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Aanleiding 
Als gevolg van het niet voldoen aan de gestelde eisen vertraagt de uitlevering van de nieuwe 

gevechtskleding van het project DOKS (Defensie Operationeel Kleding Systeem) met een jaar. 

Normaliter meldt Defensie dit aan de Kamer in de Afwijkingsrapportage bij het Defensie 

Projectenoverzicht. Gezien eerdere politieke aandacht voor dit project, is het wenselijk niet tot 

medio mei (Verantwoordingsdag) te wachten, maar de Kamer nu te informeren.  

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief ‘Stand van zaken DOKS’.  

Kernpunten 
 

 Twee inschrijvers hebben offertes en prototypes gevechtskleding aangeleverd. Na 

verschillende testen en draagproeven is gebleken dat beiden niet aan de gestelde eisen 

voldoen.  

 Waarom geen her-aanbesteding? Defensie is in gesprek met beide potentiële leveranciers 

om te bespreken wat mogelijk is. Beide hebben aangegeven de gevechtskleding te kunnen 

verbeteren om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.  

 

 De extra kosten van de vertraging worden opgevangen in het projectbudget. 

 Er zijn maatregelen genomen om de vertragingsperiode te overbruggen met de interim-

gevechtskleding die momenteel wordt ingevoerd. 

 

Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

Deze brief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF 

Juridische overwegingen 

Beide potentiële leveranciers zijn volgens DMO welwillend met betrekking tot het door Defensie 

gewenste vervolg op deze aanbesteding. Wanneer de DMO de nieuwe procedure zo vorm geeft dat 

oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd is het risico 

op juridische complicaties beperkt. 

Communicatie 

De ontwikkelingen omtrent het DOKS-traject worden proactief gecommuniceerd, zowel intern als 

extern. De nadruk ligt hierbij op duidelijkheid geven en verwachtingsmanagement. 
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Een deel van de informatie onder Kernpunten (tweede bullet) over het vervolg van de aanbesteding 
is commercieel vertrouwelijk. Openbaarmaking schaadt de onderhandelingspositie en daarmee de 
belangen van de Staat. Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt 
vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 

  




