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NIDV-Jaarverslag 2020
OPBOUW VAN HET JAARVERSLAG
In dit jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van de NIDV thema’s intern NIDV,  
defensie, civiele veiligheid en internationale handelsbevordering, alsmede overige 
onderwerpen. Een afkortingenlijst is opgenomen in de bijlage.

NIDV INTERN 2020

1. Het NIDV-bestuur werd in 2020 gevormd door:

De heer J.S.J. (Hans) Hillen, voorzitter
De heer R.J. (Ron) van Baaren
De heer M.R. (Marco) Brinkman 
De heer A. (At) Hijwegen
De heer A.J. (Arnout) de Jong (per 17 maart, 
opvolger van S. Miegies)
De heer R.F.M. (Richard) Keulen (per 17 maart, 
opvolger van H. van Ameijden)
De heer M. (Michiel) van der Maat
De heer G. (Geert) van der Molen (per 17 maart, 
opvolger van G. Edelijn)
De heer W. (Wilco) Riemersma
De heer J. (Jacques) Schaap
SBN b.d. M. (Maarten) Tossings  
De heer I. (Izaak) Veerman (uitbreiding m.i.v.  
16 sept. 2020)

Plaatsvervangende bestuursleden waren: 
De heer J.H.N. (Hein) van Ameijden  
(per 17 maart, opvolger van R. Keulen) 
De heer A. (Andre) Bos (per 17 maart, opvolger 
van Arnout de Jong) 
De heer B. (Bob) van der Horst (uitbreiding m.i.v. 
16 sept. 2020)
De heer B. (Bas) Morselt
De heer J. (John) Manrhoe 
De heer M. (Michel) Peters  
Mw. E.R. (Bettina) Tammes 
De heer A. (Arjen) Vos

2. Het NIDVbestuur heeft in 2020 vier keren 
vergaderd. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn 
externe presentaties gehouden door: 

W. Nagtegaal  Adviseur NIDV strategie 2025
JC Dicke  Min EZK/CMP
M. Stigter  Berenschot
J. Wijnands en  
KTZ W. Verboom DG Beleid
P. Breughel Verebus (ILS platform)
J. Jansen  NIDV

3. Twee keer is o.l.v. vz NIDV vergaderd door de 
bestuursleden die het MKB vertegenwoordigen.  

4. Bedrijfsbezoeken. Het doel van het NIDVbureau 
om per week tenminste één dagdeel te reserveren 
voor bedrijfsbezoeken aan deelnemers is 
gehaald; dat gaat om circa 83 bedrijfsbezoeken. 
Vanwege de COVID19 beperkingen heeft een 
deel online plaatsgevonden.

5. Adviesrol. Uiteenlopende adviezen zijn 
gegeven aan vooral NIDVdeelnemers over 
komende en lopende projecten. Ook adviezen 
over behandeling van aanvragen voor een 
exportvergunning zijn gegeven.  

6. Het NIDV-bureau was als volgt samengesteld:  
Harry de Groot
Peter Huis in ’t Veld
John Jansen (deeltijd senior adviseur)
Maarten Lutje Schipholt
Lissy Mayer
Ron Nulkes 
Matthijs Olde
Nicole Rosbergen
Seema Sahadew Lall
Stefan Schaafsma 
Harriet Slager (per 11020,  
deeltijd Europees dossier)
Jelle Zijlstra (deeltijd senior adviseur)
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7. Directie. Ron Nulkes was directeur NIDV, 
Maarten Lutje Schipholt was plv. directeur NIDV.

8. Ondersteuning. Hoofdinspecteur Cyril 
Poppelaars was liaison namens de Politie en 
Gerlof de Wilde was de Navoexpert bij Defensie 
die zich tevens inzette voor beleidsvoorbereiding 
voor het EDF. 

9. Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was in 2020 
lager dan 1%.

10. Functioneringsgesprekken. Met alle NIDV
medewerkers zijn functionerings dan wel 
voortgangsgesprekken gehouden. De rode draad 
daaruit heeft dir. NIDV aan de medewerkers 
teruggekoppeld.

11. NIDV-strategie 2025. Het bestuur heeft 
de NIDVstrategie 2025 vastgesteld in haar 
vergadering van 24 maart 2020.

12. Heisessie. Op 13 en 14 januari 2020 heeft het 
NIDVbureau een heisessie gehouden. Hierbij 
is aandacht besteed aan interne zaken, het 
communicatieplan en de conceptstrategie 2025.

13. Deelnemers. Op 1 jan. 2020 had NIDV 160 
deelnemers. 20 deelnemers meldden zich in 
2020 aan en 11 zegden op. Op 1 jan. 2021 telt de 
NIDV 169 deelnemers. 

14. In bijlage 1 zijn de bijeenkomsten opgenomen 
die in 2020 zijn georganiseerd.

15. Communicatie NIDV. Nadat er verschillende 
offertes zijn uitgevraagd is begonnen met de 
bouw van de nieuwe website. De oplevering heeft 
inmiddels plaatsgevonden. De site is voor 90 
à 95 gereed. In de maand maart 2021 worden 
enkele onvolkomenheden hersteld. Er zijn 10 
interne deelnemersbrieven verschenen en 12 
nieuwsbrieven, waaronder de Engelstalige. Het 
NIDV Magazine is drie keer uitgebracht. 

16. De Industry Guide 2021 staat inmiddels op de 
site. Verspreiding van de gedrukte uitgave begint 
in de maart 2021.

17. Verhuizing kantoor NIDV. Het bureau is sinds 
oktober 2020 gevestigd in het kantoorpand van 
Tauro aan de Bezuidenhoutseweg 161, 2594 AG 
Den Haag. I.v.m. COVID19 werkten de collega’s 
incidenteel op kantoor.

18. Jaarvergadering. De Jaarvergadering was 
gepland op 1 april bij ESA/ESTEC in Noordwijk. 
Zowel de minister van Defensie als de directeur 
van ESA/ESTEC hadden hun medewerking 
toegezegd. Vanwege het COVID19 is dit 
evenement echter afgelast.

19. 35-jarig jubileum NIDV. Op 11 maart 
2020 heeft de NIDV met een groot aantal 
vertegenwoordigers van de Gouden Driehoek 
stilgestaan bij het 35 jarig bestaan van de 
NIDV. Met bijna 200 aanwezigen was deze 
bijeenkomst een groot succes. Staatssecretaris 
Visser van Defensie heeft de keynotespeech 
gegeven waarna o.a. Ineke Dezentjé van FME 
en Han ten Broeke van HCSS een presentatie 
hebben gegeven. Ook is het ambitiedocument 
van het NGP overhandigd aan commandant 
Landstrijdkrachten en is het Dutch Naval Design 
officieel van start gegaan.

20. Informatiestroom aanbestedingen Defensie. 
Sinds 2018 worden wekelijks projectnotificaties 
naar de NIDVdeelnemers gestuurd om hen ca 
14 dagen voor publicatie van een aanbesteding te 
informeren. In 2020 zijn er 130 projectnotificaties 
verzonden aan de deelnemers. Er zijn 
ondertussen contacten met de afdelingshoofden 
van de verschillende inkoopafdelingen waar de 
NIDV namens deelnemers meer informatie over 
aankomende aanbestedingen kan ophalen. Met 
Defensie wordt gesproken over de juistheid van 
dit aantal van 130. 

21. Consultatie-overleg verwervingsstrategie. 
NIDV en CMP dienen te worden geconsulteerd 
voordat een verwervingsstrategie t.b.v. een 
DMPproject wordt vastgesteld. Dit proces is 
inmiddels weer op stoom gekomen, getuige het 
grote aantal DMPprojecten dat nu loopt. In 2020 
zijn aan de orde zijn geweest:  
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• Vervanging Hulpvaartuigen; 
• Project vervanging capaciteit tactisch 

luchttransport;
• Vervangende capaciteit MFF, deel 

Commando, Communicatie en 
netwerksystemen;

• Vervanging CBRN capaciteit (FUCHS);
• Softkill Torpedo Defensie Systeem;
• FOXTROT/TEN. 
• Vervangende onderzeebootcapaciteit; 
• Aanpassing van CMP formulier, melden 

opdracht>5M; 
• Vervanging Maritiem Surface to Surface;
• Obsolescence Cougar;
• MLU PzH;
• MATV;
• Brandbestrijdingsvoertuig;
• Raamovereenkomst Klein Kaliber Wapens en 

NietWapengebonden Optronica;
• AWWS;
• Upgrade NH90 FMFT simulator.
Inzet van de NIDV is de NL industrie hierin 
maximaal te betrekken met toepassing 
van art. 346 VWEU en / of de ADV; indien 
een buitenlandse hoofdcontractant in het 
spel is, wordt ingezet op een industriële 
participatieverplichting.

22. Coronacrisis. Het beeld voor de DVI is nog 
steeds diffuus en hangt sterk af van de sector. 
Luchtvaart is dramatisch, maritiem is hard 
geraakt, automotive staat weer op, maar in brede 
zin is vraaguitval. NIDV en Defensie hebben in 
de “Taskforce versnellen contracten en aanbod 
personeel” en de “Taskforce Coronaproof 
operationeel optreden defensie” gezamenlijk 
ondersteunende acties opgepakt. Verder hebben 
Defensie en NIDV een zogenoemd coronaloket 
geopend. Individuele bedrijven die essentieel zijn 
in of voor de defensie en veiligheidsindustrie 
tijdens een lockdown in Nederland, kunnen een 
verzoek indienen om voor uitzondering van de 
lockdown in aanmerking te komen. De NIDV 
houdt sinds 2020 een jaarlijkse enquête bij haar 
achterban om te inventariseren welke bedrijven 
daadwerkelijk kunnen worden uitgezonderd van 
een volledige lockdown.

23. Coronaoverleg staatssecretaris. Op 22 
april heeft de NIDV een aantal deelnemers 
gefaciliteerd om in gesprek te gaan met de 
staatssecretaris van Defensie over problemen 
en hinder die zij ondervinden in het kader van de 
coronacrisis met betrekking tot hun activiteiten 
t.b.v. Defensie. Hieruit zijn een aantal acties 
ontstaan die door Defensie samen met de 
bedrijven zijn opgepakt.

24. NEDS 2020. Vanwege COVID19 kon de NEDS 
dit jaar niet in Ahoy plaatsvinden. Er is gekozen 
voor een digitale versie. Op 9 november was 
de kickoff met de startup dag met deelname 
van 20 (tezamen met Defensie) geselecteerde 
startups. De Public Awareness Campaign heeft 
uiteindelijk geresulteerd in 3 genomineerde 
startups (Xsystems, Dynaxion en Quinteq 
Energy) waarbij vz NIDV de winnaar Dynaxion 
op het NEDS main event bekend heeft gesteld. 
Op 18 november kon men deelnemen aan een 
aantal Ronde Tafels en Breakout sessies. Op 
19 november vond het main event plaats in de 
opnamestudio van het Bolidt Innovation Center 
te Hendrik Ido Ambacht. In totaal hebben ca 
1.000 personen deze sessies inclusief het main 
event gevolgd. Inhoudelijk sterke sessies die 
nadrukkelijk de aandacht hebben getrokken 
en tot veel interactie hebben geleid. Gebleken 
is ook dat enkele deelnemers nog moesten 
wennen aan dit format. NIDV heeft tezamen 
met organisator Unknown Group zelf een aantal 
mogelijke verbeterpunten geïnventariseerd. 
Tijdens deze breakout sessies heeft een vijftal 
hoogleraren een presentatie verzorgd. Mede 
vanwege de opgedane ervaring met de startup 
dag is het main event soepel verlopen. De 
resilience talk tijdens het main stage event met 
bijna 400 volgers vormde het hoogtepunt van de 
NEDS. Daartoe zijn korte clips opgenomen met 
interviews van CLAS, CLSK, CZSK, Dir. PDC 
en CEO Thales NL. Onder leiding van moderator 
Roderik van Grieken is door de panelleden 
VADM Arie Jan de Waard (DDMO), dhr Jan 
Christiaan Dicke (CMP), dhr Harold Kokelkoren 
(Ilias Solutions) en kol Diane Verweij (DOSCO) 
gereflecteerd op deze interviews. Na de woorden 
van stasDef Barbara Visser volgde de uitreiking 
van de JGMscriptieprijs door PCDS LTGEN Onno 
Eichelsheim.
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25. Jan Gmelich Meijling Scriptieprijs. Voor de 
vijfde keer is tijdens de NEDS2020 de Jan 
Gmelich Meijling Scriptieprijs uitgereikt, deze 
keer aan ELT KMar Lonneke van Bemmel 
(NLDA) met haar bachelorscriptie over 
“Breinvredebreuk”. De winnaar werd bekend 
gemaakt door de plaatsvervangend Commandant 
der Strijdkrachten, LTGEN Onno Eichelsheim. 
De drie genomineerden worden uitgenodigd voor 
een vaardag van de Koninklijke Marine. 

26. Session Européenne des Responsables 
d’Armement (SERA). De SERA32 heeft i.v.m. 
COVID19 slechts één week kunnen realiseren, 
die niet door alle auditors is bezocht. De 
Nederlandse kandidaten schuiven door naar 
2021. 

27. Masterclass (MC) OPCOs. Ook de Masterclasses 
konden in 2020 helaas niet doorgaan. 

28. MC Europees aanbesteden. Op 29 januari 2020 
heeft deze Masterclass plaatsgevonden. 12 
NIDV’ers hebben deelgenomen. 

29. Regiosessies. In 2016 is de NIDV gestart met 
het organiseren van regiosessies met als doel 
nadere kennismaking tussen de top van de DMO 
en een achttal NIDV/MKBbedrijven per sessie. 
Naast DDMO zijn dan aanwezig DMO Directeur 
Inkoop en DMO Directeur Wapensystemen en 
Bedrijven. De opzet gaat uit van een presentatie 
door DDMO waarna er gerichte éénopéén
gesprekken met DDMO en zijn team volgen. De 
scope is daarnaast uitgebreid met kennismaking 
met vertegenwoordigers van Politie, MINEZK/
CMP, NIDV/NAVO en NIDVplatformen. In 2020 
zijn er drie fysieke regiosessies georganiseerd. 
Op 2 juni in de regio ZuidBrabant bij het bedrijf 
ReasEuro in Riel, op 3 september de regio 
Brabant bij het bedrijf Specto Aerospace in 
Hoogerheide en op 10 december in de regio 
Limburg bij het bedrijf Nedinsco in Venlo. De 
regiosessies kunnen op een grote waardering 
van alle partijen rekenen. 

30. Het Platform Defensie-bedrijfsleven. De NIDV 
is in het PDB vertegenwoordigd in de ‘board’ 
en het motorblok. Het platform is dit jaar 
verschillende keren bijeen gekomen, zowel in de 
samenstelling van de board als het ‘motorblok’. 
Er is een herijking gaande van de doelstellingen 
en invulling. De NIDV draagt hier aan bij. Als 
secretaris van het PDB treedt op LKOL (res.) 
Ronald Vuijk (oud VVDkamerlid). 

31. Politiek. Regelmatig vinden gesprekken plaats 
met de woordvoerders Defensie van de (coalitie)
partijen in de Tweede Kamer. Met woordvoerders 
Politie zijn de contacten aangehaald. In 2020 
is ook het contact met de fractiemedewerkers 
geïntensiveerd. Ook de contacten met enkele 
oppositiepartijen zijn goed.

32. Media. De NIDV heeft een directe en 
indirecte bijdrage geleverd aan verschillende 
mediapublicaties of zijn genoemd in o.a. het 
FD., Marineschepen.nl, European Security & 
Defence, de Militaire Courant, de Telegraaf, het 
Noord Hollands Dagblad, Nederlands Dagblad, 
Materieelgezien, Link Magazine en een Grieks 
dagblad. 

33. Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid 
(MTI). Het overleg in themateams  
(boeg beelden en dg’s) en kern teams 
(TKIdirecties) is van start gegaan. Rapporteurs 
verbinden het bedrijfs leven en de missie
coördinatoren vanuit het betrokken ministerie 
en vatten de stand van zaken v.w.b. de diverse 
MMIP’s samen voor het kernteam. Voor de 
missie ‘Maritieme hightech voor een veilige 
zee’ zijn van Marin en TNO als rapporteurs 
aangewezen Bas Buchner resp. Hendrik Jan 
van Veen. De missie space wordt goed opgepakt 
door onder meer enkele NIDVdeelnemers. De 
rapporteurs van de andere 6 missies lijken wat 
verder van defensie en veiligheid af te staan. 
Voorgesteld is driehoekjes te vormen per MMIP 
naar het voorbeeld van de NL aanpak van het 
EDF. Vervolgoverleg tussen NIDV, Holland 
Hightech en Defensie heeft plaatsgevonden om 
de governance voor de missies ‘Genetwerkt 
optreden op land en vanuit de lucht’ en 
‘Cyberveiligheid’ en bijbehorende MMIP’s 
concreter in te vullen. Invulling van dit beleid 
blijkt een ingewikkelde weg.
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THEMA DEFENSIE

34. Strategische Kennis- en Innovatieagenda 
(SKIA) 2021-2025. Op 27 november heeft 
het ministerie van Defensie de nieuwe 
Strategische Kennis en Innovatieagenda 
(SKIA) 20212025 gepubliceerd. De NIDV heeft 
vooraf in goed overleg met Defensie veel 
input geleverd voor de SKIA. Deze hernieuwde 
agenda zet in op versterking van de defensie 
specifieke kennisbasis, samenwerking met het 
bedrijfsleven en kennispartners en innovatie in 
werkomgeving, cultuur en bedrijfsvoering. 
De SKIA 20212025 omvat 4 speerpunten, t.w.: 

• Fundament voor IGO. De doorontwikkeling 
naar een informatiegestuurde en 
technologisch hoogwaardige krijgsmacht. 

• Kort cyclisch innoveren. Kortcyclisch 
innoveren (Krijgt specifiek aandacht van 
Defensie in samenwerking met het MKB, 
startups en defensiebedrijven) 

• Versterking samenwerking partners. 
Samenwerking met kennis en 
innovatiepartners is essentieel voor de 
vernieuwing van de krijgsmachten en het 
toegenomen belang om de Nederlandse 
kennis en technologie te beschermen.

• Oprichting Innovatieraad. Defensie gaat de 
samenwerking in haar eigen kennis en 
innovatieketen versterken. Daarom richt 
Defensie in 2021 een defensiebrede Kennis 
en Innovatieraad op. Er komt ook een 
Kennis en Innovatie Adviesraad waarin de 
industrie niet mag ontbreken.

Tot slot worden met het Plan van Aanpak 
Energietransitie Defensie als vertrekpunt samen 
met kennis en innovatiepartners innovatieve 
oplossingen ontwikkeld voor verduurzaming. 
Daarom wordt op aandringen van NIDV naast 
de kennisinstituten (TNO, MARIN en NLR) 
ook door de industrie aangehaakt bij de 
themasessies “verduurzaming materieel’ en 
bijbehorende workshops ‘rijden, varen, vliegen 
en kampementen’ 

35. Het Gouden Driehoek Beraad 2020 in Noordwijk 
is wederom in een ontspannen sfeer verlopen. 
Het is een nuttig netwerkevent waarin ook 
acties worden genomen. Het verslag daarvan is 
beschikbaar bij dir. NIDV. 

36. Het KERN-overleg. Drie keer heeft het KERN
overleg van minEZK/CMP, minDef en NIDV 
plaatsgevonden, waarin informeel van gedachten 
is gewisseld over lopende zaken. 

37. Het DEN-overleg is tot nader order opgeschort. 
De informatieuitwisseling tussen DMO, EZK/
CMP en NIDV over projecten, Industriële 
Participatie, afstemming beurskalender 
en handelsbevordering verloopt inmiddels 
(deels) via geautomatiseerde systemen en ook 
via andere overlegstructuren zoals bijv. het 
Consultatieoverleg en het KERNoverleg.  

Staatssecretaris van Defensie, Barbara Visser, 
houdt de keynote speech tijdens het 35jarig 
jubileum van de NIDV op 11 maart 2020.  
Foto: NIDV
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38. Defensie Innovatie Competitie. Op 261120 
heeft de finale plaatsgevonden van de Defensie 
Innovatie Competitie (DIC) 2020 met als 
thema “Smart Medics”. Met deze landelijke 
innovatiewedstrijd daagt Defensie startups 
en het MKB uit om met nieuwe ideeën te 
komen voor het beter en veiliger optreden van 
militairen. De winnaar ontvangt € 200K voor een 
ontwikkelopdracht. Vijf bedrijven stonden op de 
short list: EAGLE + Goal 3, ISKO, Mansystems 
BV en Velicus, alsmede Embedded Acoustics die 
met de PicoMonitor tot winnaar is uitgeroepen. 
De PicoMonitor is een product dat medische 
sensoren en health trackers met elkaar verbindt 
en bestaat uit twee onderdelen, een polsband en 
een oordop. Juryvoorzitter was commandeur
arts Remco Blom, CDefensie Gezondheidszorg 
Organisatie (DGO)/ Militair Geneeskundige 
Autoriteit. Dir. NIDV was jurylid.

39. Defensie Materieel Organisatie. 

A.  De verstandhouding met DDMO en zijn 
staf is bijzonder goed. Zo werkt hij actief 
mee aan de agenda handelsbevordering 
van de NIDV. Periodiek overleggen vz 
NIDV en DDMO over uiteenlopende 
onderwerpen. 

B.  DMO Bikopenersessies. Begin 2020 
hebben NIDVdeelnemers deelgenomen 
aan een aantal DMO Blikopenersessies. 
De onderwerpen betroffen onder meer 
mijnbestrijdingsschepen, Mensmachine 
teaming, AItoepassingen en alternatieve 
edriveline options. Vanwege de 
coronabeperkingen is er door DMO/MIND 
later in het jaar een beperkt aantal digitale 
pitches georganiseerd.

NIDV Regiodag in Woensdrecht. Foto: NIDV.
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HET MARITIEME DOMEIN 

40. A.  NMC-jaarbijeenkomst. Deze is dit jaar 
gehouden op 8 oktober via een webinar. 
Vanwege de COVID19beperkingen voor grote 
groepen kon de firma ABC Diesels (Gent 
België) geen gastheer zijn. De nadruk is 
gelegd op de voortgang van grote maritieme 
defensieprojecten zoals ‘Vervanging 
onderzeeboot capaciteit’, ‘Vervanging 
Mfregatten’ en het project ‘Combat Support 
Ship’ waarvoor het contract op 19 februari 
2020 is getekend. Verder is ingegaan op de 
internationale maritieme ontwikkelingen en 
Europese maritieme samenwerking zoals bijv. 
bij het project MKS180, waarmee Damen 
en Thales zijn gefeliciteerd. In de presentatie 
van het MARIN is nader ingegaan op klimaat
neutrale technologie in de maritieme context. 
Door DMO is nadere uitleg gegeven over 
het platform Dutch Naval Design (DND) dat 
formeel van start is gegaan.

B.  EC-vergaderingen. Het executive committee 
van het NMC (platformbestuur) is zes keren 
bijeen geweest.

C.  Het DUKC. In 2020 is het DUKC 
(NMCwerkgroep) zes keren bijeengeweest. 
De firma Huisman Equipment is toegetreden 
tot het DUKC. Er is hard gewerkt aan het 
DUKC ambitiedocument. Finale afronding 
staat gepland voor begin 2021.

35 jarig jubileum NIDV op 11 maart 2020. Foto: NIDV.
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HET LANDDOMEIN

A.  NGP-Jaarbijeenkomst. Op 7 oktober 
vond een webinar plaats i.p.v. de fysieke 
NGPJaarbijeenkomst. CLAS heeft hierbij 
informatie gegeven over de voortgang van 
het TCL (Technology Center Land). Inmiddels 
hebben diverse NGP deelnemers een pitch 
gehouden en zijn in gesprek met CLAS over 
mogelijke samenwerking.

B.  NGP-bestuursvergadering. Op 8 juni vond 
een NGPbestuursvergadering plaats via  
MS Teams.

C.  NGP-bestuursvergadering. Op 16 september 
vond een NGPbestuursvergadering plaats 
via MSTeams. Bij deze vergadering heeft het 
Commissariaat Militaire Productie (minEZK) 
uitleg gegeven en vragen beantwoord m.b.t. 
Industriele Participatie. 

D.  NGP-ambitiedocument. Op 11 maart 
heeft CLAS LGEN Martin Wijnen tijdens 
de NIDV 35jarig jubileumreceptie het 
ambitiedocument NGP in ontvangst genomen 
van dir. NIDV. Hiermee zet het NGP een 
belangrijke stap naar een langdurige 
strategische samenwerking binnen het 
grondgebonden domein tussen de industrie 
en Defensie, Politie, Brandweer etc.

E.  NGP-platform. Van het platform zijn 
inmiddels 31 bedrijven betalend lid geworden.

F.  Marktinformatie-sessie counter UAS. 
Op 9 december vond er een digitale 
marktoriëntatiesessie plaats i.s.m. Defensie. 
Onderwerp was counter UAS. Naast Defensie 
(alle OPCO’s) namen tevens deel Politie, 
Koninklijke Marechaussee en de Brandweer. 
Deelnemers van zowel het NGP als het NVPS 
konden n.a.v. van deze sessie hun ideeën 
aandragen bij Defensie. 

G.  CD&E Taskforce economie. Op 13 mei is met 
CD&E gesproken over kortcyclisch innoveren 
en implementeren. Inzet is de ontwikkeling 
van innovatieve partnerschappen, waarbij 
Defensie en industrie samenwerken in een 
samenwerkingsverband. Het NGP betrekt de 
industrie en neemt plaats in de stuurgroep.

NEDS 2020 Digital. Foto: Jelle Zijlstra.
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HET LUCHTDOMEIN

A.  Het Military Space Event vond op 30 januari 
plaats bij Koninklijke NLR in Amsterdam. 
Na een keynote door GENM Andre Steur, 
DPLAN minDef hebben Michel Keuning, 
voorzitter Space Strategy Board NLR, LKOL 
Patrick Bolder (HCSS), KTZ Juan Irausquin 
en Jeroen Rotteveel, voorzitter SpaceNed 
gesproken over verschillende aspecten van 
het ruimtedomein en de ontwikkelingen in 
military space. Tijdens het interactieve deel 
van dag spraken de bijna 70 deelnemers 
in vier deelsessies over unieke technologie 
van het Nederlandse bedrijfsleven en 
kennisinstellingen die samen met Defensie 
tot unieke capaciteit kan worden ontwikkeld 
(Infrastructuur en architectuur, Observatie, 
Communicatie en Space Situational 
Awareness). De komende maanden geven de 
NIDV, in nauwe samenwerking met Defensie, 
SpaceNed, de NSO en andere instanties 
structuur aan verdere samenwerking.

B.  Military Space. Met SpaceNed is een 
samenwerkingsovereenkomst getekend voor 
de volgende aandachtsgebieden:
• Infrastructuur en architectuur
• Observatie
• Communicatie
• Space Situational Awareness
•  Positiebepaling, tijdsynchronisatie en 

navigatie

  Inzet is om de NIDVdeelnemers en 
SpaceNedleden wederzijds uit te nodigen 
voor relevante spacebijeenkomsten. 

C.  Gewerkt wordt aan een NPVS ambitie-
document waarin vier clusters worden 
uitgewerkt, t.w. vastvleugelig (m.u.v. F35), 
helikopters, drones en space. Van diverse 
stakeholders is input gevraagd en het concept 
is besproken met het NPVSbestuur op 
23 november 2020. Inmiddels is een finaal 
concept uitgezet voor becommentariëring 
door de NPVSdeelnemers. Tevens is een 
conceptplatformreglement opgesteld dat 
eerst door het NPVSbestuur zal worden 
besproken.

 

D.  NIFARP-Jaarbijeenkomst. Op 231020 vond 
een NIFARPbestuursvergadering plaats 
met aansluitend een jaarbijeenkomst. Er 
waren sprekers uit de industrie, defensie 
en EZK. Door COVID19 hebben er geen 
‘Verhagen’reizen naar de VS plaatsgevonden. 
Het geplande bezoek aan een operationeel 
F35 squadron op de vliegbasis Leeuwarden is 
verplaatst naar oktober 2021.

E.  Het NIFARP-bestuur is op 26 februari jl. 
bij elkaar gekomen. Defensie heeft een 
presentatie verzorgd over de status van het 
F35 programma m.b.t. de Nederlandse 
belangen. Anneke Donker, ingehuurd door 
EZK/CMP, heeft gevraagd mee te denken bij 
een SWOTanalyse in relatie tot toekomstige 
plannen en belangen voor Nederland. Eind 
maart is er een vervolgsessie gepland om 
dit nader in te vullen. Door het coronavirus 
is hier helaas niets van gekomen. Door 
gebrek aan recente ontwikkelingen heeft 
er nog slechts één virtuele vergadering 
plaatsgevonden, fysieke bijeenkomsten waren 
niet mogelijk.  

F.  De Interdepartementale Coordinatiegroep F35 
met als leden uit de industrie vz NIFARP en 
dir. NIDV is één keer bijeengekomen in 2020 
om over het verloop van het F35 programma 
te spreken.
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HET ICT DOMEIN

41. De Jaarbijeenkomst NIVP werd gehouden 
op 1 september. Dit was de eerste fysieke 
platformbijeenkomst sinds bijna een half jaar. 
Onder meer de directeur Kennis en Strategie 
en de CIO van minDef en twee sprekers van 
de politie over Cyber stonden op het goed 
gewaardeerde programma.

42. Ambitiedocument NIVP. Het NIVP werkt aan een 
ambitiedocument. Inmiddels zijn verschillende 
spelers bij Defensie, J&V en veiligheidsdiensten 
om input gevraagd. Het document wordt in het 
voorjaar van 2021 vastgesteld. 

43. Project Cyberweerbaarheid NIDV. In februari 
is de haalbaarheidsstudie NL Trusted ABDO 
Cloud afgerond. De MIVD heeft zijn goedkeuring 
gegeven aan het ontwerp voor TBB4 (DepV). 
Samen met PCDS en Cyber CDO worden 
verdere stappen m.b.t. mogelijke realisatie 
onderzocht. Het RASTPRO (Register ABDO 
Security Technology Providers) en de Keuzehulp 
zijn aangepast aan ABDO 2019 en gereed. 
Vanaf begin september 2020 wordt het Register 
gevuld. I.v.m. COVID19 zijn er geen fysieke 
bijeenkomsten geweest, wel een Webinar. Het 
project heeft inmiddels de aandacht van de CIO’s 
van alle departementen en de Rijks CIO.  

44. Cybersecurity Maturity Model Certification 
(CMMC). Met leidinggevenden van het 
Amerikaanse CMMCproject is overlegd hoe kan 
worden voorkomen dat Nederlandse bedrijven 
een goedkeuringsprocedure moeten doorlopen 
voor ABDOgoedkeuring, en daarna mogelijk 
een soortgelijk proces voor het CMMC moeten 
doorlopen om aan de Amerikaanse Defensie of 
bedrijven te kunnen leveren. Vanwege Corona 
heeft dit vertraging opgelopen.
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PLATFORMEN

45. NIDV ILS Platform. Binnen het bestuur is kennis 
uitgewisseld over de praktische implementatie 
van de diverse ILSstandaarden. De voortgang in 
bijbehorende ILSwerkgroepen wordt nauwgezet 
gemonitord. De ILS Platform jaarbijeenkomst 
vond plaats op 16 september. Verder is een 
inventarisatie gemaakt van het bestaande 
aanbod aan relevante trainingen. Het ILS 
ambitiedocument wordt begin 2021 afgerond. 

46. NIDV Platform Trade Compliance (NPTC). 
Binnen het bestuur van het NPTC is 
kennis uitgewisseld over compliance en 
exportregelgeving. Inzet van het PTC is 
het niveau van kennis over regelgeving en 
compliance te verbreden onder de NIDV
deelnemers. Hierbij wordt nauw samengewerkt 
met het ministerie van Defensie. 
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THEMA CIVIELE VEILIGHEID

47. J&V. Met de nieuwe SG van minJ&V is digitaal 
kennisgemaakt. 

48. Politie. Contacten met de politie worden 
aangegaan en/of geïntensiveerd. Dir. NIDV 
heeft onder meer de installatie op 10 maart 
bijgewoond van Gerrit den Uyl, directeur van de 
Politie Academie. Tevens is contact gelegd met 
Petra Bosman, directeur van het Politie  
Diensten Centrum.  

49. Leiding Politie. Vz en dir NIDV hebben op 
271020 gesproken met korpschef Henk van 
Essen en directeur bedrijfsvoering Leonard 
Kok. Ingestemd is met het organiseren van 
een Gouden Driehoeksberaad naar het model 
met Defensie. Van Essen heeft toegezegd een 
bestuursvergadering te bezoeken. T.b.v. main 
stage van de NEDS2020 Digital zegde hij zijn 
medewerking toe aan een interview. Met Leonard 
Kok wordt een separate afspraak gemaakt om 
over de opvolging van de NIDVpolitieliaison 
te spreken. Cyril Poppelaars gaat medio 2021 
met pensioen. Separaat is gesproken met de 
directeuren Politieacademie, PDC en Kennis/
innovatie. Met de Chief Procurement Officer van 
de Politie worden contacten aangehaald; inzet 
is om haar in te lichten over uitzonderingen van 
de Europese aanbestedingsrichtlijnen en hoe 
in de NIDVachterban in een vroeg stadium kan 
worden betrokken bij behoeften van de Politie.

50. Veiligheidsberaad/Instituut Fysieke Veiligheid. 
Afgesproken is een symposium te organiseren 
over drones voor defensie en veiligheid, i.v.m. 
COVID19 kon deze helaas niet doorgaan.

51. Nederlandse Kustwacht. Overleg is gevoerd 
over mogelijk gebruikmaking door de KW 
van AI en analyse van satellietdata voor 
scheepsbewegingen i.h.k.v. de visserijinspectie. 
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THEMA INTERNATIONAL  HANDELSBEVORDERING

52. Beurzen: I.v.m. COVID19 heeft de NIDV in 2020 
niet aan beurzen deelgenomen. 

53. Griekenland. De NIDV heeft twee bezoeken 
afgelegd aan Griekenland waar met Griekse 
vertegenwoordigers is gesproken over 
intensivering van de samenwerking. Er wordt op 
korte termijn een samenwerkingsMoU getekend 
met de Griekse zusterorganisatie van de NIDV, 
Hellenic Aerospace Security Defense Industry 
Group (HASDIG). DDMO beziet een MOU met 
zijn Griekse counterpart. De mogelijkheid van 
een PIB is met BuZa en de NL ambassadeur 
besproken. 

54. Zuid-Korea heeft aangegeven te willen 
samenwerken met Nederland. Men is constant 
op zoek naar innovatieve toepassingen en 
technologieën. MARIN, TNO en NLR werken al 
samen met DAPA. Het is de bedoeling om dit 
verder uit te breiden voor de industrie. Op 201120 
heeft er een succesvol webinar plaatsgevonden 
waarbij er ruim 30 Nederlandse en 50 Zuid
Koreaanse bedrijven waren aangesloten. CMP en 
DDMO namen deel als spreker. 

55. Aerospace and Defence Industries Association 
for Europe (ASD). De NIDV vertegenwoordiging 
in ASD was als volgt:

• DBu Ron Nulkes
• Services Commission:   Berry Braster 

(Etteplan)
• R&T Commission:  Chris Haarmeijer 

(Relion)
• DBu/ENIG:   Andre Hollander 

(Damen) en Paul 
Rouffaer (TNL) 

• DBU/DRDT:  John Jansen (NIDV)
• ECC:  Herman Annink (RSM)
• SBu:  John Jansen (NIDV)
• NATO TF :  John Jansen (NIDV)
• Eurospace:   Ubo Termote (Airbus 

Defence and Space) 
• Arms Trade Treaty conf.  Bettina Tammes (TNL) 

en Matthijs Olde (NIDV) 

56. Europese Defensiefonds (EDF). In de periode 
20212027 wordt het EDFprogramma 
geïmplementeerd. In 2020 is naast de 
voorbereidingen hiervoor ook ervaring opgedaan 
met het voorloperprogramma European Defence 
Industrial Development Programme. NIDV heeft 
zowel door haar lidmaatschap van ASD als de NL 
interdepartementale coordinatiegroep (namens 
de defensieindustrie en kennisinstellingen) een 
belangrijke bijdrage geleverd.  

57. ICG EDS. Deze Interdepartementale 
Coordinatiegroep Europese 
Defensiesamenwerking is op initiatief van NIDV 
opgericht en kwam in 2020 vier keer bijeen. 
Vooroverleg vond plaats in de NIDV Industriele 
en Kennis Adviesgroep (NIKAG). De ICG EDS 
werkgroep komt tweewekelijks, en naar behoefte 
veelvuldiger, bijeen.  

58. EU-NAVO. Via de NIDVliaison bij Defensie 
zijn verschillende mailings verstuurd naar 
NIDVdeelnemers met aankondigingen van 
Navoprojecten. De jaarlijkse NavoBenelux
industry kon i.v.m. COVID19 helaas niet 
doorgaan  

59. Defensie Attachés. De samenwerking met de 
Defensie Attachees (DEFAT) loopt goed. Er is in 
toenemende mate belangstelling bij de DEFATs 
naar de rol en de werkzaamheden van de NIDV. 
Op locatie doen ze goed werk voor de NIDV 
en haar achterban. Met een aantal DEFATs in 
diverse regio’s en landen is er regelmatig en 
goed contact. De NIDV wordt vaak gewezen op 
mogelijkheden in landen waarvoor de DEFATs 
ondersteuning willen leveren. 
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60. Swedish-Dutch Defence, Security and 
Aeronautics Innovation Day. Als vervolg op 
de MoU tussen de Zweedse SOFF en de NIDV 
die op 23 mei 2019 in Den Haag is getekend, 
en de eerste innovation day die op dezelfde 
dag plaatsvond, is een nieuwe conferentie 
georganiseerd op 24 september. Vanwege de 
coronacrisis vond de conferentie dit jaar niet op 
de oorspronkelijk beoogde locatie (Nederlandse 
ambassade in Stockholm) plaats maar is een 
ZWE/NLWebinar georganiseerd. Het Webinar 
richtte zich op ontwikkelingen in de (NL/
ZWE) militaire samenwerking en het Europees 
Defensie Fonds (EDF), lopende en toekomstige 
(gezamenlijke) R&D programma’s en kansen en 
uitdagingen voor de industrie. 

61. PIB-Maleisië. De PIB met Maleisië en Singapore 
loopt, gelet op de huidige omstandigheden 
m.b.t. de COVID19, goed. Door het virus zijn 
beursdeelnames niet doorgegaan en hebben 
we ons moeten beperken tot VTC. Er is een 
liaisonofficer aangesteld die werkzaam is op 
de Nederlandse Ambassade in Kuala Lumpur. 
Zij pakt haar rol actief op. Zij is jarenlang de 
PA geweest van de minister van Defensie van 
Maleisië en zij beschikt over een groot en 
belangrijk netwerk. Op 031120 heeft een webinar 
plaatsgevonden tussen Nederland en Maleisië, 
waaraan een kleine 300 personen deelnamen. 
De samenwerking tussen Nederland en Maleisië 
wordt verder uitgebouwd. 

62. Europees Alliance Project. Sinds 1 september 
2018 is de NIDV, samen met drie Franse en drie 
Italiaanse brancheorganisaties betrokken bij 
het Europese “ALLIANCE project”. Dit project is 
gericht op het bevorderen van de samenwerking 
tussen Europese bedrijven die actief zijn op 
het gebied van geavanceerde materialen, 
geavanceerd textiel en ICT en in het bijzonder 
op het sterk in ontwikkeling zijnde gebied 
van connected materials voor defensie en 
veiligheidstoepassingen. Het ALLIANCE project 
maakt deel uit van COSME (Programme for the 
competitiveness of enterprises and SMEs).  
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OVERIG

63. Integriteit. De NIDV heeft deelgenomen aan de 
activiteiten georganiseerd door de International 
Chamber of Commerce in het kader van de 
Week van de Integriteit. Daarnaast zijn de 
NIDVdeelnemers actief benaderd om een 
integriteitsverklaring te actualiseren en zich 
zodoende te committeren aan de ethische 
standaarden.

64. Invictus games. De Invictus games konden 
helaas ook niet plaatsvinden, ook in 2021 is het 
onwaarschijnlijk dat het doorgaat.

Ron Nulkes, dir NIDV.
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BIJLAGE 1. 
BIJEENKOMSTEN 2020

2312020 Gouden Driehoeksberaad

2912020 Masterclass Europees Aanbesteden

3012020 Military Space Event

322020 Informatiedag nieuwe deelnemers

622020 Regiodag DDMO

1132020 Receptie 35jarig bestaan NIDV

152020 Webinar “Gevolgen van het COVID19 virus”

1352020 Webinar EDF

1952020 Webinar ABDO Cyber Register

2962020 Masterclass Europees Aanbesteden

192020 Jaarbijeenkomst Platform NIVP

392020 Regiodag DDMO

992020 Webinar NIDV voor nietPOCs achterban

1692020 Jaarbijeenkomst ILS Platform

2492020 Webinar NederlandsZweedse Industrie

7102020 Webinar NGP – update Technology Center Land

8102020 Webinar Jaarbijeenkomst NMC

23102020 Webinar Jaarbijeenkomst NIFARP

3112020 Webinar NederlandMaleisie

9/18/19112020 NEDS2020 Digital

20112020 Webinar NederlandKorea

2122020 Webinar EDF 

9122020 Digitale marktinformatiesessie Counter UAS

10122020 Regiodag DDMO
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BIJLAGE 2. 
AFKORTINGENLIJST

ASD Aerospace and Defence Industries Association

ATT Arms Trade Treaty 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

BIT Bureau ICTtoetsing

BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

CD&E Concepts Development & Experimentation

CLAS Commando Landstrijdkrachten

CMP Commissariaat Militaire Productie

COSME Programme for the Competitveness of Enterprises and SME’s

CSS Combat Support Ship

DCDS Dutch Coalition for Defense and Security

Defat Defensie Attachee

DIC Defensie Innovatie Competitie

DIS Defensie Innovatie Strategie

DMP Defensie Materieel Project

DOSCO Defensie Ondersteuningscommando

DPO Defensie Projecten Overzicht

DVI Defensie en Veiligheidsindustrie

ECC Export Compliance Committee

EDA European Defence Agency

EDIDP European Defence Industrial Development Programme

EDF Europees Defensie Fonds

GrIT Grensverleggende IT

HR Hoogrendement

HTSM Hightech Systemen & Materialen

ICG EDS Interdepartementale Coördinatie Groep Europese Defensie Samenwerking

IFV Instituut Fysieke Veiligheid

IP Industrial Participation

JIVC Joint IV Commando

KIA Kennis en Innovatie Agenda

KIC Kennis en Innovatie Convenant

MC Masterclass

MCM Mine Counter Measure
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MFF Multipurpose Fregat

MLU Midlife Update

MOU Memorandum of Understanding

MTI Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid

NEDS NIDV Exhibition Defence & Security

NGP NIDV Grondgebonden Platform

NLDA Nederlandse Defensie Academie

NMC Nederlands Marinebouw Cluster

NVS Nationale Veiligheidsstrategie

OEM Original Equipment Manufacturer

OOESR Overleg Orgaan Employer Support Reservisten

PADR Preparatory Action on Defence Research

PESCO Permanent Structured Cooperation

PIB Partners for International Business

PPS Publiekprivate samenwerking

PVS Platform Vliegende Systemen

SBU Security Business Unit

SERA Session Européenne des Responsable d’Armement

SOCOM Special Operations Command

TCL Technology Center Land

TD Technische Dienst

TF Task Force

TO2 Toegepast Onderzoek Organisaties

VV Verwerving

VWEU Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie
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