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NEWSLETTER
Van Kappen: Deltaplan voor Defensie
VVD-senator Frank van Kappen wil een Deltaplan voor Defensie “dat deze kabinetsperiode over
stijgt.” Hij zei dat op 15 januari in Den Haag tijdens een symposium over de komende Defensienota,
georganiseerd door de Atlantische Commissie.

Foto: Mediacentrum Defensie

“We kunnen investeren in materieel, maar als we niet voldoende mensen binnenhalen staan we toch stil.”

Van Kappen, oud-marinier met ervaring binnen internationale organisaties, vindt dat Nederland
“financiële, militaire en morele risico’s” moet delen met andere landen. “De Amerikanen kunnen we
voorlopig niet missen vanwege hardpower. Als zij en vanwege de Brexit de Engelsen wegvallen is dat
een ramp van Bijbelse proporties.”
Voor 1 april presenteert minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie haar Defensienota. Daarin zal het
niet (meer) gaan over ambities van de krijgsmacht. “Onze eerste grondwettelijke taak is bescherming
van ons eigen grondgebied.” Volgens de minister wordt haar nota er een van “lange lijnen, eerlijk zijn
over wat we wel en niet kunnen en samenwerken binnen NAVO en EU.”
Daarbij windt Bijleveld er geen doekjes om: 2 procent van het bruto nationaal product voor Defensie
gaat dit kabinet niet halen. “Ook het Europees gemiddelde van 1,4 procent niet.”
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“Ik ben de hoop voorbij”, verzucht Ko Colijn, veiligheidsdeskundige van Clingendael. “We zullen onze
belofte niet waarmaken.” Hij geeft de minister mee beter twee dingen goed, dan drie maar half te doen.
“Maak keuzes. En moeten wij overal zijn: te land, ter zee, in de lucht, in cyber en straks ook nog in de
ruimte?”
Het kabinet Rutte III trekt jaarlijks meer geld uit voor Defensie. Dat loopt op tot 1,5 miljard euro
vanaf 2021. “Genoeg om een start te maken met het moderniseren en beter inzetbaar maken van de
krijgsmacht”, aldus Bijleveld. Daarbij moet er oog zijn voor het personeel. Defensie telt maar liefst
6000 vacatures. “We kunnen investeren in materieel, maar als we niet voldoende mensen binnenhalen
staan we toch stil”, zegt CDA-kamerlid Hanke Bruins-Slot. De roep om een Deltaplan is niet nieuw.
Toenmalig NIDV-voorzitter Karla Peijs pleitte er tijdens het Grote Defensiedebat in april 2016 ook al
voor. Nationale veiligheid vereist een nationale industrie, aldus Peijs. Ook de belangenvereniging voor
hogere defensiemedewerkers heeft zich in die zin uitgelaten.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Europese Defensie en Veiligheid
Het jaar 2017 werd afgesloten met een aantal belangrijke stappen. De Europese samenwerking
op defensiegebied werd versterkt door het overeenkomen van Permanent Gestructureerde
Samenwerking (Eng: PESCO) waar 25 EU lidstaten voor tekenden (VK, DK en Malta niet).
Bijna tegelijkertijd werden lidstaten het eens over de Verordening die een Europees programma voor de
ontwikkeling van de defensie-industrie zal bevorderen (Eng EDIDP, 500 miljoen euro in 2019-2020).
In 2018 zullen beide programma’s verder worden uitgewerkt. Zo zullen lidstaten aangeven in welke
defensieprojecten ze willen samenwerken onder de PESCO-vlag en zal een begin worden gemaakt
met de uitwerking ervan. Voorbeelden zijn de “militaire snelweg” waarin Nederland heeft aangeboden
het voortouw te nemen, maar ook een “EU Medical Hub”. Het Europese Parlement zal haar positie
bepalen over de EDIDP Verordening en vervolgens zal door de drie betrokken partijen (Commissie,
Raad en Parlement) een uiteindelijke tekst worden onderhandeld. Dat zal in het tweede kwartaal
2018 naar verwachting gereed zijn. Ook het Defensie research programma 2018 en 2019 wordt verder
geïmplementeerd.
Wellicht van groter belang is dat in 2018 de discussies verder plaatsvinden over het volgende 7-jarige
financiële kader voor de periode 2021-2027. Gelet op de discussie over aangepaste prioriteiten van
de EU als geheel zal dit een reflectie krijgen in de beschikbare budgetten. Zo wordt getwijfeld of de
hoge budgetten voor landbouwondersteuning in de toekomst nog wel effectief en doelmatig zijn, mede
in het licht van andere prioriteiten zoals veiligheid. De NIDV volgt deze discussies en draagt via de
koepelorganisatie ASD bij aan de positiebepaling van de defensie- en veiligheidsindustrie.
Bij al deze dossiers moet worden bedacht dat er begin 2019 verkiezingen zullen zijn voor een nieuw
Europees Parlement (waarvoor de campagnes al na de zomer 2018 beginnen) en daarna een nieuwe
Europese Commissie zal worden geïnstalleerd. Vanuit het Europese Parlement wordt gepleit dan ook
een Europese Commissaris voor Defensie te installeren met de daarbij behorende stafcapaciteit.
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu
www.nidv.eu
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Opdracht politie voor voertuigenbouwers
Tijdens het NIDV Symposium op 30 november heeft de politie drie grote contracten getekend met
verschillende voertuigenbouwers: Mercedes Benz, Pon en TerBergh Leasing.
Bij de contracten gaat het over de bouw van politievoertuigen van de noodhulp en de hondenbrigade.
De noodhulp gaat rijden in een Mercedes B-klasse en busjes van het type Mercedes Vito. De
hondenbrigade gaat in een Volkswagen Touran of een Mercedes Vito rijden. Het gaat om 1250
nieuwe Mercedes en 400 nieuwe bussen voor de noodhulp en 50 nieuwe Volkswagen en 75 bussen
voor de hondenbrigade. Tot 2021 zullen in totaal 6500 politievoertuigen worden vervangen. Naast
deze vervangingen worden ook de ME-flexvoertuigen, motoren, bussen voor arrestantenvervoer en
terreinwagens vervangen.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Foto: Georges Hoeberechts

Tijdens het NIDV Symposium heeft de politie contracten getekend met Mercedes Benz, Pon en TerBergh Leasing.
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In december werd een business ethics course georganiseerd.

Cursus ethiek succesvol
Op 4 en 7 december 2017 tijdens de “Week van de integriteit” heeft de NIDV in samenwerking met
het Ministerie van Defensie een business ethics course georganiseerd.
Leden van NIDV zijn geïnformeerd over het zakendoen met Defensie, algemene principes van business
ethics/compliance en specifiek over het ontwikkelen van beleid en het toepassen van integriteitsprincipes en business ethics. Het seminar werd gegeven door Tom Nolan van Corvitex (USA), Nathalie
Schaar (integriteits adviseur Defensie Materieel Organisatie (DMO)) en Christiaan van der Meer (Baker
& McKenzie). Thales Nederland verzorgde een serious game waarin integriteitsaspecten en dilemma’s
aan bod kwamen.
In de discussies tijdens het seminar kwamen integriteitkwesties naar voren die te verwachten zijn in de
toekomstige krijgsmacht die meer met reservisten en flexibele arbeidskrachten uit het bedrijfsleven zal
gaan werken. NIDV en Defensie gaan naar aanleiding hiervan met elkaar in overleg om de problematiek
beter in kaart te brengen en standaard contractclausules te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in
toekomstige arbeidscontracten.
De Business ethics course was succesvol en voor herhaling vatbaar. NIDV leden zullen worden
geïnformeerd over de opvolging ervan en een mogelijke vervolgcursus die op meer praktische praktijk
voorbeelden zal worden geënt.
Info bij Gerlof de Wilde g.dewilde@nidv.eu

International Participation Day 2018
De datum voor de International Participation Day is gewijzigd en is nu 25 april.
Deze jaarlijkse bijeenkomst biedt bedrijven uit Nederland en het buitenland kans om via een-op-een
gesprekken in contact te komen. Met behulp van een digitale Pitch & Match applicatie kunnen NIDVdeelnemers afspraken maken met buitenlandse OEMs. Het evenement vindt plaats in het Van der Valk
Hotel Schiphol A4.
Info bij Maarten Lutje Schipholt m.lutjeschipholt@nidv.eu
www.nidv.eu
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Succesvolle accreditatie voor Airborne
Op 18 december heeft Airborne Services een NLD MAR 145 accreditatie ontvangen. De directeur
van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), kolonel Jan-Paul Apon, overhandigde de officiële
accreditatie aan Marco Brinkman, directeur van Airborne.

Foto: Airborne

Op 18 december heeft Airborne Services een NLD MAR 145 accreditatie ontvangen.

Het evenement werd bijgewoond door commodore Richard Laurijssen, commandant van het Logistiek
Centrum Woensdrecht (LCW), personeel van het programma management en het 980 squadron. In
2017 heeft Airborne gewerkt onder het kwaliteitssysteem van het LCW. Het bedrijf heeft onderhoud
en reparaties aan de rotorbladen van de Cougar en de NH-90 helikopter uitgevoerd. De uitvoering
werd gecontroleerd op flexibiliteit, kosten en de doorlooptijd. Aan het einde van de periode werden de
resultaten geëvalueerd. Luitenant-kolonel Joannes, programma manager van de Cougar, legt uit: “Het
doel van het project was meer flexibiliteit in het onderhoud van componenten. Een hogere flexibiliteit
resulteert in een hogere beschikbaarheid. De uitkomst van de pilot was positief en biedt mogelijkheden
voor al onze RNLAF helikopters.”
Kolonel Apon (MLA) voegt toe: “Om de toegevoegde waarde van partnerschappen met commerciële
bedrijven te vergroten, is het essentieel om aan de voorwaarde van militaire luchtwaardigheid te
voldoen. Airborne is het tweede bedrijf met deze accreditatie die hier gelokaliseerd is. We waardeerden
de open communicatie met de autoriteiten gedurende het hele proces enorm.”
Eerder in 2017 is Airborne een EASA Part 145 onderhoudsbedrijf en een FAA 14 CFR Part 145 reparatie
station geworden en is het bedrijf gecertificeerd volgens de AS9110 standaard in het Lloyd’s Register.
Met deze certificatie kan Airborne rotorbladen, propellerbladen, composietstructuren van civiele heli
kopters en luchtvaartuigen met vaste vleugels repareren en uitbrengen. De NLD MLA accreditatie dekt
momenteel de hoofd en staart rotorbladen van de militaire Cougar, de NH-90, de Chinook en Apache
helikopter van de RNLAF. “De accreditatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen
squadrons en ons bedrijf. We willen graag iedereen bedanken voor de professionele bijdrage en kijken
uit naar een uitgebreid partnerschap met het LCW”, aldus Brinkman.
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Winterseminar van NLDA
De Nederlandse Defensie Academie en Full Circle Compliance organiseren “Winter School at the
Castle: Compliance and Integrity in International Military Trade”.
Het evenement is van 5 tot 9 februari op de NLDA (“the Castle”) in Breda en is speciaal ontwikkeld voor
NATO+ military officials, NATO+ beleidsmedewerkers en compliance professionals werkzaam in de
Defensie & Veiligheid Industrie.
Onderwerpen van de cursusdagen zijn: International Trade in Defense Markets and Relevance of
Trade Compliance, US Defence Trade Controls (International Traffic in Arms Regulations) and the
EU Perspective, US Dual-Use Export Controls (Export Administration Regulations), and EU Export
Control Regulations (Military and Dual-Use), Compliance & Integrity / Ethics and Designing an Internal
Compliance Program, Designing an Internal Compliance Program.
Sprekers zijn prof. dr. J.M. Beeres; col. dr. Robert M.M. Bertrand, RA RC RO (NLDA); drs. Ghislaine
C.Y. Gillessen, RA; James E. Bartlett III, JD, LL.M; Michael E. Farrell; and drs. Alexander P. Bosch
(Full Circle Compliance). Meer informatie over dit seminar is te vinden op de website van Full Circle
Compliance.
Info: Events@FullCircleCompliance.eu

Experts gezocht voor evaluatie
De Europese Commissie zal in toenemende mate door middel van projecten de Europese defensieindustrie ondersteunen.
Zo wordt gewerkt aan het Europese Defensiefonds, waarin zowel research- als ontwikkelingsprojecten
zullen worden opgenomen. Voor beide sporen is een voorbereidend programma voorzien: de Preparatory
Action for Defence Research (PADR, 2017-2019) en het European Defence Industrial Development
Programme (EDIDP, 2019-2020). De Europese Commissie dan wel een uitvoerend agentschap zoals het
EDA is op zoek naar experts die assisteren bij het evalueren van projectvoorstellen, monitoren van de
implementatie en beoordelen/controleren/ onderzoeken van ethische factoren.
Men is op zoek naar kandidaten met grote expertise en ervaring in vele technologische gebieden in de
militaire context. Het register voor aanmelding is permanent opengesteld. Kandidaten moeten op het
moment van oproep beschikken over een geldige veiligheidsverklaring en moeten door het ministerie
van Defensie worden gevalideerd. Een EU vergoeding maakt deel uit van het arrangement voor
opgeroepen experts.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu
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Masterclass Europees Aanbesteden
Vanwege de grote belangstelling is er inmiddels een derde datum gepland voor de Masterclass
Europees Aanbesteden. De Masterclass zal plaatsvinden op 13 februari, 14 maart en 15 mei.
In deze training worden de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV) en de
Aanbestedingswet 2016 op een praktische manier besproken. De deelnemers krijgen inzicht in de
wereld van inkoop bij de krijgsmacht en politie. De stappen van de verschillende procedures alsook de
grondbeginselen waar overheden zich aan hebben te houden krijgen veel aandacht. Daarnaast wordt
besproken hoe inkopers kennis uit de markt halen door middel van functioneel specificeren en het
houden van marktconsultaties. Ook het fenomeen ‘art. 346’ komt aan de orde.
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmangement (NEVI) wordt deze master
class gegeven. Met Abe Goldman van NEVI is een trainer aangetrokken die zowel de inkoop- als de
verkoopkant goed kent. De training is bedoeld voor personeel van NIDV-deelnemers die te maken
hebben met overheidsaanbestedingen. De kosten per deelnemer bedragen 300 euro.
Info bij Anne Brockherde a.brockherde@nidv.eu

Agenda NIDV 2018
31 januari
13 februari
14 maart
23 maart
11 april
25 april
15 mei
3 juli
25 september
15 november

Regiosessie D-DMO
Masterclass Europees Aanbesteden
Masterclass Europees Aanbesteden
Benelux Industrie-dag
NIDV-Jaarvergadering
International Participation Day
Masterclass Europees Aanbesteden
NMC Jaarvergadering
Defensie Projectendag
NIDV-Symposium

Purmerend
Den Haag
Den Haag
Brussel
Huis ter Heide
Hoofddorp
Den Haag
Wageningen
Utrecht
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

info@nidv.eu
www.nidv.eu

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
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