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NIDV Nieuwsbrief: Snel op de hoogte
Met deze Nieuwsbrief willen wij u snel op de hoogte kunnen
brengen van ontwikkelingen die wij voor de deelnemers van de
stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
van belang achten. Meer informatie dan in de gebruikelijke emails
en sneller dan via onze kwartaaluitgave NIDV-magazine. Via de
Nieuwsbrief kunnen wij u ook eenvoudig attenderen op relevante
informatie op onze website en elders. Beknopt en to the point,
want uw tijd is kostbaar. In deze eerste uitgave aandacht voor o.a.
de behandeling van de Defensie Industrie Strategie in de Tweede
Kamer op 11 juni en het NIDV-Symposium “Cyberveiligheid voor
de Nederlandse Defensie en Veiligheidsindustrie”, dat op 23 april
plaatsvindt in Rotterdam.
Graag tot ziens bij een van onze evenementen!
Mr. Ron Nulkes
Directeur NIDV

Defensie Industrie Strategie
Op 11 juni bespreekt de Tweede Kamer de Defensie Industrie Strategie met de ministers
van Economische Zaken (Kamp) en van Defensie (Hennis-Plasschaert). Uit de schriftelijke
antwoorden van de bewindslieden op vragen van de Tweede Kamer blijkt het toenemende
belang van samenwerking in de gouden driehoek. “Defensie zal vanwege de kleinere organisatie
en de daarmee gepaard gaande beperktere ondersteunende capaciteit en smallere kennisbasis
naar verwachting een groter beroep doen op het bedrijfsleven en de kennisinstellingen”, aldus
de ministers. Toch is de NIDV niet gerust over de toekomst. Eerder besloot Defensie vooral ‘van
de plank’ te kopen, dat beperkt de mogelijkheden voor innovatie en industriële participatie (IP).
Europese regelgeving (Richtlijn 81) gaat voorbij aan de realiteit dat de defensiemarkt geen vrije
markt is, maar een politieke markt. De NIDV is van mening dat:
1. De Nederlandse regering te allen tijde in staat moet blijven orders vanwege een specifiek
veiligheidsbelang aan een op Nederlandse grondgebied gevestigd bedrijf te gunnen.
2. Zolang de grotere Europese landen hun nationale DVI beschermen, Nederland bij
grensoverschrijdende opdrachten moet vasthouden aan de eis van IP. In ieder geval
moet de Nederlandse regering de Nederlandse DVI inschakelen, indien met andere
landen bij aanschaf en/ of instandhouding wordt samengewerkt of indien de prioritaire
technologiegebieden in het geding zijn.
3. Zolang landen buiten Europa hun nationale industrie beschermen, Europese landen bij de
Europese grensoverschrijdende opdrachten moeten vasthouden aan de eis van IP.
De NIDV roept de Nederlandse regering op om bovenstaande punten bij het tot stand brengen
van een open Europese defensie- en veiligheidsmarkt mee te wegen.
> Lees meer www.nidv.eu/nl-NL/pages/1175/Home.aspx

Internationale Participatie Dag
druk bezocht
De International Participation Day, op 3 april in Hoofddorp, trok 30
OEM’s, die goed waren voor niet minder dan 364 geregistreerde
B2B (Business to Business)- gesprekken met 57 NIDV-bedrijven
en zes organisaties. Het evenement werd voor de zesde maal
georganiseerd door de NIDV met medewerking van het Ministerie
van Economische Zaken. “De focus ligt op het aangaan van
strategische partnerschappen”, zei Heleen de Brabander-Ypes,
senior adviseur Industrial Participation van MinEZ. Met vijf mensen
van het Commissariaat Militaire Productie was zij aanwezig om
de tientallen buitenlandse bedrijven antwoord te geven op hun
Heleen de Brabander van
vragen over zaken doen in Nederland. Haar presentatie werd
MinEZ. Foto: Jelle Zijlstra
zeer op prijs gesteld. Amerikaanse bedrijven waardeerden de
uitleg over de Europese regelgeving, met name de toepassing
van Richtlijn 81 en Artikel 346. De verschuiving van offset naar participatie, het belang van
innovatie, de Defensie Industrie Strategie waren enkele van de onderwerpen die Heleen de
Brabander behandelde. De mogelijkheden van Nederlandse bedrijven op het gebied van de
instandhouding van kapitale wapensystemen zijn ook interessant voor de buitenlandse OEM’s.
Zij komen voor het regelen van after sales, het voldoen aan offsetverplichtingen en het zoeken
van innovatieve partners. De gesprekken komen tot stand via de Match Making Module van de
NIDV. De volgende IPD zal in april 2015 plaatsvinden, maar zo lang hoeft u niet te wachten.
Op 20 november a.s. zal tijdens het NIDV Symposium/Tentoonstelling in Ahoy de Match Making
Module worden gebruikt voor het regelen van B2B-gesprekken. Meer info bij Jacques Velmans
of Marc Soeteman, e-mail: j.velmans@nidv.eu en m.soeteman@nidv.eu

Symposium Cyberveiligheid
in Rotterdam
De NIDV organiseert een bijzonder symposium met praktijksessies
over “Cyberveiligheid voor de Nederlandse Defensie- en
Veiligheidsindustrie”. Het evenement vindt plaats in de Van
Ghentkazerne in Rotterdam op woensdag 23 april. In de ochtend
prominente sprekers van de Nationale Politie, de MIVD, het
OM, TNO, Thales UK en Jetico Finland. In de middag zes
praktijksessies over o.a. ‘Secure Email’ (Compumatica), Fox
Crypto, INDUSSEC. TNO geeft een demo ‘PDA hacking’. Een
bijzondere dag waarvoor NIDV-deelnemers reeds een uitnodiging
hebben ontvangen. Reageer snel want het aantal plaatsen is
beperkt. U kunt ook inschrijven via de NIDV App. Zie ook www.nidv.eu
Meer info: R.vanDort@nidv.eu

Jaarvergadering NIDV in Den Helder
U heeft zich natuurlijk al aangemeld voor de NIDV Jaarvergadering via email of de App?
Op woensdag 16 april worden we in Gebouw Albatros om 10.00 uur verwelkomd door de
Commandant Zeestrijdkrachten, VADM Matthieu Borsboom. Na het huishoudelijk gedeelte
onder leiding van voorzitter Karla Peijs wordt door gastsprekers van de Defensiestaf (bgen
Gerard Koot) en de Nationale Politie (Rob Tanis) inzicht gegeven in de stand van zaken
van de reorganisaties. Na de lunch is er een bezoek aan de LCF Zr.Ms. Zeven Provinciën,
een rondvaart met een havensleepboot en een rondleiding door het bedrijf Maritieme
Instandhouding.

Energiedag Wezep
De ‘Gouden driehoek in de praktijk’. Zo karakteriseerde
organisator KTZ b.d. Marcel Hendriks Vettehen het 2e NIDV
symposium “Operationele Energie”, gehouden op 27 maart 2014 in
de Prinses Margriet Kazerne in Wezep, thuisbasis van de Genie.
Vertegenwoordigers van Defensie, wetenschap en de in de NIDV
deelnemende industrie belichtten de uitdagingen, oplossingen en
innovaties op het gebied van energievoorziening en –besparing,
zowel in het uitzendgebied, maar ook in Nederland en in De
West. Zeer actueel was de presentatie van de Genie over de
energievoorziening in Mali.
> Lees meer www.nidv.eu/nl-NL/pages/1175/Home.aspx

Zr.Ms. Zeven Provinciën.
Foto: AVDD

Veiligheid Innovatie Competitie (VIC)
Dit jaar start een Veiligheid Innovatie Competitie (VIC) voor het MKB met als thema ‘De
Veiligheidsregio’. Na jaren van succes met de Defensie Innovatie Competitie (DIC) wordt
er verbreding gezocht met het veiligheidsdomein. Deze VIC is een samenwerkingsverband
tussen Defensie, NIDV en V&J. Doelstelling van deze competitie is om het MKB te stimuleren
kennis aan te wenden voor nieuwe toepassingen ten behoeve van de veiligheidsregio. Juist
ook bedrijven die nog niet actief zijn op het gebied van veiligheid worden uitgedaagd aan deze
competitie mee te doen en kennis te maken met het veiligheidsdomein.
De winnaar van de competitie krijgt een budget toegewezen dat aangewend dient te worden om
de beoogde innovatie daadwerkelijk door te ontwikkelen richting een werkend prototype. Kortom
een unieke kans voor het MKB! In mei wordt de Veiligheid Innovatie Competitie gepubliceerd,
dus houdt TenderNed en de NIDV-website goed in de gaten. Voor vragen kunt u terecht bij
NIDV-innovatiemedewerkster Pauline Arts, p.arts@nidv.eu

Nieuwe medewerker NIDV
Peter Huis in ’t Veld (1960) treedt per 1 juni in dienst van de NIDV als Business
Development Manager. Hij zal onder meer worden belast met het secretariaat van het NIFARP
en het Heliplatform. Huis in ’t Veld werkte van 1979-2009 bij de Koninklijke Luchtmacht. Als
luitenant-kolonel was hij verantwoordelijk voor Maintenance Valley in Brabant en de opzet
van de internationale opleiding van technici voor de F-35. In die rol trad hij op als voorzitter. In
2009 verliet hij de KLu om CEO te worden van World Class Aviation Academy. In 2013 werd hij
Business Development Manager bij Sun Aviation Training. Binnen het NIDV-team wordt hij het
eerste aanspreekpunt voor luchtvaartgerelateerde en instandhoudingsprojecten.

Agenda
Benelux NATO Industry Day

www.nidv.eu/nl-NL/news/666/BENELUXNATO-Industry-Day-May-23.aspx
23-05-2014 09:30 - 17:00 (Brussel)
Bijeenkomst in het NAVO Hoofdkwartier
voor NIDV deelnemers

Projectendag NIDV-Defensie

18-09-2014 10:00 - 16:00 (Den Haag)
Georganiseerd i.s.m. het Ministerie van
Defensie

NIDV Symposium
en Tentoonstelling
20-11-2014 08:00 - 18:00
AHOY, ROTTERDAM
Noteer de datum al vast!

Beurzen 2014
Een overzicht van de belangrijkste defensie-en veiligheidsbeurzen.
Op 20 november ontmoeten wij u natuurlijk in Ahoy. Meer info: m.soeteman@nidv.eu
• DSA, Kuala Lumpur, 14 -17 april
• Eurosatory Land, Parijs, 16-20 juni
• Luchtmachtdagen, Gilze-Rijen, 20-21 juni
• Farnborough airshow, GB, 14-20 juli
• Euronaval Parijs, 27-31 oktober
• NIDV-dag Ahoy, Rotterdam, 20 november
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Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.

