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Vertrouwen in toekomst Onderzeedienst
Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij het onderhoud van Zr. Ms. Zeeleeuw hebben er
vertrouwen in dat de onderzeeboot weer tien jaar vooruit kan.
Het Dutch Underwater Centre (DUKC), verbonden met het NIDV platform Nederlands Marinebouw
Cluster, feliciteert Defensie en de Koninklijke Marine met de succesvolle eerste vaarperiode van
Zr. Ms. Zeeleeuw. De onderzeeboot heeft als eerste van de vier Nederlandse onderzeeboten een
ingrijpend onderhoud ondergaan in het kader van het Instandhoudingprogramma Walrusklasse.
De beschikbaarheid van de onderzeeboot voor de Koninklijke Marine is tot 2026 zeker gesteld en er zijn
diverse operationele capaciteiten en systemen aangepast aan de huidige tijd waarmee is gegarandeerd
dat Nederland haar alom gewaardeerde internationale positie op het gebied van onderzeeboten zal
kunnen consolideren. Hierin hebben deelnemers van DUKC een belangrijke rol gehad. Dat gebeurde in
nauwe samenwerking tussen DUKC-deelnemers onderling en met de Defensie Materieel Organisatie
(DMO) en de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Foto: Defensie

Zr. Ms. Zeeleeuw heeft als eerste van de vier Nederlandse onderzeeboten een ingrijpend onderhoud ondergaan in het kader van het
Instandhoudingprogramma Walrusklasse.
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Teeven en Van de Donk op Symposium
De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, prof. dr. Wim van de Donk, en Tweede Kamerlid
voor de VVD mr. Fred Teeven spreken tijdens het NIDV Symposium op 17 november in Ahoy
Rotterdam.
Met deze twee heren is de sprekerspallet
compleet. Al eerder zegden drs. Hans de
Boer, voorzitter VNO/NCW MKB Nederland en
viceadmiraal dr. Arie Jan de Waard, directeur
van de Defensie Materieel Organisatie hun
medewerking toe. Moderator van het symposium
is generaal-majoor b.d. drs. Pieter Cobelens,
oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en
Veiligheidsdienst.
Thema van het symposium is:
“Internationalisering van Defensie en Veiligheid”.
Wat zijn de gevolgen van internationalisering
van Defensie en Veiligheid? Kan de Nederlandse
overheid voldoende inspelen op disruptieve
technologieën in de civiele en defensie/
veiligheids industriële omgeving? Hoe kunnen
kleine en middelgrote bedrijven op deze
ontwikkelingen het beste inspelen? Hoe kan
in de ‘Gouden Driehoek’ het internationale
perspectief intensiever worden meegewogen?

Foto: Provincie Noord-Brabant

De commissaris van de Koning in Noord-Brabant,
prof. dr. Wim van de Donk, spreekt tijdens het NIDV Symposium
op 17 november in Rotterdam.

Tijdens de NIDV Tentoonstelling laten de ruim 130 bedrijven zien waartoe zij in staat zijn. En
veiligheidsorganisaties en bedrijven gaan tijdens parallelsessies in het middagdeel in op belangrijke
veiligheidsthema’s. Er zijn vier sessies: 1) het samenwerkingsprogramma van de Koninklijke Landmacht
met de industrie Land Maintenance Initiative, 2) Brand- en averijbestrijding aan boord van nieuwe
marineschepen, 3) Beveiliging Schiphol, 4) Het TenCate ABDS™ active blast countermeasure system.
De laatste jaren telt de NIDV zo’n 2500 bezoekers per symposium.
Voor info: www.nidv.eu of Seema Sahadew Lall S.SahadewLall@nidv.eu

De Wilde NAVO-expert bij NIDV
Met ingang van 1 januari 2017 begint Gerlof de Wilde als NAVO-expert bij de NIDV.
De Wilde werkte tot dit voorjaar bij het European Defence Agency in Brussel. Hij zal gaan zorg dragen voor
een goede relatie tussen de NAVO en Nederland, in het bijzonder de behartiging van de Nederlandse
industriële belangen. Ook enkele gerelateerde Europese beleidsaangelegenheden zal hij voor zijn
rekening nemen. John Jansen zal hem inwerken. Jansen gaat medio voorjaar 2017 met pensioen.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
www.nidv.eu
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Voordelen van Export Reform VS
Op 26 september organiseerde de NIDV een expertgroep-bijeenkomst over het Amerikaanse,
Europese en Nederlandse exportcontrolebeleid voor militaire en dual-use goederen met een
militair eindgebruik.
Kevin Wolf van het US Department of Commerce, Gert Demmink van Philip Sidney en Max Valstar van de
Directie Veiligheidsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaven presentaties over de laatste
beleidsontwikkelingen
en namen deel aan een
paneldiscussie.
Wolf wees op de voordelen
van de Amerikaanse Export
Reform voor Nederlandse
bedrijven die zaken doen
met de VS. Gert Demmink
ging in op het lopende
Europese International Traffic
in Arms (ITAR) initiatief en
wees op de achilleshiel
daarvan, namelijk de
wil en de mogelijkheden
om die regelgeving ook
daadwerkelijk te handhaven.
Aan de bijeenkomst
Foto: Jelle Zijlstra
nam een veertigtal
vertegenwoordigers van het
Kevin Wolf (rechts) van het US Department of Commerce
Nederlandse bedrijfsleven
aan het woord tijdens de exportgroep-bijeenkomst.
en de overheid deel.
Info bij Rob H. van Dort r.vandort@nidv.eu

Trade Summit in Rotterdam
Op 15 en 16 november vindt er voorafgaand aan het jaarlijkse NIDV Symposium de Aerospace and
Defense International Trade Summit plaats in Rotterdam.
De NIDV heeft samen met de US Commercial Services dit evenement in het Worldhotel Wings opgezet.
Deelname staat open voor alle NIDV deelnemers en geïnteresseerde partijen. Op het programma staan
ondermeer presentaties van Maxime Verhagen, speciale afgezant Nederland voor de F-35 en Karla
Peijs, bestuursvoorzitter NIDV. Het ligt in de bedoeling om belangrijke internationale spelers in te
delen in het sprekersdeel van het programma. Na de presentaties kunnen bedrijven met elkaar kunnen
praten over mogelijkheden tot samenwerking.
Info bij Peter Huis in ’t Veld p.huisintveld@nidv.eu

www.nidv.eu
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Succesvolle Technet 2016 in Rotterdam
Op 3 oktober is met een receptie in de Burgerzaal van het stadhuis in Rotterdam Technet
2016 geopend. Technet is een internationaal congres en wordt jaarlijks door AFCEA Europe
georganiseerd.
Dit jaar gebeurde dit in
samenwerking met AFCEA
Nederland, de NIDV en de gemeente
Rotterdam. Het congres zelf was op
4 en 5 oktober op de SS Rotterdam
en had als onderwerp Changing the
Game in Security - Key Role for C4ISR.
Tijdens de tweede dag was er
een opvallende presentatie van
Lieutenant General Riho Terras,
Commander Estonian Defence Forces
met de Commander’s View from the
Eastern Flank. In zijn presentatie gaf
Terras een inkijk in de bewegingen
van de Russische defensie en de
dreiging die daar van uitgaat naar
Foto: Technet
de Oostgrens van Europa en in
Technet 2016 in Rotterdam is succesvol verlopen.
het bijzonder de Baltische staten
en Polen. Het up-to-date brengen
en houden van de Communicatie- en Informatiemiddelen van NATO en de lidstaten is een cruciale
voorwaarde bij de verdediging van West-Europa tegen de dreigingen vanuit het oosten en zuiden.
In diverse presentaties kwam naar voren dat de huidige manier van aanbesteden van IT veel te traag
en ingewikkeld is gezien de snelheid van de ontwikkelingen. IT-innovatie gaat niet samen met NATO en
nationale bureaucratie, iets waar tegenstanders als IS geen last van hebben.
Technet 2017 wordt volgend jaar in Stockholm gehouden.
Info bij Rob H. van Dort r.vandort@nidv.eu

Matchmaking via App
Tijdens het NIDV Symposium in 2015 benadrukte generaal Tom Middendorp het belang van een
betere samenwerking tussen alle betrokken partijen in de Gouden Driehoek. Het is echter niet altijd
makkelijk om daarvoor de juiste mensen te spreken te krijgen.
Zelfs op het drukbezochte NIDV Symposium loop je elkaar makkelijk mis. Om bezoekers te helpen
bij het ontmoeten van de juiste mensen en om meer traffic te genereren, biedt de NIDV dit jaar de
mogelijkheid van online matchmaking aan. Dit is een veilige manier om online afspraken in te plannen
tijdens het symposium.
Lees verder op volgende pagina

www.nidv.eu
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De App is te downloaden uit de Apple App en Google Play Store. Na registratie voor deelname aan dit
evenement kunnen deelnemers zelf aangeven of ze wel of niet gebruik willen maken van onze online
afsprakenmodule ‘Pitch&Match’. Verder is zelf te bepalen welke groep symposiumbezoekers naam en
toenaam in de deelnemerslijst kunnen zien. Er zijn daarvoor in het systeem drie groepen gecreëerd,
namelijk: 1) Beleidsmakers in de overheid, 2) vertegenwoordigers van defensie, brandweer en politie en
3) OEM’s, Nederlandse industrie en hun service providers.
Na registratie en inloggen is de afsprakenmodule toegankelijk door middel van een knop in de NIDV
Symposium App. In deze App verschijnt in aanloop naar het Symposium en uiteraard op de dag zelf het
laatste nieuws.
Info bij Jelle Zijlstra j.zijlstra@nidv.eu

Geslaagde DMO-NIDV Projectendag
Traditiegetrouw hebben de Defensie Materieel Organisatie en de NIDV de week na Prinsjesdag de
DMO-NIDV Projectendag georganiseerd.
Zo'n honderd vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven en militairen luisterden op 28 september
op de Frederikkazerne in Den Haag naar bijdragen van de Directeur DMO, de Directeur Projecten, de
plaatsvervangend Directeur Plannen van de Defensiestaf en diverse projectleiders. De rode draad in
de presentaties was dat Defensie blij is dat het defensiebudget, zij het voorzichtig, de weg weer omhoog
heeft gevonden.

Foto: Jelle Zijlstra

Zo'n honderd vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven en militairen waren aanwezig op de DMO-NIDV Projectendag.

Dat is ook nodig om de toenemende instabiliteit in de wereld het hoofd te kunnen bieden. Maar ook om
aan te kunnen haken bij de razendsnelle ontwikkeling van nieuwe technologieën. Om zich daar op voor
te bereiden heeft Defensie meer dan ooit de Gouden Driehoek nodig.
Info bij Marcel Hendriks Vettehen, M.HendriksVettehen@nidv.eu
www.nidv.eu
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Rol industrie binnen marine cruciaal
De vierdaagse Masterclass Marine vond dit jaar plaats in Den Haag, Rotterdam en Den Helder.
Deelnemers met verschillende achtergronden vanuit de industrie en kennisinstituten konden onder
het motto ‘Ken uw klant’ het gesprek aangaan met de top van Defensie en de Koninklijke Marine.

Foto: Riekelt Pasterkamp

Deelnemers aan de Masterclass Marine maakten in Den Haag, Rotterdam en Den Helder (foto)
kennis met verschillende facetten van de Koninklijke Marine.

Op 27 september begon de Masterclass Koninklijke Marine met deelnemers van TNO, Damen, Promac,
Verebus, Van Halteren, Capgemini en de NIDV in Den Haag. De eerste dag stond volledig in het teken
van de kennismaking met Defensie. Gesprekken met de Directie Aansturen Operationele Gereedheid,
Directie Plannen, Directie Operatie, het Cyber Commando, de DMO en de Centrale Defensie Organisatie
Integriteit stonden op de agenda. De dag werd afgesloten met een informeel diner op de SS Rotterdam.
De volgende dag werd ingevuld op de Van Ghent-kazerne in Rotterdam voor een kennismaking met het
Korps Mariniers.
Ook in Den Helder resulteerde de combinatie van praktische en theoretische informatie in twee
geslaagde dagen. Op 5 oktober zijn presentaties gegeven over de relatie marine en de Gouden Driehoek
door de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en een introductie over de Directie Materiele
Instandhouding en de samenwerking met de industrie. Verder werd een presentatie over projecten
en samenwerking met externe partijen binnen Defensie gecombineerd met een scheepsbezoek aan
de Ocean Going Patrol Vessel Zr. Ms. Zeeland, die net in de laatste week van haar onderhoudsbeurt
was. Ook de moderne 360 graden Ship Handling Simulator (brugsimulator) werd bezocht waarbij de
deelnemers een oefenrun konden maken.
De volgende dag werd onder andere een bezoek gebracht aan de onderzeeboot Zr. Ms. Bruinvis
met vooraf een informatieve presentatie door de komende Groepsoudste van de Onderzeedienst.
De verschillende presentaties en discussies hebben herbevestigd dat de samenwerking tussen de
industrie en de marine van beide kanten erg gewenst is. De NIDV faciliteert deze samenwerking in
verschillende verbanden, bijvoorbeeld de Dutch Underwater Knowledge Center (DUKC), het Marinecluster
en deze Masterclass. Het is aan alle partijen om deze samenwerking te versterken en tot een sterkere
Nederlandse industrie en een sterkere marine te komen. Wat de NIDV betreft blijft de Masterclass
Marine op de agenda.

www.nidv.eu
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Verrekening Verklaring Geen Bezwaar
Sinds september 2015 brengen de MIVD en AIVD kosten in rekening voor de aanvraag van een
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB).
De hoogte van de kosten is afhankelijk van welke VGB wordt gevraagd. In bepaalde gevallen worden
die kosten niet in rekening gebracht bij de aanvrager. In geval van inhuur van personeel door Defensie
wordt er geen factuur gestuurd naar het bedrijf dat personeel verhuurt (inspanningsverplichting).
Indien een VGB nodig is voor personeel van een bedrijf dat een dienst en/of een product levert, of wil
leveren dan wordt dat bedrijf wel gefactureerd (resultaatsverplichting).
Info bij Rob van Dort rob.vandort@nidv.eu

Agenda NIDV 2016
17 t/m 21 oktober
31 oktober
4 november
9 november
15 en 16 november
16 november

Parijs
Den Haag
Utrecht
Amersfoort
Rotterdam
Rotterdam

17 november
22 november
8 december

Rotterdam
Den Haag
Den Haag

Euronaval
DEFAT-dagen
Slotdag Defensie Innovatie Competitie
Bezoekersdag Purple Nectar
Aerospace and Defense International Trade Summit
B-to-B meeting voor standhouders op
NIDV Symposium & Tentoonstelling
NIDV Symposium & Tentoonstelling
Innovatiecongres V&J
Strategisch kiezen voor uw IPR

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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