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NEWSLETTER
Visser: Meer open defensiemarkt
Op 11 april was de NIDV Jaarvergadering bij de Koninklijke Marechaussee op Camp New Amsterdam
in Soesterberg.
Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, was te gast. “Wij maken ons sterk voor een meer open
Europese Defensiemarkt, maar we moeten ook niet de ‘gekke Henkie’ van Europa willen zijn”, hield
ze de NIDV-deelnemers voor. Visser wil het nationale veiligheidsbelang zwaarder laten wegen bij
aankopen, net zoals de buurlanden dat ook doen.
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Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, was te gast tijdens de NIDV Jaarvergadering op 11 april.

De staatssecretaris sprak ook over de vaak langdurige procedures bij Defensie. “Met het onderwerp
snelheid kom ik tegelijk op het dilemma regelgeving. Ik realiseer me dat Defensie door de vele regels,
procedures en vertrouwelijke informatie geen gemakkelijke partner is.” Echter heeft Defensie de
industrie nodig om adaptief te zijn, aldus Visser. Daarom wil ze samen met de industrie op zoek naar
kansen en nodigde de aanwezigen uit om met haar mee te denken. Tijdens de middag kregen de NIDVdeelnemers middels een bijzondere presentatie een kijk op de operaties van de Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu
www.nidv.eu
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Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat ziet kansen voor de Nederlandse industrie in Europa.

Keijzer: Pak kansen in Europa
Het Europees Defensie Fonds (EDF) biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. “Pak die kansen.
Economische Zaken en Klimaat kan u daarbij helpen.”
Die boodschap gaf staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, af bij de start
van de door de NIDV, EZK en Defensie georganiseerde Europadag op 6 april in de Kromhoutkazerne in
Utrecht. “U bent, als industrie, MKB en groot bedrijf, belangrijk voor Nederland. Voor onze krijgsmacht,
en dus voor onze nationale veiligheid. Voor onze economie. Ook omdat de innovaties die uit de defensieindustrie komen, breed inzetbaar zijn.” Als voorbeelden noemde Keijzer de gesimuleerde leeromgeving
van Re-lion in gebruik bij Defensie en brandweer, Fokker (composiet landingsgestel voor de F-35),
Thales (geintegreerde radarmast) en Van Halteren met simulatiesystemen voor de landmacht.
Keijzer: “In Europa komen de komende jaren miljarden euro’s beschikbaar voor kennisontwikkeling
en innovatie op de defensiemarkt. Nederland moet daar iets van mee kunnen pakken. Zodat we
innovaties kunnen voortzetten, uitbouwen en een plaats kunnen geven in de ontwikkeling van
capaciteiten in en voor Europa. We hebben veel innovatieve MKB’ers. Die verdienen een plek in de
Europese ontwikkelingen. Het zijn Europese programma’s, dus samenwerking met bedrijven en kennis
instellingen uit andere landen in consortia is noodzakelijk. Het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan voor u klaar om u te helpen om
contacten te leggen, maar ook bij het bevechten van de paarse krokodillen die helaas bij zo’n proces van
pitches en papierwerk horen.”
Ook de permanente vertegenwoordiger van Nederland in Brussel, Robert de Groot, bood zijn hulp aan
voor de Nederlandse industrie. Pierre Delsaux, directeur Interne Markt bij de Europese Commissie, gaf
aan dat er tot 2020 in het EDF 500 miljoen euro zit. “We moeten met projecten laten zien dat het geld
nodig is.”
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu
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Symposium ‘De improviserende vijand’
Op 28 maart nam de NIDV deel aan het door Defensie georganiseerde symposium
‘De improviserende vijand’ in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.
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Op 28 maart nam de NIDV deel aan het symposium ‘De improviserende vijand’ in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Er waren presentaties over Counter IED en de samenwerking tussen Defensie en de industrie. Namens
de NIDV heeft Ron Nulkes met begeleiding van Paul van Vroonhoven (DMO) en Ad van Real (REASEuro)
een workshop over technische innovaties verzorgd. Verder lieten vijftien NIDV-deelnemers zien wat de
laatste innovatieve oplossingen zijn op het gebied van anti-terrorisme. Op korte termijn gaan de NIDV
en de deelnemende bedrijven in gesprek met Defensie om te bezien wat de mogelijkheden zijn om op dit
gebied samen te werken.
Info bij Stefan Schaafsma sj.schaafsma@nidv.eu
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NIDV & Defensie IT-bijeenkomst
Zo’n 120 personen vanuit Defensie, politie, veiligheidsregio Utrecht, NIDV en leden van AFCEA
hebben op 29 maart in de Kromhoutkazerne deelgenomen aan de Defensie IT bijeenkomst.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het NIDV/C2TP samen met Defensie en AFCEA, Chapter
Den Haag. De dag werd geopend door vice-admiraal Arie Jan de Waard, directeur DMO, die in zijn
presentatie inging op de nieuwe Defensienota en de ambitie op gebied van vernieuwing IT bij Defensie.

Foto: NIDV

Op 29 maart was in de Kromhoutkazerne de Defensie IT bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verder
het Defensie IT plan, GrIT, Federated
Mission Networks, Foxtrot, IGO Kmar,
Big Data, Pre Commercial Strategie
en de Air Information Hub aan de orde.
Opvallend was de open houding van de
sprekers richting de industrie en de
uitnodiging tot samenwerken. Dit werd
door de NIDV-deelnemers gewaardeerd.
Info bij Rob van Dort r.vandort@nidv.eu

Nieuwe deelnemers NIDV
De NIDV heeft drie nieuwe deelnemers verwelkomd: Custer Hydraulica, Celestia Satellite Test and
Simulation en Apex Global.
Custers Hydraulica BV uit Venray is producent van maatwerkoplossingen in de luchtvaartindustrie voor
het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Sinds vele jaren zijn ze actief in de militaire én civiele
luchtvaartindustrie en leveren zij equipment aan Airbus, Boeing, Air France-KLM, Pilatus, Lufthansa,
Transavia en Fokker Services. Daarnaast is Custers Hydraulica BV producent van een breed gamma
van hoogwerkers (truck-, rupshoogwerkers en speciale hoogwerkers) en aluminium steigers.
Celestia Satellite Test & Simulation BV (C-STS) levert innovatieve high-tech oplossingen voor
grondgebonden systemen op het gebied van satellite simulation/testing, satellite communication
(modems) en data processing systems. C-STS is gespecialiseerd in het design, de implementatie, de
productie, de toepassing en het support van systemen en producten voor de ruimteindustrie voor het
gebruik van zowel Spacecraft ontwikkeling/test also ook Spacecraft operaties. Het bedrijf heeft een
sterk klantenbestand en levert sinds 30 jaar aan de European Space Agency (ESA), Airbus Defence and
Space (ADS), Thales Alenia Space (TAS) en Siemens Convergence.
Apex Global BV is sinds 1999 een toonaangevende leverancier van tactische, specialistische producten
en diensten voor politie, Defensie en andere overheidsdiensten zowel in Nederland als daarbuiten.
Door haar absolute focus op kwaliteit ontzorgt zij vele klanten middels hun producten en diensten in de
volgende segmenten: Breaching (Method of Entry), Maritime, Armored Vehicles and Elevated Tactics,
Counter IED and Road Clearance, Robotics en Personal Protection.

www.nidv.eu

4

Newsletter 4 • april 2018

NEWSLETTER

Foto: NIDV

Airborne en de politie hebben de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Politie liaison Cyril Poppelaars bracht samen
met Rob van Dort een interessant werkbezoek aan NIDV-deelnemer Airborne.

Agenda NIDV 2018
25 april

IPD-dag

15 mei

3e

Hoofddorp

16 mei

4e ABDO/GDPR/ITAR bijeenkomst

Nieuw Milligen

5 juni

4e Masterclass Europees Aanbesteden

Den Haag

3 juli

NMC Jaarvergadering

Wageningen

3 t/m 5 juli

Non-Conventional Threat Europe-event

Vught

12 september

5e Masterclass Europees Aanbesteden

Den Haag

25 september

Defensie Projectendag

Utrecht

15 november

NIDV-Symposium en tentoonstelling

Rotterdam

Masterclass Europees Aanbesteden

Den Haag

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
Prinsessegracht 19
2514 AP Den Haag

T: (070) 364 48 07
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Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen kunt u zich hier uitschrijven.
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