betrekking tot haar 

infrastructuur, uitrusting, leveranciers of zelfs knowhow? 
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V. Autonomiewaarborgen 

De « EDIDP-Guide for Applicants » stelt dat alle relevante informatie betreffende het aandeelhouderschap 

en de controle van de kandidaten en de betrokken onderaannemers die aanspraak willen maken op de 

afwijking van artikel 7§4 alsook betreffende de manier waarop de controle wordt uitgeoefend, 

opgenomen moet worden in het dossier van de kandidatuur7. Informatie betreffende de waarborgen die 

gehanteerd en goedgekeurd zijn door de lidstaat moet bijgevoegd worden, samen met een toelichting die 

bevestigt dat deze aan de nodige vereisten voldoen8.   

Art. 7§4 geeft een niet uitputtende lijst van waarborgen die door de bedrijven geleverd kunnen worden : 

• De waarborgen kunnen betrekking hebben op het feit dat de « uitvoerende beheersstructuur » 

van de onderneming binnen de EU gevestigd is, maar ze kunnen ook, indien de lidstaat dit passend 

acht, betrekking hebben op rechten van de regering in de zeggenschap over de onderneming. Het 

« uitvoerende beheersstructuur » wordt gedefinieerd als « een overeenkomstig het nationale 

recht aangewezen orgaan van een onderneming dat in voorkomend geval aan de algemeen 

directeur rapporteert en gemachtigd is om de strategie, doelstellingen en algemene leiding te 

bepalen en toe te zien en controle uit te oefenen op de besluitvorming van de dagelijkse leiding». 

 

• De ondernemingen onder zeggenschap moeten absoluut aan de lidstaten garanties leveren dat 

hun deelname aan de actie niet in strijd is met de veiligheids- en defensiebelangen van de EU en 

haar lidstaten zoals gedefinieerd in het kader van het gemeenschappelijk buitenland- en 

veiligheidsbeleid (Titel V van het VwEU) of de algemene doelstellingen van het EDIDP9.  

 

• Het EDIDP adviseert dat voor het doel van de actie maatregelen worden genomen waarmee 

aangetoond wordt dat er geen « zeggenschap » is die beperkingen oplegt aan de intellectuele 

eigendom en de knowhow. De garanties moeten stroken met de beginselen inzake de 

intellectuele eigendom van artikel 12 van de EDIDP-verordening.   

 

• Artikel 7§4c) van de EDIDP-verordening verduidelijkt dat de waarborgen moeten inhouden dat de 

uit de actie voortgekomen intellectuele eigendom evenals de resultaten van de actie zowel 

gedurende als na de voltooiing van de actie in handen moeten blijven van de onderneming, dat 

de intellectuele eigendomsrechten en de resultaten niet buiten de EU mogen worden uitgevoerd 

en dat toegang tot die intellectuele eigendom of die resultaten van buiten de Unie niet wordt 

verleend zonder toestemming van de lidstaat van vestiging van de onderneming10. Artikel 12§2 

EDIDP bepaalt dat de resultaten van de gefinancierde acties niet onder zeggenschap mogen 

staan, of niet onderworpen mogen zijn aan beperkingen door een derde land of een entiteit van 

                                                           
7 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.23. 
8 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.24 
9 Overweging 16 EDIDP stelt dat ondernemingen die onder zeggenschap van derde landen of entiteiten uit derde landen staan, voor financiering 

in aanmerking moeten kunnen komen indien aan desbetreffende strikte voorwaarden is voldaan met betrekking tot de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie en haar lidstaten, als vastgelegd in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 

overeenkomstig titel V van het VwEU, ook wat betreft het versterken van de Europese industriële en technologische defensiebasis. 
10 EDF heeft een ruimer toepassingsveld dan dat van het EDIDP: de « geassocieerde landen » staan er op gelijke voet met de lidstaten van de EU. 

De geassocieerde landen zijn lidstaten van de ‘EFTA’ (European Free Trade Association) die ook lid zijn van de ‘EEA’ (European Economic Area). 
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een derde land, rechtstreeks, of indirect via een of meer « tussenbedrijven », « inclusief wat 

betreft technologieoverdracht ».  

 

• De « EDIDP Guide for applicants » van de Commissie levert enkele voorbeelden van 

garantiemaatregelen, zoals voorwaarden inzake melding of goedkeuring van beslissingen tot 

overdracht van gevoelige knowhow, zoals intellectuele eigendom, die kunnen gesteld worden 

door de vertegenwoordigers van de regering van de lidstaat waar de onderneming gevestigd is, 

of procedures voor voorafgaande raadpleging van de regeringsafgevaardigden van de lidstaat11.   

 

• Voor het doel van de actie moeten de waarborgen aantonen dat er maatregelen genomen werden 

om ervoor te zorgen dat de zeggenschap van de moedermaatschappij niet uitgeoefend wordt op 

een manier die de onderneming hindert of beperkt in haar mogelijkheden om de actie te 

realiseren en resultaten te behalen, of die beperkingen oplegt met betrekking tot de 

infrastructuur, de faciliteiten, de activa en de middelen, de intellectuele eigendom of de 

knowhow die nodig zijn voor het doel van de actie, of die afbreuk doet aan de capaciteiten of 

normen die vereist zijn voor de actie. Overweging 16 EDIDP verduidelijkt: « de begunstigden 

moeten alle relevante informatie over bij de actie te gebruiken infrastructuur, faciliteiten, activa 

en middelen verstrekken. Er moet tevens rekening gehouden worden met bezwaren van de 

lidstaten op het gebied van zekerheid van bevoorrading. » 

 

• Voor het doel van de actie moeten de waarborgen bevestigen dat een derde land of een entiteit 

van het derde land geen toegang kan hebben tot gevoelige informatie over de actie en dat de 

werknemers of andere personen die deelnemen aan de actie desgewenst over nationale 

veiligheidsmachtigingen beschikken.  

 

Op grond van art. 7§4, lid 3, EDIDP kan België ook aanvullende waarborgen eisen. De waarborgen zijn dan 

gebaseerd op de banden van de onderneming, de mate van autonomie van de onderneming en elk ander 

afdoend criterium. Zij moeten bewijzen dat er geen enkele beslissende invloed is of dat deze geen effect 

heeft. De onderneming kan aantonen dat het risico geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt 

met de moedermaatschappij (vergelijking met ondernemingen van dezelfde sector) of waarborgen kan 

leveren die de risico’s tot een verwaarloosbaar niveau kunnen reduceren, bijvoorbeeld door het instellen 

van corrigerende maatregelen, die tot doel hebben de vastgestelde risico’s te neutraliseren (waarborg, 

aanpassing van het financieel plan, plicht tot rapportering of recht op controle door de Belgische 

autoriteiten), of intentieverklaringen waarbij de moedermaatschappij en haar dochteronderneming zich 

ertoe verbinden om de selectiecriteria gedurende het hele project te blijven naleven.  

 

 

                                                           
11 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, p.24 
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De « EDIDP-Guide for Applicants » geeft een lijst van bewijsstukken met betrekking tot het 

aandeelhouderschap en het zeggenschap over de onderneming die tijdens de kandidatuur geleverd 

moeten worden, alsook voorbeelden van waarborgen die kunnen beantwoorden aan de eisen van artikel 

7§4 van de EDIDP-verordening. Deze kunnen de vorm aannemen van regelingen ter bescherming van de 

structuur en/of de activiteiten van de onderneming of van meldings- of goedkeuringseisen ten overstaan 

van de autoriteiten van de betrokken lidstaat12. Voor het overige is in de Europese regelgeving geen enkele 

vormvoorwaarde opgenomen, zodat een ruime waaier aan middelen en bewijzen gebruikt kunnen 

worden (statuten, interne voorschriften, protocolakkoord tussen moedermaatschappij en dochterbedrijf, 

eenzijdige juridische verbintenis vanwege de moedermaatschappij, boekhoudkundige gegevens, 

balansen, resultaatrekeningen, jaarrekeningen, bankverklaringen of bankgaranties).  

 

VI. Contactadres 

 

Vragen om inlichtingen dienen gericht te worden aan het volgende contactadres: 

 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Directie Luchtvaart en Defensie 

City Atrium C - kantoor 5B11 

Vooruitgangstraat 50 - 1210 Brussel 

+32 (0) 2 277 98 59 

 

 

                                                           
12 EDIDP – Guide for applicants : V1.0 – 04.04.2019, pp. 23-24. 


