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NEWSLETTER
VVD: Onderzeeboten zelf ontwikkelen
Nederland moet “hoogstaand oorlogsmaterieel” niet van de plank kopen, maar “zelf ontwikkelen.”
Dit zei VVD-Kamerlid Albert van den Bosch op 4 juli bij het debat over de vervanging van de Walrusonderzeeboten.

Foto: Riekelt Pasterkamp

Een definitief besluit over de vervanging van de vier onderzeeboten van de Walrus-klasse valt in 2021.
Op de foto Zr.Ms. Bruinvis tijdens de Marinedagen medio juni in Den Helder.

De Tweede Kamer sprak naar aanleiding van de A-brief van minister Hennis van Defensie over de
vervanging van de vier Nederlandse onderzeeboten. Net als de PVV en het CDA pleitte Van den Bosch
voor onderzeebootbouw in eigen land vanwege werkgelegenheid, behoud van kennis en vanwege de
gevoelige informatie over onderzeeboten. Hennis wilde niet veel meer kwijt dan dat de Nederlandse
industrie ook meedingt naar de opdracht, zij onderschreef wel dat een onderzeeboot van de plank
kopen geen reële optie is.
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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D66’er Salima Belhaj noemde het financiële aspect van het project “echt zorgwekkend”. De mogelijke
aanschaf vergt een budget van 2,5 miljard euro “of meer”. Het CDA vindt de minister “vaag over het
budget”, zei Raymond Knops. PVV’er Gabriëlle Popken wilde graag weten wat het kabinet maximaal wil
uittrekken voor de vervanging van de vier boten van de Walrusklasse.
Wel is er een meerderheid om nieuwe onderzeeboten aan te schaffen. VVD en CDA zijn in ieder geval
voor, evenals de PVV. Ook D66 lijkt geen onoverkomelijke bezwaren te hebben. De PvdA was eerder
voor, maar vindt het nu “geen vanzelfsprekendheid” dat er nieuwe onderzeeboten komen.
Minister Hennis benadrukte dat de vervanging nog voor de studiefase, de B-fase, zit. In de tweede helft
van volgend jaar moet de studiefase zijn voltooid. Een definitief besluit over vervanging valt in 2021.
Tussen 2027 en 2031 moeten de huidige onderzeeboten dan worden vervangen. Hennis kondigde aan
dat de boten ‘genderneutraal’ worden, dus geschikt voor mannen en vrouwen.
Op 20 en 21 juni was de NIDV samen met een aantal deelnemers in Cherbourg gast van DCNS. Als
ervaren ontwikkelaar en bouwer van onderzeeboten oriënteert DCNS zich op haar rol bij de mogelijke
vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse en schetste de mogelijkheden. NIDV-deel
nemers hebben uitgelegd waartoe zij in staat zijn.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu

Estland voorzitter Europese Unie
Per 1 juli is Estland voorzitter van de Europese Unie.
Ten aanzien van een Gemeenschappelijk Defensie en Veiligheidsbeleid zal Estland zich inzetten voor
de implementatie van de EU Global Strategy, EU-NAVO samenwerking en de implementatie van het
Europese Defensie Actie Plan. Estland heeft hierbij de volgende prioriteiten:
• meer en effectievere defensie uitgaven
• meer gezamenlijke financiering van EU operaties
• verbeteren van de situational awareness en besluitvorming.
• verbeteren van de EU-NAVO samenwerking op het gebied van Cyber Defence
NIDV volgt deze internationale ontwikkelingen, in het bijzonder
op het gebied van de implementatie van het Europees Defensie
Actie Plan waarin het Europese Defensie Fonds wordt
opgezet (met een Defensie onderzoeksprogramma en een
Industrieel ontwikkelingsprogramma). Estland staat open voor
samenwerking met andere landen waartoe zij een Friends
of the Presidency-groep hebben opgericht. Nederland wordt
nadrukkelijk als partnerland gezien. De NIDV zal bij deze
ontwikkelingen optrekken met de ministeries van Defensie en
Economische Zaken en zal haar deelnemers informeren over
concrete kansen.

Foto: EU

Vlag van Estland.

Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu
www.nidv.eu
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Op het voertuigendek van Zr.Ms. Karel Doorman presenteerden op 23 juni tijdens de Marinedagen een aantal innovatieve
bedrijven zichzelf.

Zr.Ms. Karel Doorman als innovatiehub
Op 23 juni werd een netwerkevenement georganiseerd tijdens de Marinedagen in Den Helder.
In samenwerking met onder meer de Stichting Maritime Campus heeft de NIDV hiervoor ook een
aantal van haar deelnemers uitgenodigd. Het event werd geopend door de Directeur Directie Maritieme
Instandhouding (D-DMI) Commandeur Peter Knipping die in zijn welkomstwoord de (maritieme)
prioriteiten binnen zijn bedrijf benoemde waarbij ook het belang van de samenwerking met de industrie
en innovatie werden benadrukt.
In dat kader werden vier bedrijven in de gelegenheid gesteld om aan de hand van korte presentaties
hun bedrijf nader te presenteren: de firma’s KeyKeg (lightweight containers een duurzame oplossing
voor vloeistoffentransport), Softs systems (communicatie, branding en verduurzaming), SemioticLabs
(voorspellen faalgedrag van motoren) en Amazon - Esports (the future of entertainment).
Op het voertuigendek van Zr.Ms. Karel Doorman was een aantal stands opgebouwd door innovatieve
bedrijven. Ondermeer NIDV deelnemers Damen, Thales, RH Marine, Van Halteren, EAL, Heinen&Hopman,
Nedinsco en Alewijnse maar ook DHAS, Consilium en Seadrone namen deel. De innovaties die getoond
werden liepen uiteen van sensortechniek, via augmented reality, naar serious gaming waardoor
verschillende industrieën, disciplines en producten bij elkaar werden gebracht.
In een innovatiemagazine kwamen alle bedrijven en projecten die deelnamen aan de tentoonstelling op
de Zr.Ms. Karel Doorman aan bod. Mogelijkheden voor verdere samenwerking tussen NIDV en Stichting
Maritime Campus worden onderzocht.
Info bij Maarten Lutje Schiphol m.lutjeschipholt@nidv.eu
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Auditors rondden SERA succesvol af
De Nederlandse auditors van de 29e leergang van de Session Européenne des Responsables
d’Armement (SERA) hebben deze succesvol afgerond.
In deze vier weken zijn Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk als gastheer opgetreden. De SERA,
die al vanaf 1989 wordt gehouden, heeft als doelstelling de verbanden te versterken tussen de Europese
landen die samenwerken in militaire materieelprogramma's. Het Franse l’Institut des hautes études
de défense nationale (IHEDN) is organisator van deze leergang voor het senior management van zowel
overheid als industrie uit Europese landen.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
De alumnivereniging van de SERA (ASERA) houdt op 12 oktober haar jaarvergadering in Den Haag,
gevolgd door een diner dat door de directeur van de DMO wordt aangeboden. Het jaarlijkse seminar
van de ASERA wordt op 13 oktober eveneens in Den Haag gehouden. Het programma en de aanmeld
procedure zijn binnenkort beschikbaar op de NIDV-website. Tot deze bijeenkomsten hebben diegenen
toegang die vanaf 1989 een van de leergangen van de SERA hebben bezocht.
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu

Defensie Innovatie Competitie over cyber
De krijgsmacht is bij operaties afhankelijk van een complex samenspel van systemen. Cyber speelt
daarin een steeds belangrijkere rol. Hoe kan de krijgsmacht in dit domein nog beter opereren? Dat
is het thema van de Defensie Innovatie Competitie (DIC) 2017.
Defensie zoekt continu naar verbetering van cyberslagkracht. Dat is noodzakelijk om een voorsprong te
krijgen op tegenstanders. Vernieuwende of alternatieve technologieën zijn daarvoor onmisbaar. Met een
competitie daagt Defensie het midden- en kleinbedrijf en start-ups uit met innovatieve ideeën te komen
om ‘samen sterker te staan in het cyberdomein’.
De winnaar krijgt 200.000 euro om zijn idee te ontwikkelen. Defensie geeft een voorlichting over
het thema op 14 juli op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Aanmelden voor de voorlichting kan door
een e-mail te sturen naar dic@mindef.nl. Inschrijven voor de Defensie Innovatie Competitie kan tot
22 augustus via www.tenderned.nl.
Met de jaarlijkse competitie stimuleert Defensie innovatie en brengt tegelijkertijd militaire middelen
op een hoger plan. Vorig jaar was duurzaam omgaan met energie bij missies het thema van de DIC.
Kitepower won met het idee om windenergie op te wekken met behulp van grote vliegers. Dat bespaart
materiaal en brandstof.
Info bij Stefan Schaafsma s.schaafsma@nidv.eu
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Duitsland en Noorwegen in MRTT
Duitsland en Noorwegen doen mee met de aanschaf van Airbus-tanker/transportvliegtuigen,

het zogenaamde MRTT-project.

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen en haar Noorse collega Ine Marie Eriksen
Soreide zetten op 29 juni in Brussel hun handtekeningen onder het Memorandum of Understanding
(MoU). Minister Hennis van Defensie heeft zich persoonlijk sterk gemaakt voor dit Europese
samenwerkingsproject. Nederland en Luxemburg kochten bijna een jaar geleden 2 A330 MRTTtoestellen bij Airbus. Beide landen ondertekenden eveneens het MoU, dat de noodzakelijke wijzigingen
bevat ten opzichte van het document van vorig jaar.

Foto: Airbus
Duitsland en Noorwegen doen mee met de aanschaf van Airbus-tanker/transportvliegtuigen.

Nu Duitsland en Noorwegen zijn toegetreden, worden er 5 vliegtuigen extra besteld. Het programma
bestaat daardoor uit een pool van 7 stuks. De deelnemende landen mogen een aantal vlieguren
gebruiken dat afhangt van hun aandeel in de investeringen. De toestellen worden vanaf 2020 geleverd.
Vier krijgen Vliegbasis Eindhoven als thuisbasis, de andere 3 komen in Duitsland. De machines
verminderen het tekort aan tanker- en transportcapaciteit van EU en NAVO.
Het aantal van 7 toestellen kan nog toenemen als meer landen meedoen. De investeringskosten en de
jaarlijkse exploitatiekosten gaan voor Nederland flink omlaag. De investeringskosten voor Nederland
blijven binnen de aan de Tweede Kamer gemeldde bandbreedte van 250 miljoen tot 1 miljard euro. De
deelname van de landen is een groot succes voor de Europese defensiesamenwerking. Nederland is
sinds het begin in 2012 voortrekker van het MRTT-programma van het Europees Defensie Agentschap.
België is voornemens het MOU begin 2018 te ondertekenen, zo meldt Defensie.
Info bij Jelle Zijlstra j.zijlstra@nidv.eu
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Delsaux spreekt op NIDV Symposium
Pierre Delsaux zal op het NIDV Symposium op 30 november in Ahoy Rotterdam spreken.
Delsaux is de plaatsvervangend directeur generaal voor Interne Markt, Ondernemerschap en Middenen Kleinbedrijf van de Europese Commissie.
Verder zal Gerrit de Uyl, directeur van het Politiedienstencentrum (PDC), een presentatie houden.
Andere sprekers worden later bekendgemaakt. Meer informatie op de website van de NIDV.
Info bij Seema Sahadew Lall s.sahadewlall@nidv.eu

Dussel nieuwe directeur inkoop DMO
Hans Dussel volgt Ad van de Geijn op als directeur inkoop van DMO.
Dussel was tot 1 juni concernmanager inkoop van de gemeente Amsterdam en begint op 1 augustus
in zijn nieuwe functie. Als concernmanager inkoop was hij eerstverantwoordelijke voor de inkoop
organisatie en verantwoordelijk voor de kaderstelling en control op inkoop. Daarvoor was hij
programma- en projectmanager bij stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie, onderdeel van het Rijk).

Agenda NIDV 2017
31 augustus
31 augustus
5 september
21 september
30/31 oktober
13-22 november
29 november
30 november

Expertgroep Exportvergunningen
Johan de Witt Conferentie
Nederlandse Industrie Dag
Defensie Projectendag
Defensie Attaché Dagen
Purple Nectar 2017
B-to-B Bijeenkomst
NIDV Symposium

Veenendaal
Rotterdam
Washington
Amersfoort
Den Haag
Amersfoort
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
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Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
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