SEPTEMBER 2017

NEWSLETTER
Defensie Projectendag op 21 september
Op 21 september zal de jaarlijkse Projectendag DMO-NIDV weer worden gehouden, ditmaal op de
Bernhardkazerne in Amersfoort.
Samen met DMO zal de NIDV de deelnemers aan deze dag informeren over toekomstige en nieuwe
projecten. De kabinetsformatie en daaraan gekoppelde consequenties voor Defensie zijn nog niet
duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er meer geld naar Defensie zal gaan. Daar waar mogelijk wordt
getracht hier enige duidelijkheid in te verschaffen voor wat betreft daaraan gerelateerde nieuwe
projecten en deze te incorporeren in een boodschap aan het publiek.
Naast de informatievoorziening over grote en kleine materieelprojecten, toekomstige
behoeftestellingen en innovatie zal ook de taak en rolinvulling van de NIDV inzake kleine projecten
worden toegelicht. Verder zijn er presentaties over IT ontwikkelingen en het Concept Development &
Experimentation programmma “Basecamp of the future”.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Foto: Riekelt Pasterkamp

Bijna vijf jaar was Karla Peijs bestuursvoorzitter van de NIDV. Per 1 oktober stopt ze er mee. Ze wordt opgevolgd door
Hans Hillen. Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk gaat met functioneel leeftijdsontslag. Op 22 september
draagt hij zijn functie als Commandant der Zeestrijdkrachten over aan vice-admiraal Rob Kramer. Begin september
spraken Peijs (rechts) en Verkerk elkaar tijdens de opening van de Wereldhavendagen in Rotterdam. De ceremonie vond
plaats op het immense achterdek van Zr.Ms. Karel Doorman die tijdens de Wereldhavendagen was afgemeerd aan de
Holland Amerikakade. Het grootste schip van de Koninklijke Marine wordt deze maand ingezet rond St. Maarten.
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Foto: Mediacentrum Defensie

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp schudt zijn Duitse collega generaal Volker Wieke de hand na het
tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Apollo.

Samen in luchtverdediging
Eind augustus bekrachtigden de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, en
zijn Duitse collega generaal Volker Wieker de verdere integratie van de Duitse en de Nederlandse
luchtverdediging.
Middendorp: “We werken op vele manieren samen met Duitsland. De tanksamenwerking is bekend.
Het zijn unieke voorbeelden in heel Europa. Het is dus ook van belang als signaal: hoe kunnen we
elkaar beter gaan vinden, met name op gebieden van schaarste.” De nu getekende samenwerkings
overeenkomst Apollo is volgens Middendorp niet alleen zo belangrijk vanwege de hoge, gedeelde
kosten. De noodzaak van goede luchtverdediging neemt alleen maar toe. “We zien nu dat niet alleen
landen, maar ook terroristische organisaties en lokale machthebbers in onstabiele regio’s, steeds
makkelijker toegang krijgen tot allerlei raketsystemen. Daar moeten we tegen opgewassen zijn. We
moeten de bevolking kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Denkt maar aan de BUKraket, waarmee de MH17 is neergehaald.”
Wat Middendorp betreft wordt deze samenwerking op termijn ook opengesteld voor andere Europese
partners. “Het gaat immers om dure en technologische hoogwaardige capaciteiten. Dat kun je als land
eigenlijk niet alleen doen.” Apollo brengt een Duitse luchtverdedigingseenheid van zo’n 300 militairen
onder bevel bij het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). De
Duitse eenheid blijft gehuisvest in het Duitse Todendorf. Wel krijgen de staf, het kenniscentrum en de
opleidings- en trainingseenheid van het DGLC versterking van Duitse collega’s.
Onderzocht wordt hoe de Duitse en Nederlandse luchtverdedigingseenheden nog intensiever kunnen
samenwerken qua doctrinevorming en opleidingen. Ook wordt er een binationaal kenniscentrum
opgezet om de bestrijding van bemande en onbemande toestellen en ballistische raketten te
verbeteren.
Info bij Jelle Zijlstra j.zijlstra@nidv.eu
www.nidv.eu
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Duurzame Defensie Strategie
Op initiatief van D66 organiseerde de Vaste Commissie Defensie op 7 september een rondetafel
gesprek over een Duurzame Defensie Strategie.

Foto: Mediacentrum Defensie

Defensie wil in Mali minder fossiele brandstoffen gebruiken.

Defensie gaf een toelichting op de Operationele Energiestrategie en meldde dat er inmiddels een
Plan van Aanpak lag. Dat moet overigens nog intern worden behandeld. Defensie informeerde
bovendien over de pogingen om in Mali minder fossiele brandstoffen te gebruiken en meer duurzame
energie op te wekken.
Drie sprekers lichtten nieuwe technische ontwikkelingen toe die op den duur mogelijk ook door
Defensie kunnen worden toegepast. TNO wees op de noodzaak van kennisopbouw en de rol die
kennisinstituten daarbij kunnen spelen.
Namens de NIDV pleitte directeur Ron Nulkes voor het vaart maken met de voorgenomen
vervangingsprojecten. Nieuwe platformen beschikken normaal gesproken over energie-efficiëntere
technologieën dan de systemen die ze vervangen. Daarnaast riep hij op om nadrukkelijker dan voorheen
in de DMP-A fase de life-cycle kosten mee te nemen. Daarbij moet worden uitgegaan van de werkelijke
kosten van de brandstof (opslag-transport-distributie-force protection). Die zijn vaak een veelvoud
hoger dan de “kosten aan de pomp”.
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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De NIDV stelde dat veel nieuwe technologie al commercieel beschikbaar is. De veelzijdige en innovatieve
Nederlandse industrie is in staat om die nieuwe technologie waar mogelijk, in militaire systemen toe
te passen. De NIDV roept Defensie op om Nederlandse kazernes en oefenterreinen te gebruiken als
proeftuinen voor duurzame technologie opdat ervaring kan worden opgegaan met nieuwe logistiektechnische ketens. Ervaring die nodig is voordat nieuwe technologie in het operationele domein kan
worden toegepast. In de Verenigde Staten wordt daar inmiddels al veel werk van gemaakt. De NIDV
beschikt sinds 2013 over een Operationeel Energieplatform (OEP). Met dat platform proberen industrie
en kennisinstituten samen met Defensie de krijgsmacht minder afhankelijk te maken van fossiele
brandstoffen. De NIDV kijkt verwachtingsvol uit naar het door Defensie aangekondigde Plan van
Aanpak.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Samenwerking versnelt inzet drones
De politie gaat nóg nauwer samenwerken met de brandweer en Defensie op het gebied van drones,
al was het om de inzetmogelijkheden ervan te versnellen. Op het voormalige vliegveld Twente zette
Jannine van den Berg, chef van de Landelijke Eenheid, op 8 september haar handtekening onder een
samenwerkingsconvenant.
De ondertekening is een bevestiging van een samenwerking die al sinds 2014 loopt op het gebied van
op afstand bestuurbare onbemande luchtvaarttuigjes, drones in de volksmond. In de praktijk betekent
het convenant dat de drie partijen samen oefenen met vliegen, samen kijken naar de aanschaf van
toestellen en afspraken maken over onderhoud en over de inzet van drones bij incidenten.
‘Omdat vliegen met drones mainstream is geworden, is
het tijd om de krachten te bundelen. Het is een prachtig
middel, met heel veel mogelijkheden. We willen dit relatief
nieuwe middel gezamenlijk doorontwikkelen, met de juiste
wet- en regelgeving’, zegt Van den Berg. Naast brandweer
en Defensie was bij de ondertekening ook het ministerie van
Infrastructuur en Milieu aanwezig dat de regelgeving voor
drones maakt.
‘Het liefst waren we gisteren al uitgebreid met drones aan de
gang gegaan maar de werkelijkheid is complex’, zegt Van den
Berg. ‘De technologische ontwikkelingen gaan sneller dan
Foto: Politie
de wet- en regelgeving. Vliegen met drones is aan allerlei
veiligheids- en privacyregels gebonden, die ook gelden voor
de politie. Vergelijk een drone met de bodycam: we willen hem graag hebben maar aan het operationeel
gebruik van zo’n nieuw middel zitten allerlei haken en ogen. Vanuit het convenant kijken we of we
gezamenlijk de ontwikkelingen kunnen versnellen.’ Op dit moment vliegt de Landelijke Eenheid (LE)
vanuit het landelijke project onbemande luchtvaartuigen als enige met politiedrones. Het plan is dat
alle eenheden binnen afzienbare tijd een aantal gecertificeerde dronevliegers hebben. Daarvoor doen
twee onderdelen van de politie nu een proef.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu
www.nidv.eu
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NIDV-deelnemers over exportvergunning
De Expertgroep Exportvergunningen kwam op 31 augustus bij elkaar.
Het was de derde bijeenkomst van de expertgroep in 2017. Er vond een constructieve en verhelderende
gedachtenwisseling over de afhandeling van exportvergunningsaanvragen plaats tussen vertegen
woordigers van NIDV-bedrijven en een vertegenwoordiger van de afdeling Wapenexportcontrole van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn de commentaren van bedrijven besproken op de
voorgenomen wijziging van de Europese dual-use regelgeving. Deze worden binnen de EDA onder de
aandacht gebracht.
Info bij Jelle Zijlstra j.zijlstra@nidv.eu

IT-vaardag op Zr.Ms. Holland
Op 4 september heeft een deel van de leden van het NIDV Command en Control technologie platform
(C2TP), tezamen met afvaardigingen van VID, AFCEA en VoV, meegevaren met Zr.Ms. Holland van
Rotterdam naar thuishaven Den Helder.
Deze IT vaardag stond in het teken van de mogelijkheden van dit type schip, een Oceangoing Patrol
Vessel zowel tijdens de rondleidingen maar ook in de presentaties van eerste officier Ltz1 David Boom
en de heren van Roon en Bergsma van het JIVC over "Guardion", het generieke CMS platform voor
de schepen van de Koninklijke Marine. In hun presentatie werd ook een status update van het project
Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht besproken.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Foto: Rob van Dort

Impressie van de IT-vaardag op Zr.Ms. Holland.
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Jan Gmelich Meijling-Scriptieprijs
De Jan Gmelich Meijling-prijs is een belangrijke uiting van het belang dat de NIDV-bedrijven
hechten aan de relatie met de academische wereld.
Met het jaarlijks uitreiken van de prijs op het
NIDV Symposium (dit jaar op 30 november)
beoogt de NIDV jonge talenten verder te
stimuleren in hun verdere ontwikkeling.
Nominaties kunnen worden gedaan door de
Nederlandse Defensie Academie, de Politie
Academie, de Brandweer Academie en in
Nederland gevestigde faculteiten van hoger
onderwijsinstellingen en universiteiten.
De nominaties werden ingewacht per
15 september waarna de jury onder leiding
van de P-CDS een oordeel zal vellen over de
kwaliteit en relevantie voor de Nederlandse
Defensie- en Veiligheidsgerelateerde
Industrie (DVI). Aan de winnaar van de
JGM-prijs wordt een premie van 2500 euro
toegekend en een waardering in natura,
bijvoorbeeld een praktijkdag bij een van de
uitvoerende diensten.
Foto: Georges Hoeberechts

Info bij Maarten Lutje Schipholt
m.lutjeschipholt@nidv.eu

De winnaar van de JGM-Scriptieprijs 2016, Evelien Aangeenbrug
van de Politieacademie.

Informatiebrochure NIDV-deelnemers
In november wordt een NIDV-informatiebrochure gepubliceerd.
Het doel van de brochure is het verspreiden van informatie over de
expertise en kennis van de NIDV-deelnemers. De brochure wordt in hard
copy gepubliceerd en zal tijdens het NIDV-Symposium voor het eerst
worden verspreid.
Elke contactpersoon heeft inmiddels een informatie e-mail met de
informatie aangaande hun bedrijf en de contactdetails ontvangen.
Aanpassingen kunnen worden doorgegeven aan Anne Brockherde.
Foto: NIDV
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Symposium op 30 november in Ahoy
Het 29e NIDV Symposium is op 30 november 2017 in Ahoy Rotterdam. Inschrijving voor
standhouders is geopend.
Ahoy in Rotterdam vol met militairen, politici en topmensen van bedrijven uit de defensie- en
veiligheidssector; dat gebeurt eigenlijk maar één keer per jaar tijdens het Symposium van de stichting
Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). De NIDV behartigt de belangen van haar
180 deelnemers. Zij is opgericht door de ministeries van Defensie, Economische Zaken, Buitenlandse
Zaken en enkele defensiebedrijven. In het vorige decennium is de doelgroep verbreed naar bedrijven die
in de (civiele) veiligheidsector werkzaam zijn.
Op 30 november staat voor de 29e keer het complete veiligheidsdomein op de mat. De Tentoonstelling
telt ruim 130 bedrijven die zijn verdeeld over drie hallen. Tijdens het Symposium in de ochtend maken
verschillende interessante sprekers hun opwachting. Hoofdsponsor is Fokker. Gedurende de gehele dag
is de Tentoonstelling geopend. De inschrijving voor standhouders is geopend.
Info bij Seema Sahadew Lall, 070 3644807 info@nidv.eu

Agenda NIDV 2017
21 september
30/31 oktober
November
2 november
3 november
13-22 november
14, 15 en 21-23 november
29 november
30 november

Defensie Projectendag
Defensie Attaché Dagen
Nederlandse Industrie Dag
Voorlichting ABDO 2017
Voorlichting ABDO 2017
Purple Nectar 2017
Masterclass Koninklijke Marine
Business-to-business
NIDV Symposium

Amersfoort
Den Haag
Washington
Rotterdam
Nieuw Milligen
Amersfoort
Diverse locaties
Rotterdam
Rotterdam

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
Prinsessegracht 19
2514 AP Den Haag

T: (070) 364 48 07
F: (070) 365 69 33

info@nidv.eu
www.nidv.eu

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
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