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Slimmer omgaan met energie is noodzakelijk om inzetbaarheid en slagkracht van de krijgsmacht te kunnen blijven garanderen.

Initiatiefnota D66 Energiestrategie
Door D66-kamerlid Salima Belhaj is de initiatiefnota “Defensie Energiestrategie: beleid en bijdrage
aan de energietransitie” ingediend.
Met een initiatiefnota kan een lid van de Tweede Kamer een bepaalde beleidskwestie aan de orde
stellen en daarover voorstellen doen. In de regel komt de regering met een reactie en wordt de
nota besproken in het parlement. Met haar initiatiefnota wil Belhaj hernieuwde aandacht voor de
Operationele Energiestrategie (OES-2015). Nodig omdat volgens haar Defensie er te weinig mee heeft
gedaan. Ook nodig omdat de Operationele Energiestrategie in lijn gebracht moet worden met de
ambities van Rutte III.
In de initiatiefnota wordt beklemtoond dat slimmer omgaan met energie noodzakelijk is om in
de toekomst de inzetbaarheid en slagkracht van de krijgsmacht te kunnen blijven garanderen.
De belangrijke beslispunten zijn:
• Het actief voeren van een duurzame energiestrategie tijdens militaire missies.
• De verduurzaming van de Defensiebedrijfsvoering met meetbare doelstellingen.
• De verduurzaming van (aanschaf en het onderhoud) van Defensiematerieel.
• Duurzaamheid en innovatieve technologieën als doelstelling voor Research and Development.
• Bestuurlijke context gebruiken en samenwerken met NAVO en EU.
Lees verder op volgende pagina
www.nidv.eu
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Het Operationeel Energie Platform (OEP) van de NIDV ondersteunt Defensie, bedrijven en kennis
instituten met kennis en initiatieven om Defensie minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen.
Vorig jaar presenteerde het OEP het plan “Een duurzaam kamp? Ja dat kan!”. Met dat plan tonen de
deelnemende bedrijven aan dat Defensie nu al kan voldoen aan de ambitie (in de OES) om in 2030 op
een compound de helft van de benodigde elektrische energie met bestaande technieken duurzaam op
te wekken.
Info bij Marcel Hendriks Vettehen m.hendriksvettehen@nidv.eu

Onderdelen ABDO2017 belicht
Op 8 maart organiseerde de NIDV samen met bureau Industrieveiligheid van de MIVD in Soesterberg
de derde bijeenkomst over Algemene Beveligingseisen Defensieopdrachten (ABDO) & General Data
Protection Regulation (GDPR).

Foto: Rob van Dort

Op 8 maart organiseerde de NIDV samen met bureau Industrieveiligheid van de MIVD een bijeenkomst bij het KPU bedrijf
in Soesterberg.

Door vertegenwoordigers van de MIVD werden de belangrijkste onderdelen van de ABDO 2017 belicht.
Luitenant-kolonel bd. Fekke Bakker gaf een spoedcursus GDPR/AVG en kapitein bd. Rob van Nuland
ging in op de praktijk van de invoering van ABDO 2017 bij een bedrijf. Nieuw in deze serie was het
“ITAR”. Ghislaine Gillessen, directeur Full Circle Compliance, legde de link tussen exportregelgeving
waaronder ITAR, met de ABDO 2017 en GDPR.
Gezien de belangstelling voor deze onderwerpen streeft de NIDV ernaar om voor de zomer een
vierde ABDO-GDPR-ITAR bijeenkomst te organiseren.
Info bij Rob van Dort rob.vandort@nidv.eu
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Masterclass Europees Aanbesteden
Op 13 februari is de eerste Masterclass Europees Aanbesteden voor een tiental NIDV-deelnemers
gehouden. Abe Goldman van de Nederlandse Vereniging voor Inkoop (NEVI) verzorgde de cursus in
de Malietoren in Den Haag. “Een dag vol interactie en discussie.”
De overweldigende belangstelling voor de Masterclass Europees Aanbesteden leidde ertoe dat nieuwe
data ingepland zijn voor de masterclass: 15 mei en 5 juni.
Niet alleen Abe Goldman als coach, maar ook Rob Nijman van NIDV-deelnemer Alewijnse was
enthousiast over de cursus op 13 februari. “Inhoud én vorm van de Masterclass Europees Aanbesteden
waren erg goed. De informativiteit die van de masterclass uitging was heel nuttig. Daarnaast legt Abe
alles op een heel pragmatische manier uit, dat leidt tot veel interactie in de groep.” De Masterclass
Europees Aanbesteden staat open voor NIDV-deelnemers.
Info bij Anne Brockherde a.brockherde@nidv.eu

Europadag in Utrecht
Op 6 april vindt vanaf 10.00 uur de Europadag plaats in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Voor de Europese defensiesamenwerking was 2017 een
belangrijk jaar. De Europese Unie zette belangrijke stappen
op het gebied van defensiesamenwerking en de gezamenlijke
ontwikkeling van defensiecapaciteiten. De Europese ambitie op
dit dossier wordt zichtbaar in het Europees defensie industrieontwikkelingsprogramma, in permanent gestructureerde
samenwerking en in het Europese defensie-onderzoeksprogramma.
Om bedrijven te informeren en na te denken over de kansen die deze
nieuwe Europese initiatieven Nederland en de (defensie-)industrie
bieden, is er de Europadag. De dag is een gezamenlijk initiatief van
de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat, de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de NIDV.
Foto: EU
Tijdens het ochtendprogramma wordt door de Europese Commissie
uitleg gegeven over wat er in Brussel speelt op het gebied van
Defensie. Daarna wordt de Nederlandse context van deze Europese ontwikkelingen geschetst.
’s Middags volgen lessons learned van enkele betrokkenen die op Europese calls hebben ingeschreven.
Daarna wordt praktische informatie gegeven over hoe in te spelen op deze ontwikkelingen. Vervolgd
wordt met een zestal workshops over Europese projecten waarin de Nederlandse regering is
geïnteresseerd. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van het Europese Defensie Fonds uitermate
relevant zijn, ook voor de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie, komt er
binnenkort een speciale NIDV-Europanieuwsbrief uit.

Info bij Gerlof de Wilde g.dewilde@nidv.eu
www.nidv.eu
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Aankondigingen EDIDP en IT
Op 27 maart heeft het Estlandse ministerie van Defensie alle geïnteresseerden uitgenodigd voor een
conferentie over het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). De conferentie
is in het Nordic Hotel Forum in Tallinn. Het programma is hier te vinden: https://www.nidv.eu/wpcontent/uploads/2018/03/Agenda-Conference-Tallinn.pdf
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu

Op 29 maart vindt de NIDV/AFCEA Defensie IT Thema/Projectendag op de Kromhoutkazerne te Utrecht
plaats. Na de opening door vice-admiraal Arie Jan de Waard, directeur van de Defensie Materieel
Organisatie en een inleiding door schout bij nacht Maarten Tossings, HDBV en CIO, zullen onderwerpen
als bijvoorbeeld het Defensie IT-plan, GrIT, Foxtrot en Federated Mission Networking gepresenteerd en
besproken worden. Ook de pré commercial strategy, IGO Kmar en Big data worden behandeld.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Agenda NIDV 2018
23 maart
28 maart
29 maart
6 april
11 april
25 april
15 mei
5 juni
3 juli
25 september
15 november

NAVO Benelux Industriedag
Symposium “Anti-terrorisme”
C2TP Themadag IT
Europadag
NIDV-Jaarvergadering
IPD-dag
3e Masterclass Europees Aanbesteden
4e Masterclass Europees Aanbesteden
NMC-jaarvergadering
Defensie Projectendag
NIDV Symposium en Tentoonstelling

Brussel
Soest
Utrecht
Utrecht
Huis ter Heide
Hoofddorp
Den Haag
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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