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Met het DMF wordt ook mogelijk om de capaciteiten van Defensie verder af te schermen van budgettaire ingrepen tijdens
economisch mindere tijden, zoals met Zr.Ms. Karel Doorman bijna was gebeurd in 2013.

NIDV positief over begrotingsfonds
Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten maakte onlangs de hoofdlijnen van het Defensie
materieelbegrotingsfonds (DMF) bekend. De NIDV is tevreden over dit eerste concept en ziet een
lang gekoesterde wens van de Nederlandse defensie-industrie vorm krijgen.
“Met het DMF krijgt Defensie de mogelijkheid om verder vooruit te kijken en duurzaam te investeren in
materiaal, ICT en infrastructuur,” aldus Ron Nulkes, directeur van de NIDV. Het DMF is een begrotings
fonds van waaruit geld voor de langere termijn kan worden gereserveerd voor een specifiek doel.
Het fonds maakt het mogelijk dat uitgaven van Defensie voor investeringen en instandhouding van
materieel, ICT en infrastructuur voor langere perioden worden afgebakend. Hierdoor kunnen budgetten
effectiever en duurzamer vanuit life cycle costing (LCC) worden benaderd. Dit stelt Defensie beter
in staat om een de afweging van aanschaf- en instandhoudingskosten over een langere periode
integraal te maken; moderne contractvormen, zoals prestatiecontracten kunnen dan nog meer worden
toegepast.
Met het DMF wordt ook mogelijk om de capaciteiten van Defensie verder af te schermen van
budgettaire ingrepen tijdens economisch mindere tijden, zoals met het Joint Support Ship (JSS),
Zr.Ms. Karel Doorman, bijna was gebeurd in 2013. Wel is het nog de vraag hoe het fonds verder zal
worden vormgegeven en bij welke projecten het fonds betrokken zal worden. Hierbij wordt de NIDV als
vertegenwoordiger van de Nederlandse Defensie industrie graag betrokken.
Lees verder op volgende pagina
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“Financiering via een langetermijnfonds heeft ook grote voordelen voor Nederlandse deelname
aan internationale en Europese samenwerkingsprojecten binnen het Europese Defensie Fonds,”
aldus Nulkes. Door in een vroeg stadium een financieel commitment te geven zal het Nederlandse
bedrijfsleven ook gemakkelijker kunnen participeren in Europese projecten omdat langdurige
Nederlandse deelname beter zal zijn gewaarborgd. De NIDV blijft benieuwd welke projecten uiteindelijk
vanuit het DMF zullen worden gefinancierd. De eerste officiële begroting van het fonds wordt pas voor
het jaar 2021 verwacht. “De NIDV ziet in het DMF een stimulans om de Nederlandse defensie-industrie
zo vroeg mogelijk bij investerings- en instandhoudingsprojecten betrekken,” aldus Nulkes.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

NIDV jaarvergadering in Oirschot
Tijdens de NIDV jaarvergadering op 17 april zijn de deelnemers te gast bij 13 Lichte Brigade in
Oirschot.
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MB-terreinwagen met automatische granaatwerper van 13 Lichte Brigade.

Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, laat zijn
licht schijnen over de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie. Hans Dussel, directeur inkoop
DMO, gaat in op het aanbestedingsbeleid van het ministerie van Defensie.
Lees verder op volgende pagina
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Behalve het huishoudelijke gedeelte (jaarverslag en jaarplan) wordt een interessant programma
geboden door 13 Lichte Brigade. Met ongeveer 3000 medewerkers is de brigade 1 van de 3 grootste
werkgevers in Zuid-Nederland. 13 Lichte Brigade is dankzij zijn (gepantserde) wielvoertuigen over
grotere afstanden snel inzetbaar. Voor gevechts- of vredesoperaties of inzet bij rampen en calamiteiten
wereldwijd. Maar ook voor ceremoniële taken en om civiele autoriteiten te ondersteunen.
Info bij Ron Nulkes r.nulkes@nidv.eu

Wisselingen in militaire top
Luitenant-generaal Martin Wijnen treedt 28 augustus aan als Commandant Landstrijdkrachten.
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Hij volgt zijn ranggenoot Leo
Beulen op, die met leeftijds
ontslag gaat. Wijnen is nu nog
Plaatsvervangend Commandant
der Strijdkrachten, maar dat
ambt neemt Onno Eichelsheim
van hem over. Dat doet hij 1 juli
als luitenant-generaal. Zijn
huidige functie als directeur
Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD) komt
13 juni in handen van de dan tot
generaal-majoor bevorderde
Jan Swillens. Commandant
van 1 (GE/NL) Corps luitenantgeneraal Michiel van der Laan
wordt 1 juli Hoofd Permanente
Militaire Vertegenwoordiging bij
de NAVO/EU.

Luitenant-generaal Martin Wijnen treedt 28 augustus aan als Commandant
Landstrijdkrachten.

EDA lanceert IdentiFunding-tool
EDA heeft ‘IdentiFunding’ gelanceerd, een online tool waarmee belanghebbenden (industrie,
ministerie van Defensie, onderzoeks- en technologie-instituten en universiteiten) snel en
gemakkelijk bestaande EU-financieringsregelingen kunnen identificeren die beschikbaar zijn voor
defensiegerelateerde projecten.
De nieuwe applicatie, die toegankelijk is via EDA’s Europese Financiering Gateway voor Defensie en
de MKB-hoek, voert een directe scan uit van alle bestaande defensiegerelateerde EU-financierings
mogelijkheden op basis van het onderwerp, de reikwijdte, de doelstellingen en de betrokken
deelnemers.
Lees verder op volgende pagina
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De toepassing zal de taak van de defensiegerelateerde projectorganisatoren aanzienlijk vergemakke
lijken op de vraag of hun project in aanmerking komt voor mogelijke EU-steun. De tool zal voortdurend
worden bijgewerkt om ook nieuwe financieringsmogelijkheden te bieden die voortvloeien uit het
komende meerjarig financieel kader 2021-2027 van de EU, zoals het Europees Defensiefonds en het
InvestEU-programma.
Info bij John Jansen j.jansen@nidv.eu

MBA in de defensie-industrie
In het academische jaar 2019-2020 (vanaf September 2019) biedt de IAE Graduate School of
Management van de universiteit Nice Sophia Antipolis in Nice twee parttime studieprogramma’s aan
voor management in de defensie- en veiligheidindustrie.
Beide programma’s vinden op twee weekenden per maand plaats, van donderdag tot en met zondag.
De Master of Business Administration in the Security, Defense, and Space Industries (MBA SDS) is
een programma van 400 uur (60 ECTS) dat gedurende een jaar een volledige MBA studie combineert
met 80 uur aan studie over specifieke onderwerpen van de sector. Het Spring Certificate program in
Business Administration in the Security, Defence and Space Industries (CBA SDS) is een programma
van 80 uur (12 ECTS) dat zich specifiek richt op business administratie en management in de lucht- en
ruimtevaart, defensie en veiligheidsindustrie. Beide programma’s vinden plaats in Nice en zijn in het
Engels. Deelnemers moeten een aantal jaar werkzaam zijn in de industrie en bachelor studie hebben
afgerond.
Info http://unice.fr/iae/en/programs

Matthijs Olde nieuw bij NIDV
Per 1 april is Matthijs Olde bij de NIDV gestart als adviseur politiek, projecten en communicatie.
Olde is vorig jaar afgestudeerd
aan de Universiteit Leiden voor de
masterstudie Crisis and Security
Management. Hij heeft tevens een
bachelor Bestuurskunde afgerond aan
de Haagse Hogeschool.
Olde heeft verschillende stages door
lopen, onder andere bij de Tweede
Kamer als junior beleidsmedewerker en
bij Airbus Defence and Space bij Public
Relations.
Foto: NIDV

Info bij Matthijs Olde m.olde@nidv.eu

Per 1 april is Matthijs Olde bij de NIDV gestart als adviseur politiek,
projecten en communicatie.
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