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Aanleiding 
Defensie is voornemens om de bewapening van de Apache helikopter te verbeteren met de aanschaf 

van laser- en radargeleide raketten van het type AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM). 

Defensie beschikt hiermee over een nieuwe capaciteit. Daarnaast draagt dit project ook bij aan het 

ophogen van de munitievoorraad. Met de verwerving van de JAGM raketten kan Nederland optimaal 

gebruik maken van de verbeterde operationele capaciteit van de vernieuwde Apache helikopter. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde brief. 

Kernpunten 
• De nieuwe raketten beschikken over een dubbele sensor die zowel in laser- als

radargeleiding voorziet. De raketten die Defensie momenteel in gebruik heeft, Hellfire-

raketten, zijn wel lasergeleid, maar niet radargeleid. Ook bereikt een toenemend aantal van

de voorraad Hellfire-raketten de komende jaren het einde van de technische levensduur.

Deze moeten worden vervangen.

• Met het project ‘Verbetering AH-64E bewapening- JAGM’ vergroot Defensie de inzetvoorraad

raketten voor de Apache.
• De nieuw te verwerven raketten zijn, in tegenstelling tot de raketten die Defensie al in

gebruik heeft, geschikt voor gebruik in elk weertype. Ook zijn de JAGM laser- en

radargeleide raketten nauwkeuriger in te zetten ten opzichte van eerdere generaties

raketten. Hiermee neemt de kans op eventuele ongewenste nevenschade af.

• De Amerikaanse overheid heeft bepaald dat dit type wapen voor de Apache

gevechtshelikopter alleen via Foreign Military Sales (FMS) kan worden verworven. De

verwervingsstrategie wordt overeenkomstig dit traject gevolgd.

• Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van schaalvoordelen; door mee te liften met een

contract van de Amerikaanse overheid worden financiële voordelen behaald, kan de behoefte

sneller worden gerealiseerd dan een zelfstandig productiecontract via FMS en is sprake van

een laag integratierisico.

• Defensie verwacht de Letter of Agreement (LOA) met de Amerikaanse overheid voor de

aanschaf van de JAGM radargeleide raketten eind 2023 te kunnen tekenen.

Toelichting 
Financiële overwegingen 
De totale financiële omvang van dit project valt in de bandbreedte € 100-250 miljoen.  

Juridische overwegingen 

Er is geen sprake van juridische overwegingen. 
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Communicatie 

DCo bereidt interne en externe communicatie voor om de behoeftestelling nader te duiden in het 

licht van de Defensienota.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
De persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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