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Stabiele begroting nodig
voor investeren en innovatie
De stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) constateert
met instemming dat het draagvlak voor Defensie is toegenomen, getuige ook de op
termijn structurele verhoging van de Defensiebegroting met € 100 miljoen. Nadat het
defensiebudget de afgelopen jaren met ruim één miljard op jaarbasis kritiek is gedaald,
wordt in 2015 een bescheiden bedrag toegevoegd om te investeren in de krijgsmacht.
Defensie mag niet afhankelijk zijn van
dagkoersen. Een stabiele overheid is
nodig om te kunnen blijven investeren en
innoveren. De NIDV prijst het streven van
de regering om de krijgsmacht duurzaam
en toekomstbestendig te maken. Een
krijgsmacht die zowel op de grond, ter
zee en in de lucht een vuist kan maken.
Daarbij is internationale samenwerking
door de krijgsmacht en door het
bedrijfsleven noodzakelijk. Niet alleen bij
aanschaf, maar vooral ook bij exploitatie
van het materieel. In de exploitatiefase
Minister Hennis blikt vooruit bij een werkbezoek aan de
kunnen de industrie en Defensie samen
Kon. Landmacht.
door slimme onderhoudsconcepten de
instandhoudingskosten verminderen en
gelijktijdig de operationele inzetbaarheid verhogen. Met name op het gebied van ICT en het
beheer van reservedelen kan het bedrijfsleven zorgen voor forse verbeteringen.
Om de krijgsmacht in de toekomst op tenminste het huidige niveau te handhaven, zijn
investeringen in grote materieelprojecten essentieel. De NIDV is blij met de plannen de
M-fregatten, de onderzeeboten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen te vervangen. Deze
systemen werden al vóór het einde van de Koude Oorlog aangeschaft en moeten in het
komende decennium worden vervangen. De NIDV vindt dat de Nederlandse maritieme industrie
en onderzoeksinstellingen niet (verder) achter mogen raken ten opzichte van de hevige
buitenlandse concurrentie. Het is essentieel om op korte termijn studieopdrachten te geven om
deze vervangingsplannen verder voor te bereiden.
Zeker in een periode dat nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden gesmeed, is het
een goede zaak dat komend jaar de besluitvorming over de aanschaf van de F-35A contractueel
wordt afgerond. Nederland toont zich daarmee een betrouwbare partner.
Bij de landstrijdkrachten is een voortdurende verbetering van de zelfbescherming van
personeel en materieel geboden; ook uitstekende gevechtskracht op de grond is essentieel.
De vooraanstaande positie van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van nieuwe
materialen maakt dit mede mogelijk, mits Defensie blijft investeren en innoveren. Verdergaande
samenwerking met de Nationale Politie en Veiligheidsregio op het gebied van innovatie,
persoonsbescherming, ICT, onbemande systemen, enz. biedt legio kansen tot verhoogde
efficiency.
De NIDV deelt de opvatting van de minister van Defensie dat de investeringsquote voor
materieel weer op 20% van de begroting moet komen.

Overdracht publiekslieveling
Karel Doorman
Het nieuwste en grootste schip van de marine, de
Karel Doorman, was dé publiekstrekker tijdens de
Wereldhavendagen op 4 t/m 7 september. Hier
presenteerde de maritieme wereld zich in hartje
Rotterdam aan het publiek. De Koninklijke Marine
leverde met 6 schepen, het Korps Mariniers en de
Marinierskapel de grootste bijdrage ooit. Het nieuwe
Joint logistic Support Ship (JSS) werd overspoeld
met mensen. Binnen twee uur na de opening
bezochten ruim 5.000 mensen het logistieke
ondersteuningsschip. In totaal bekeken ruim 20.000
bezoekers het schip. Zondagochtend was de rij
wachtenden zelfs langer dan het 204 meter lange
gevaarte.
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De Wereldhavendagen waren een mooie gelegenheid om het imposante schip over te dragen
aan de Defensie Materieel Organisatie. Op de foto ziet u rechts directeur Hein van Ameijden
van Damen de Schelde Naval Shipyards en links de hoofddirecteur DMO Lex Hendrichs. Op de
achtergrond kijkt vice admiraal Matthieu Borsboom tevreden toe. Volgend jaar wordt het schip
officieel door de marine in dienst gesteld en heet dan voluit Zr. Ms. Karel Doorman.

Technologie zoekt ondernemer
Afgelopen anderhalf jaar zijn er bij TNO weer veel productideeën ontstaan op basis van nieuwe
technologische mogelijkheden. Op 30 september presenteren 19 TNO’ers deze ideeën aan
innovatieve ondernemers die vervolgens kunnen beoordelen of ze bruikbaar zijn voor hun
onderneming. Gekwalificeerde ondernemers krijgen financiële en technologische ondersteuning
om deze ideeën naar de markt te brengen.
Met Technologie zoekt Ondernemer, het SBIR- programma van TNO, worden innovatieve
ondernemers uitgedaagd om met hun marktkennis en ondernemerschap de innovatieve
productideeën van TNO op te pakken, verder te ontwikkelen en zelf naar de markt te brengen.
TNO ondersteunt de MKB-bedrijven met de beste voorstellen bij deze verdere ontwikkeling,
zowel technologisch als financieel tot een bedrag van wel 250.000 euro!
Het evenement vind plaats op dinsdag 30 september a.s. in Spant! te Bussum. Het programma
start om 14.30 uur en duurt tot 19.00 uur. U kunt zich online voor dit event aanmelden:
www.tno.nl zie Agenda. U kunt ook kiezen om de catalogus met informatie over de ideeën te
willen ontvangen. Deze catalogus wordt dan na 30 september 2014 aan u verzonden.

Frank van Kappen dagvoorzitter
NIDV-symposium
De voorbereidingen voor het NIDV-Symposium en
Tentoonstelling op 20 november in de Rotterdamse
AHOY zijn al in volle gang. Rheinmetall AG zal
optreden als hoofdsponsor van het evenement. De
NIDV is zeer verheugd dat generaal-majoor der
mariniers b.d. Frank van Kappen wederom bereid is
gevonden op te treden als dagvoorzitter. Zijn kennis
van zaken op veiligheidsgebied is ongeëvenaard.
Meer over de sprekers in een volgende Nieuwbrief,
nu al verklappen we dat de Minister van Defensie,
mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, zal spreken.

VVD-senator gen-maj b.d. Frank van Kappen.

Er is buitengewoon veel belangstelling vanuit de
hoek van cyber (een grote stand van FOX-IT) en
de Nationale Politie. Natuurlijk ook voor het Defensiebrede Project Vervanging Wielvoertuigen
en zelfs de nieuwe tankervliegtuigen van de NAVO. Er is nog ruimte voor enkele stands
beschikbaar: neem daarvoor contact op met Patrick E. Davidson, tel. 06-25090509.
> Zie ook: www.nidv.eu
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Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.

