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Beeld: Defensie

Artist impression van een A330 MRTT die in de lucht een (Nederlandse) F-35 bijtankt.

Samen met Luxemburg de lucht in
Luxemburg is een land dat geen luchtmacht heeft. Toch bestelt Nederland samen met het kleine
Europese land bij Airbus twee gloednieuwe tankvliegtuigen.
Volgens Defensie wil Luxemburg met deze investering bijdragen aan de schaarse tankcapaciteit van
de NAVO. Europa is daarvoor nu vooral afhankelijk van de Amerikanen. ‘Het MRTT-project (Multi Role
Tanker Transport) is een voorbeeld van de toekomstgerichte samenwerking tussen Europese landen die
het kabinet voorstaat’, zo schreef minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie eind juli aan de
Tweede Kamer.
Nog tijdens de NAVO-top half juli in Warschau was er goede hoop dat Polen ook mee zou doen in het
project. Het land heeft, net als België, Duitsland en Noorwegen de intentie zich later aan te sluiten.
Maar er zijn geen harde toezeggingen. Eigenlijk is twee tankvliegtuigen voor de NAVO veel te weinig.
Met de grote landen erbij zou het aantal in de MRTT-vloot kunnen oplopen tot acht.
De Koninklijke Luchtmacht koopt dus nu alleen met Luxemburg twee Airbus-toestellen voor transport
en het bijtanken van gevechtsvliegtuigen in de lucht. Omdat andere landen aarzelen, kunnen de kosten
voor Nederland oplopen tot 1 miljard euro. De vliegtuigen van Airbus (type A330 MRTT) moeten in 2020
geleidelijk de twee Nederlandse KDC-10-tankvliegtuigen vervangen. Die zijn na intensief gebruik –
ondermeer de missie in Irak en Afghanistan – dringend aan vervanging toe.
De vloot wordt eigendom van de NAVO. Luxemburg en Nederland hebben exclusieve gebruiksrechten.
Nederland is leidend in dit multinationale samenwerkingsproject. De nieuwe toestellen krijgen
vliegbasis Eindhoven als thuisbasis. Ook registreert Nederland de toestellen en is het verantwoordelijk
voor het toezicht op de luchtwaardigheid. Onderzocht wordt of het op Eindhoven gelegerde European
Air Transport Command de pool kan aansturen. Kosten en personeel worden verdeeld op basis van het
aantal vlieguren dat elk land nodig heeft. De verwachte levensduur van de vloot is 30 jaar.
De NIDV is betrokken bij de inschakeling van de Nederlandse Defensieindustrie in dit project.
Info bij Jelle Zijlstra: j.zijlstra@nidv.eu
www.nidv.eu
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Duitse Defensie als klant
Deze zomer wordt door de NIDV actief gewerkt aan de
kennis van Nederlandse bedrijven in de defensie- en
veiligheidsindustrie over de Duitse DMO en de Duitse
Defensie als klant.
Dit proces werd afgetrapt met een evenement op 30 juni in
Amersfoort, waarin de deelnemers een inkijk kregen in de
Foto: NIDV
Duitse defensieorganisaties. Het volgende evenement is op 30
augustus in Amsterdam in samenwerking met Van Diepen Van
NIDV werkt actief aan de kennis van Nederlandse
bedrijven over de Duitse Defensie als klant.
der Kroef advocaten. De deelnemers van het evenement zullen
geïnformeerd worden over de juridische aspecten aangaande
een samenwerking met de Duitse overheid. Met het onderwerp ‘ondernemingsrecht’ als specialisme en
vier advocaten in dienst die ook in Duitsland als Rechtsanwalt optreden, heeft Van Diepen Van der Kroef
waardevolle en onmisbare expertise in huis. Onderhandelingsstrategieën en het Duitse aanbestedingsrecht
zijn twee van de vele belangrijke onderwerpen die op 30 augustus aan bod zullen komen.
Op 6 september is in Koblenz een evenement georganiseerd door de Deutsche Gesellschaft für Wehr
technik in samenwerking met de BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung
der Bundeswehr) met als onderwerp ‘ÖAG für Einsteiger’, regels van aanbestedende diensten voor
nieuwkomers. Het evenement gaat over de regels voor het zakendoen met de Duitse overheid, over de
kansen voor mkb’ers en over het netwerken met bedrijven die al enige ervaring hebben.
Aanmelden voor 30 augustus in Amsterdam via l.mayer@nidv.eu
Aanmelden voor 6 september in Koblenz via https://www.dwt-sgw.de/veranstaltungen/buchung/
?tx_dwtevents%5Bevent%5D=322&tx_dwtevents%5BpriceMode%5D=2
Info bij Gerben Seevinck: g.seevinck@nidv.eu

Trade Summit met ministerie Handel VS
Voorafgaand aan het jaarlijkse NIDV-symposium vindt dit jaar voor het eerst de Aerospace and
Defense International Trade Summit op 15 en 16 november plaats. Het evenement is een samen
werking tussen het Amerikaanse ministerie van Handel en de NIDV.
Het programma zal de internationale samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid bevorderen
om meer groei en innovatie mogelijk te maken.
Er zullen een groot aantal internationale bedrijven van verschillende continenten aanwezig zijn om
gedurende het forum met elkaar kennis te maken en geïnformeerd te worden over onderwerpen als
‘De NAVO als klant’ en ‘Nieuwe kansen op het gebied van lucht- en ruimtevaart’. Hiernaast vindt een
matchmaking plaats zodat verschillende bedrijven de kans hebben om met elkaar kennis te maken en
waardevolle contacten te creëren.
Meer informatie over het evenement: http://www.intltradesummit.com/
Voor registratie: https://www.nidv.eu/wp-content/uploads/2016/06/Program-and-registration-form.pdf
Info bij Peter Huis in ’t Veld: p.huisintveld@nidv.eu
www.nidv.eu
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Van Duren nieuw baas CDC
Het Commando Diensten Centra (CDC) staat sinds eind juli onder leiding van luitenant-generaal
Emile van Duren. Het CDC ondersteunt de hele krijgsmacht met meer dan 8500 militairen en
burgers, verdeeld over zo’n 40 bedrijven.
Catering, vervoer, gezondheidszorg en
opleidingen zijn slechts enkele diensten
van het CDC. Het bedrijf focust zich
onder meer op het ondersteunen van
het primaire operationele proces op elke
locatie. Van Duren wil die lijn voortzetten,
met nieuwe accenten. “Om een relevante
speler te blijven binnen Defensie, maken
we de ondersteuningsketens effectiever
en eenvoudiger. We stellen ons open voor
feedback uit de eigen organisatie en van
buiten.”
Van Duren wil proactief zoeken naar
Foto: Defensie
samenwerking met ketenpartners binnen
Defensie en met publieke en private
Luitenant-generaal Emile van Duren is de nieuwe baas van het CDC.
partners buiten Defensie, zowel nationaal
als internationaal. “We zetten ons in om
spreekwoordelijk meer ‘water uit de kraan te persen’ voor de krijgsmacht. Het gaat dan niet alleen om
meer water, het moet er altijd zijn als de kraan wordt open gedraaid en vooral drinkbaar, betrouwbaar
en betaalbaar.”

Waardering voor EU-voorzitterschap
Nederland sloot op 30 juni haar succesvolle EU-voorzitterschap af en droeg het stokje over aan
Slowakije. Nederland heeft bij diverse gelegenheden het belang van een sterke defensie-industrie
kunnen onderstrepen, waarvoor ook van de zijde van de NIDV veel waardering past.
Op 28 juni presenteerde de EU Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini haar EU Global Strategy on
Foreign and Security Policy. Opmerkelijk in de presentatie is de notie dat de EU weliswaar geen militaire
unie is, maar dat gemeenschappelijk defensiebeleid wel degelijk aandacht van de Europese Unie moet
krijgen. Defensiesamenwerking is tot norm verheven, die de EU systematisch zal gaan bevorderen
waarbij een solide defensie-industrie wordt gebouwd. Die wordt als essentieel beschouwd voor de
autonomie van Europese besluitvorming en het daarbij behorende handelingsvermogen. Veiligheid van
de Europese Unie is één van de vijf prioritaire pijlers in de strategie voor External Action. Benadrukt
wordt dat de huidige veiligheidssituatie 20 procent van het defensiebudget voor investeringen, research
en technologie nodig maakt. Capaciteiten zullen beschikbaar moeten zijn voor de NAVO, de EU, de
VN en andere multinationale inspanningen. Expliciet genoemd worden systemen voor Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance, inclusief onbemande vliegtuigen, satellietcommunicatie, autonome
Lees verder op volgende pagina
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toegang tot de ruimte en permanente aardobservatie. Nationaal georiënteerde programma’s zijn
onvoldoende om de tekortkomingen het hoofd te bieden. Tijdens de Raad voor Buitenlandse Zaken op
18 juli is overeengekomen dat Mogherini in september voorstellen zal doen voor de verdere uitwerking
van de sectorale strategieën, waarvan defensie er één is.
Belangrijke voortgang is geboekt met de totstandkoming van een Europees Defensie Research
Programma, in die zin dat eind juni voor de voorbereidende activiteiten een budget in 2017 van 25 miljoen
euro door de Europese Commissie is voorgesteld. Dit budget moet later dit jaar door het Europese
Parlement worden besloten. Binnen ASD-verband heeft ook de NIDV gepleit voor voldoende focus in de
activiteiten, leidend naar een visiestuk dat aan de Europese Commissie is aangeboden op 1 augustus.

NAVO: belang sterke defensie-industrie
Tijdens de NAVO-top in Warschau op 8 en 9 juli benadrukten regeringsleiders het belang van een
sterkere defensie-industrie door de hele Alliantie heen waarbij speciale aandacht voor innovatief
MKB, leidend naar een robuuste industrie zowel in geheel Europa als Noord-Amerika.
Innovatie wordt van het grootste belang geacht. Belang wordt gehecht aan onder andere cyber en
CBRN. De huidige AWACS-vloot zal tot 2035 in stand worden gehouden en gemoderniseerd. Tevens
is besloten collectief het onderzoek te starten naar opties om na 2035 een passende capaciteit voor
NAVO’s Surveillance and Control te hebben. Collectief betekent in dit verband met name financiering van
de benodigde studies, waarvoor meer dan 100 miljoen euro nodig is in de komende vier 4 jaar.
Info over NAVO en EU bij John Jansen: j.jansen@nidv.eu

Expertgroep Exportvergunningen
Op 26 september organiseert de NIDV een bijeenkomst van de Expertgroep Exportvergunningen in
het Van der Valk-hotel bij Schiphol.
De bijeenkomst zal in het teken staan van potentiële ontwikkelingen op het gebied van de wisselwerking
tussen de Europese Intra Community Transfers Directive (ICT) en de Amerikaanse International
Traffic in Arms Regulation (ITAR). Deze ontwikkelingen kunnen een grote invloed hebben op de in- en
exportmogelijkheden van defensiegerelateerde producten binnen en buiten Europa. Keynote speakers zijn
Max Valstar (Coördinator Arms Export Control Division bij het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Kevin
Wolf (Assistant Secretary of Commerce for the Export Administration of the US Department of Commerce).
Het programma van de bijeenkomst bestaat uit een werklunch van de leden van de Expertgroep met de
sprekers, gevolgd door een plenaire sessie waaraan door vertegenwoordigers van alle geïnteresseerde
NIDV-deelnemers kan worden deelgenomen. Het programma van de plenaire sessie zal bestaan uit
presentaties door Gert Demmink (Voorzitter Expertgroep), Max Valstar en Kevin Wolf. De middag
wordt afgesloten met een discussiepanel en een netwerkborrel. Meer gedetailleerde informatie en
aanmeldingsinstructies worden binnenkort per mailing verzonden aan alle NIDV-deelnemers.
Info bij Jelle Zijlstra: j.zijlstra@nidv.eu
www.nidv.eu
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NIDV Masterclass marine
Na de succesvolle Masterclasses Koninklijke Luchtmacht en Nationale Politie in 2015, wordt dit jaar
door de NIDV de Masterclass Koninklijke Marine aangeboden.

Foto: Riekelt Pasterkamp

Tijdens de NIDV Masterclass Koninklijke Marine maken de deelnemers kennis met verschillende aspecten van de marine.

Deze Masterclass bestaat uit twee modules, een informatiemodule op 27 en 28 september in
Den Haag en Rotterdam en een operationele module op 5 en 6 oktober in Den Helder en omgeving. Op
27 september worden de deelnemers bij het ministerie van Defensie op hoofdlijnen geïnformeerd over
de defensieorganisatie, de besturing, plannen, operatiën, inkoopbeleid, cyber en het integriteitbeleid.
Tijdens de tweede dag van deze module in de Van Ghentkazerne in Rotterdam zullen de deelnemers
nader worden geïnformeerd over de Koninklijke Marine en zullen zij kennismaken met simulatoren die
worden gebruikt voor de training en opleiding van mariniers. Tijdens de operationele module maken
de deelnemers kennis met het operationele en ondersteunende deel van de Koninklijke Marine tijdens
een bedrijfsbezoek aan de relevante onderdelen op staf- en operationeel niveau in Den Helder. Ook
zal aandacht worden besteed aan de Koninklijke Marine in historisch perspectief. De Masterclass zal
worden afgesloten met een bezoek aan het maritieme deel van het Defensie Helikopter Commando
op het Maritiem Vliegkamp de Kooij. Deze Masterclass wordt u aangeboden inclusief maaltijden,
consumpties, comfortabel vervoer per luxe bus en drie hotelovernachtingen.
Lees verder op volgende pagina
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Aan het begin van de Masterclass wordt aan de deelnemers een door stafofficieren van de Koninklijke
Marine geformuleerde syndicaatopdracht verstrekt, die als een rode draad door de Masterclass zal
lopen. De deelnemers zullen de opdracht in syndicaatverband dienen te analyseren en uit te werken
en hierover op 6 oktober een presentatie te houden voor een forum van officieren van de Koninklijke
Marine. Om tijdig te kunnen aanvangen met het programma op 5 oktober, zullen de deelnemers op
4 oktober om 19.00 uur vanaf NS-station Utrecht Centraal per bus naar Den Helder worden vervoerd.
De Masterclass eindigt op 6 oktober rond 18.00 uur weer bij Utrecht CS.
Aanmelding voor deze unieke Masterclass, kan via de website www.nidv.eu of rechtstreeks bij
Chris Parthesius info@chapconsultancy.com of 0165-399244 / 06-12527132. De inschrijving sluit op
20 september of eerder indien het maximum aantal deelnemers van 20 is bereikt.

TechNet Europe 2016 in Rotterdam
TechNet Europe 2016 komt eraan. Dit jaarlijkse evenement staat mede in het teken van het
70-jarig jubileum van AFCEA International en wordt voor het eerst gehouden in Nederland, van
3 tot 5 oktober, op het conferentie- en hotelschip SS Rotterdam.
IT-bedrijven die de defensie- en veiligheidsmarkt bedienen zijn hier niet alleen van harte welkom;
ze worden geacht actief deel te nemen aan het gevarieerde en op de actualiteit toegesneden
programma. TechNet Europe is een combinatie van een internationaal symposium – met sprekers
vanuit veiligheidsorganisaties (NAVO, EDA, Defensie), bedrijven en kennisinstituten – en een exhibition,
waarin producten en diensten worden gedemonstreerd en toegelicht. De conferentie vindt plaats onder

Foto: SS Rotterdam

TechNet Europe 2016 vindt plaats op het conferentieschip SS Rotterdam.
Lees verder op volgende pagina

www.nidv.eu

6

Newsletter 8 • augustus 2016

NEWSLETTER
auspiciën van het ministerie van Defensie. De organisatie is in handen van AFCEA Europe, gevestigd in
Brussel. Medewerking bij de opzet en inhoud wordt verleend door de Nederlandse afdeling van AFCEA
(Chapter The Hague), de NIDV en de Vereniging Informatici Defensie. Bovendien wordt samengewerkt
met de Vereniging Officieren Verbindingsdienst via een speciaal katern in hun vakblad ‘Intercom’.
Het overkoepelende thema is gekozen met het oog op de huidige veiligheidssituatie in Europa,
waar onzekerheid en instabiliteit steeds meer de boventoon voeren. Terwijl aan de lopende band
technologische innovaties plaatsvinden, die elk toekomstig militair conflict stevig zullen beïnvloeden.
Vandaar de titel: Changing the Game in Security – Key role for C4ISR. De conferentie begint met een
receptie in het Rotterdamse stadhuis op 3 oktober. Voor het welcome address op 4 oktober tekent de
CIO van de Nederlandse defensieorganisatie, schout-bij-nacht Maarten Tossings. Keynotes worden
vervolgens verzorgd door Jamie Shea (NAVO), Rini Goos (EDA), LGen Riho Terras (de hoogste militair
van Estland), Terry Halvorsen (CIO US DoD), Henk Geveke (TNO) en Koen Gijsbers (NCIA). Prominente
sprekers zullen het onderwerp inleiden. Ook de industrie doet mee; hiervoor hebben zich CGI, CISCO,
IBM en KPN gemeld.
De Nederlandse industrie mag niet bij deze unieke TechNet Europe ontbreken. Het programma is te
vinden op de website van AFCEA Europe: www.afcea.org
Info bij Rob van Dort: r.vandort@nidv.eu

NIDV stelt Gmelich Meijling-prijs in
Het bestuur van de NIDV heeft de Jan Gmelich Meijling-prijs ingesteld voor jonge talenten.
De eerste uitreiking is op 17 november tijdens het NIDV Symposium in Rotterdam.
Met de prijs beoogt de NIDV jonge talenten aan universiteiten verder te stimuleren in hun ontwikkeling.
“Organisaties als de krijgsmacht, politie, brandweer en kustwacht in binnen- en buitenland zijn gebaat
bij innovatie ideeën. Studenten aan academische instituten dragen voortdurend bij aan innovaties”,
aldus de NIDV.
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. Scripties op het gebied van Defensie en/of Veiligheid (in de publieke sector) kunnen tot
15 september 2016 worden genomineerd.
Een jury onder voorzitterschap van de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, viceadmiraal
Rob Bauer, zal de winnaar vaststellen. Die ontvangt een premie van 2500 euro en mogelijk een
waardering in natura, bijvoorbeeld een praktijkdag bij een van de uitvoerende diensten.
Drs. Jan Gmelich Meijling was staatssecretaris van defensie van 1994 tot 1998. Daarvoor diende hij bij
de marine en was hij burgemeester van Castricum en Den Helder. Hij was van 2005 tot 2012 voorzitter
van de NIDV.
Info bij Gerben Seevinck: g.seevinck@nidv.eu
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NIDV’er Seevinck reserveofficier KCT
NIDV-medewerker Gerben Seevinck is in Roosendaal als
reserveofficier beëdigd op het vaandel van het Korps
Commando Troepen (KCT).

Foto: NIDV

Majoor Gerben Seevinck (links) en de commandant
van het KCT, kolonel Jelte Groen na de beëdiging.

Gerben dient bij het 1CMI-Commando (Civiel en Militair
Interactie Commando) binnen de CLAS. Al sinds 2010 is hij
reserveofficier bij deze eenheid en uitgezonden geweest
naar Mali. Naast de beëdiging van reserveofficieren (alle
oud-commando’s) en nieuwe aangestelde commandooperators werden er onderscheidingen uitgereikt aan een
recent uit Irak teruggekeerde commando-eenheid.

Agenda NIDV 2016
30 augustus
31 augustus
5 september
6 september
26 september
27 & 28 september
19 t/m 23 september
28 september
3 t/m 5 oktober
5 & 6 oktober
17 t/m 21 oktober
31 oktober
4 november
9 november
15 en 16 november
16 november

Amsterdam
Duiven
Den Haag
Koblenz
Schiphol
Den Haag/Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Den Helder
Parijs
Den Haag
Utrecht
Amersfoort
Rotterdam
Rotterdam

17 november

Rotterdam

Zakendoen met Defensie Duitsland
Regiobijeenkomst D-DMO
Sluiting competitie VIC
Zakendoen met Defensie Duitsland
Exportgroep Exportvergunningen
NIDV Masterclass Koninklijke Marine
PASS 2016
NIDV Projectendag
Technet 2016
NIDV Masterclass Koninklijke Marine
Euronaval
DEFAT-dagen
Slotdag DIC
VIP-dag Purple Nectar
Aerospace and Defense International Trade Summit
B-to-B meeting voor standhouders op NIDV
Symposium & Tentoonstelling
NIDV Symposium & Tentoonstelling

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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