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Aan:
Cc:
Datum:

r-'v Bijlagen:

j02e
donderdag 10 januari 2013 13:16:35
imaae.Ddf

With reference to your mai! of today, I herewith send you the scan of our Declaration of Eligibility (attached) 
for two Netherlands' firms taking an interest in the project for the construction and delivery of two diving 
support vessels for the Indian Navy.

Best regards,

10.2.e.
Senior Advisor International Affairs Military Production

Top Sectors and Industrial Policy Department/Commissariat Military Production
Directorate-General for Enterprise and Innovation
Ministry of Economic Affairs
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | The Hague
P.0. Box 20401 I 2500 EK | The Hague

T+3l10.2.e.'-.„ 
F+3ll.q.2.eÄ
M+31 6l0.2.e

;„j77;mineleni.nl 
h itp : '/w w w .r i I k so v c rh e i d. n I /c m p

-----Oorspronkelijk bericht-
Van: MFP284 .Am.inNLlü]
Verzonden; donderdag lOjanuari 2013 12:14

Onderwerp: Scan of Netherlands' Declaration of Eligibility’ as to Construction and Delivery of two Diving 
Support Vessels for Indian Navy

Het door u gescande document is als bijlage bij deze email toegevoegd. -
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Ministry of Economie Affairs

> P.O. Box 20401 2500 EK Den Haag The Netherlands

Ministry of Defence of India (Indian Navy) 
10.2.e , Omea.gov.in

Date
Re Declaration of Eligibility as to Construction and Delivery of two Diving 

Support Vessels

Declaration of Eligibility

To: Ministry of Defence of India (Indian navy)

From: The Netherlands

Subject: Rfl by the Indian Navy as to Construction and Delivery of two Diving 
Support Vessels

With reference to the above mentioned Rfl the following Netherlands' firms have 
expressed an interest in receiving the bidding documents:

:

TTiia«®

1*1»

Commissariat for Military 
Production

Visit address
Bezuidenhoutseweg 73 
2500 EK Den Haag 
The Netherlands

Postal address
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag 
The Netherlands

Billing address
P.O. Box 16180 
2500 BD Den Haag 
The Netherlands

Organisation Code
00000001003214369000

T +31 (0)70 379 8911 
www.rijksoverheid.nl/ez

Dealt with by

H0.2.e.

10.2.e am,neleni.nl

Our ref.
DGBI-TOP-MP/ 13003788

Your ref.

End.

I certify that these firms have the necessary financial, technical and professional 
competence to be admitted by the Government of The Netherlands as bidders 
were it responsible for awarding a contract of this nature. The firms listed above 
are security cleared for the levelraquired for this project.

10 2 e Production
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Van: 10.2,6.
Aan: 10.2.6.--------------,
Cc: 10.2.6. , •.i(anidv.eu)
Onderwerp: Verslag ESF vervolg
Datum: woensdag 16 januari 2013 10:35:23
Bijlagen: EDA COMM 13-02 I&M Workshop on regional smart specialisation for the EU Defence sector.odf

Hierbij het vervolg van de ESF activiteiten ter informatie, 
ik zal NL wederom vertegenwoordigen.
De industrie kan eventueel door NIDV vertegenwoordigd worden.

Vr. Groeten
losæ»

Defence Counselor
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands 
to the European Union

Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels
Belgium

Tel:|0.?i

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



EUROPEAN
DEFENCE
AGENCY

Peter SCARUPPE
Director Industry and Market

e-mail:^0.2.e®eda.europa.eu 
Tel: 32 (0)2 504 2960 
Fax: 32 (0)2 504 2945

EDA documentation for Government use only
10.a

Brussels, 14 January 2013

EUROPEAN DEFENCE AGENCY COMMUNICATION 

No. 2013/02 l&M

To: Central PoCs
Copy: NAD PoCs, R&T PoCs

WORKSHOP ON REGIONAL SMART SPECIALISATION FOR THE EU DEFENCE SECTOR

On 28 January 2013 the European Defence Agency (EDA) and the European Commission will hold 

a jointly organised workshop on Regional Smart Specialisation for the EU Defence Sector. The 

purpose of the workshop, which will be held at EDA’s premises, is to introduce the concept of 

smart specialisation and regional policy funding to European companies and research centres 

working in the field of defence. At the same time the event will focus the attention of regional 

decision makers on the potential contribution of this sector to regional economic development.

The target audience of the workshop is predominantly industry however, a number of Member 

States have expressed interest in attending. Unfortunately space is restricted, so we ask that you 

limit your representation to one attendee per Member State.

Should you require any further information please do not hesitate to contact 

in 9 g ^ i j ^ -i@eda.europa.eu. Registration can be made via the EDA website or by using the 

following link.

10.2.e.

I 1

Peter SCARUPPE

EDA Com No: 2013/02 l&M

European Defence Agency | Rue des Drapiers 17-23 B-1050 Brussels | www.eda.europa.eu
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Directeur Topsectoren & industriebeleid

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Behandeld door

A

Ç inn Bezoek aan Damen te Gorinchem op 31 januari 2013

Datum
29 januari 2013
Kenmerk
DGBI-TOP / 13015422

Algemeen
CEO van Damen Berkvens heeft je tijdens een eerdere ontmoeting uitgenodigd 
en is je gesprekspartner. Hoewel er geen agenda is voor dit bezoek, zal hij je 
ongetwijfeld het e.e.a. over het reilen en zeilen van Damen vertellen.

T.b.v. dit bezoek heb ik wat algemene informatie over Damen Groep, Kommer 
Damen (eigenaar) en CEO René Berkvens van het internet geplukt en bijgevoegd. 
Tevens gevoegd een notitie van J0.2.e. -, ] over dit onderwerp t.b.v. bezoek MP 
Rutten aan het World Economie Forum. Deze notitie bevat ook reacties op visies 
van Kommer Damen. Verder op verzoek van 10,2.e. '' . de volgende
mededelingen:
- dat Rene Berkvens sinds april 2012 namens het bedrijfsleven lid is van het 
Topteam Water en die hoedanigheid ook actief betrokken bij de uitvoeringsagenda 
van de Topsector Water;
- dat minister Kamp op 1 juli a.s. een werkbezoek (gehele dag) zal afleggen aan 
de Topsector Water, waarbij hij de bedrijven Damen Shipyards, Boskalis en 
Hatenboer Water zal bezoeken.

Kopie aan

Bijlage(n)
3

Gesprekspunten
Suggesties van onze kant zijn:

Singapore/Brunei
Berkvens is net terug uit Singapore waar hij het staatsbezoek van HM bijwoonde. 
Weet niet of hij ook in Sultanaat Brunei, daaraan voorafgaand, aanwezig was.|(|j

.1

Indonesië

Chili
Verder voor de volledigheid het artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over 
Chili, alsmede de TK-vragen van Jasper van Dijk van de SP, die naar aanleiding 
daarvan zijn gesteld.

Exportoverieg met CMP
Vanuit CMP voeren we jaarlijks in maart/april exportoverieg met o.a. Damen 
Schelde Naval Shipyards (DSNS), onderdeel van de Damen Holding, over concrete 
exportprojecten van marineschepen aan het buitenland. Dat gaan we binnenkort

Pagina 1 van 2
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weer organiseren in samenwerking met Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook 
Thales, Fokker en Imtech zijn dan onze afzonderlijke gesprekspartners.

Amendement Schouten
T0.2.e. 1 attendeerde mij hierop. Zaak is je bekend.

Overleg MEZ met Berkvens
In het kader van de kennismakingsgesprekken MEZ met NL industrie vindt overleg 
met Damen (Berkvens), aldus no:>, op 26 februari a.s. plaats in Den Haag.

Din Top/^?“'

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Memonummer

DGBI-TOP / 13015422

Pagina 2 van 2
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Landheer drs G.M.

:10-2e. ^ -tfl
Terugkoppeling bezoek aan Damen 
zondag 3 februari 2013 08:29:56

Heren,

Dank voor de voorbereiding van mijn bezoek aan Damen en gesprek met CEO Rene Berkvens. Het gesprek had 
een breed en zeker in het begin een informerend karakter. We hebben diverse beleidsthema's besproken. ÏMi

Groet!
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Van: Bijeenkomst NIDV
Aan: 10,2.6 1
Onderwerp: Standhoudersmeeting IDEF en DSEI 2013
Datum: dinsdag 12 februari 2013 14:25:09
Bijlagen: ATTOOOOl.aif

Bijeenkomst: Standhoudersmeeting IDEF en DSEI
2013

Datum: Woensdag 27 maart 2013 MTijd; 13.00- 15.00 uur

Locatie: Gielissen Interiors Exhibitions
Galwin 2, 1005 AC Amsterdam

Geachte mevrouw ipï2s

Op woensdag 27 maart a.s. organiseren NIDV en Gielissen een standhoudersmeeting inzake de 
beurzen: IDEE in Istanbul (7-10 mei 2013) en de DSEI in London (10-13 september 2013), Graag 
nodigen wij u hiervoor uit.

De bijeenkomst wordt gehouden bij Gielissen Interiors Exhibitions in Amsterdam.

Een agenda zal u t.z.t. worden toegestuurd.

U kunt zich aanmelden via onderstaande procedure.

Met vriendelijke groet, 

10,2.6
SecrèÏÏriaât'NlDV

Download gratis de NIDV App uit de App store. Met onze bijeenkomsten App kunt u de agenda, 
de locatie en de inschrijvingen tevoren inzien en uw bijeenkomst voorbereiden.

U kunt zich aanmelden via onderstaande inlogcode. Bij verhindering gaarne afmelden 
10.2.6.

Klik hier om u aan of af te meiden

Af- of aanmelden kan ook via www.nidv.eu door linksboven "aanmelden bijeenkomst" te selecteren.

Als iemand anders in uw plaats komt of u meer personen wil opgeven, kunt u dit in het opmerkingenvetd 
aangeven. Deze persoon ontvangt dan via e-mail een uitnodiging.
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Van;
Aan;
Ce:
Onderwerp:
Datum;
Bijlagen:

110.2. è
10.2. e ^J^mindeLol}
10.2. e - i^aMokkeLcoml
FW: EDA Extranet - Forums - pMS FAS Experts - New Topic Notification
woensdag 13 februari 2013 08:13:38
P6ar Coll6aQU0s FAS I&M.docx
20130104 Rational for Qrouping.pdf
20130204 Technoloav mao for EDA review.xlsx

Hierbij enige documenten op FAS gebied. NL Minisiterie van Defensie volgt deze activiteit niet 
intensief en sinds het vertrek van 10 2.e. blijven de activiteiten niet altijd even zichtbaar. 
Bijgaand een bericht dat ik dan ook even onder Uw aandacht zou willen brengen.
10.2.g. is natuurlijk bij uitstek belang hebbende.
Het heeft een hoog studie gehalte en ik kan zelf moeilijk inschatten wat de waarde van een 
dergelijke studie zou kunnen worden, maar zeker is dat het de supply chain inzichtelijker tracht 
te maken.

Vr. Groeten
10-2-e,;i

Defence Counselor
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands 
to the European Union

Avenue de Cortenbergh 4-10
1040 Brussels
Belgium

Tel:10 2.e

From: 10.2.é:@eda.europa.eu iP-2.e . '@eda.europa.eu]
Sent: dihsääg 12 februari 2013
To:10 2.e ,
Subject: ÉDA'Extranet - Forums - pMS FAS Experts - New Topic Notification

HilPa

A new topic has been added by jmattiussi to the forum pMS FAS Experts .

The title of this topic is Tomorrow's Military Aerospace Supply Chain

You can view the new topic by clicking the link below... (Make sure you are already 
logged into the forums or you will receive an error message: "An error occurred whilst 
attempting to view the requested topic. It could be this topic has been removed or you don't 
have the correct permissions access the topic.")

1029 . .. .J

You can unsubscribe from forums at anytime from your control panel or using the 
following link...
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You may need to manually copy & paste the URL into the address bar of your browser if 
the text above is not linked. Please watch for the URL wrapping onto 2 lines.

EDA Extranet - Forums

Elelp save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dear Colleagues,

Following completion of the FAS4Europe study, we are undertaking more focused work on 
the aeronautics supply chain. As part of this, we have contracted 10.2.g.ï y y

to perform a study entitled "Flow to ensure Tomorrow's Military Aerospace 
Supply Chain".

This study will be mainly concentrât d on the lower tiers of the supply chain. In this context, 
10.2.g. yy yg; is seeking to identify supply chain segments/capabilities at risk, where there 
is a realistic opportunity for EDA sponsored action to have an impact.

To support this work, 10,2.g. : would like to meet with interested Member States
specialists in order to validate 10.2.g. b y? initial long list of segments at risk (attached). 
Among other things, they would like to discuss whether the list is exhaustive? Whether the 
grouping of capabilities is relevant? Based on this long list, they wish to identify the most 
critical segments with regard to the supply chain (using criteria such as capabilities, health 
of the suppliers, number of suppliers etc.)

This meeting (lasting approximately two hours) would provide your specialists with the 
opportunity to help shape this study and to ensure your point of view is taken into account. 
If you are happy for 10.2.g; yy ? ; to engage with your experts, I would appreciate if you 
could nominate a point of contact.

Thank you in advance for your cooperation.

Best regards.
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Van: !10.2.;^J@planet.nl
Aan: |0.2.e. "Sminbuza.nl
Cc: |;@nidveu;10.2.e. “1.
Onderwerp: FW: Emailing: FW BÖA Status, BOA Slimdown Overview
Datum: maandag 18 februari 2013 20'.01;11
Bijlagen: FW BOA Status.htm

BOA Slimdown Overview.xisx

10-2-e

onderwerp is in de NAVO Kerngroep van de NIDV aangekaart (oktober 2012). 10.2.g
iDan moeten we nog iets doen, lijkt me. Ik denk dat we 

zowel via MinELI en NIDV de bedrijven rechtstreeks (nogmaals) moeten aanschrijven en zien wat er gebeurt. 
Dit is een nogal arbeidsintensieve klus. Ik kan niet op voorhand zeggen dat de capaciteit daarvoor bij NIDV 
en/of MinELI beschikbaar is. Even gonzen hoe we dit zo efficiënt mogelijk aanpakken.

Zie je nog wel deze week.

Groet,

P-.l

---- Oorspronkelijk bericht-
Van:p.2.e.
Verzonden: ma 18-2-2013 14:45 
Aan:10.2.e.j
Onderwerp: FW: Emailing: FW BOA Status, BOA Slimdown Overview

Zie bijgevoegd een overzicht van update BOA's bij NCIA. Misschien nog via NIDV actie ondernemen?

GroetM

--------------------------------
From:10.2.e. ■
Sent: maandag 11 februari 2013 14:06
To10 2.e
Subject: Emailing: FW BOA Status, BOA Slimdown Overview

FW BOA Status
BOA Slimdown Overview

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of 
file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.

Help save paper! Do you really need to print this email?
Typ hier uw teks

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages.
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tHALES CRYOGENICS

Hooge Zijde 14
5626 DC Eindhoven
P.0. Box 6034 5600 HA Bndhoven
The Netherlands
Phone : +31 (0)40 2503 603
Fax ; +31 (0)40 2503 777
vww.thales-cryogenics.cofn

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie

Postbus 2Ö4Ö1
2500 EH Den Haag
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Date

Direct Tei. 
E-Mail 
Our Ref.

Subject
Kopie

19-02-2013

. 10.2.e. - I
; PvH-02-019

l.thalesgroup.com

: Retoumering opgave van behaalde opdrachten in de SDD-fase 
. 10.2 éS ‘
■ »Hsâaafl!»

Namens de heer e- j, General Manager, stuur ik u hierbij retour de ingevulde formulieren 
met betrekking tot opgave van behaalde opdrachten in de SDD-fase.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet.

i»«M

Hoofd Financiën & Administratie

THALES CRYOGENïCS B.V.
Otan^ber of Commerr» no 08090141



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Thales Cryogenics B.V.

■ B'C 0'C - 'L. ■ ^ f

10,1..
EZ Nr. Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever

mm

Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking Uitgeleverd en 
definitief?

»MM

MaaBsatw HKHroMWlii
(sub) totaal

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2012

totaal

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

i>.

...............

lii

DATUM.....

PLAATS
To:2r£’“*

HANDTEKENING iïïfiiiia
Æ.âiu,î;;y

Thales Cryogenics b.V.
Hoogc Zijde 14 

5626 DC EINDHOVEN 
Nederland

CO
b
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Opgave 2

ONDERNEMERSVERKLARING 
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondernemersverklaring voor de opgave van de Omzet uit Participatie als bedoeld in 
artikel 2 van de Medefinanderingovereenkomst JSF (hierna: 'MFO'), met betrekking op 
de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bed ri j fs n a a m :  !. .. Qrho. sursît j.......................................................
Geve^igd aan: ........................................................
Te: ......................................................................................
Ingeschreven in het handelsregister te:, ' -....
Onder nummer: 10.1.C. .....................................................................
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: .|P li| ........

Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid;
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dat hij partij is bij de MFO; 
dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2013 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 opgeeft; 
dat hij een totale Omzet uit^articipatie -in de zin van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van ..10.1.C.. euro en/of .S0rt .ç.L dollar en/o|10.1.c.... pond,
omschreven in de bijgevoegdé specificatie;
dat de opgave van de totale Omzet uit Participatie zoals gespecificeerd in 
bijgevoegd specificatieformulier, juist en volledig is;
dat de opgave van de Omzet uit Participatie is voorzien van een verklaring van 
een door de Staat aanvaardbare registeraccountant, waarin is vermeld dat deze 
opgave juist en volledig is;
dat hij van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten ,^W|.
euro en/of.....10.1.C. ;dollar en/of ^lO.lvjpond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van de kósten van deelnarTie aan de SDD-fase van het JSF programma 
('Private Bijdrage');
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2013 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2013 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2013 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2013 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats:

Datum:

Handtekening

Waarmerk en paraaf registeraccountant:

Thaïes Cryogenics B.\/.
Hooge Zijde 14 

5626 DG EINDHOVEN 
Nederland
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Opgave 2

SPECIFICATIE JSF OMZET 2012
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012
Groepsmaatschappij LRIP /

FRP
Ordernummer OpdrachtgeverOrder

datum
Omzet

Öiiaüii
' ______ .

ïi*

Totaal LRIP / FRP Omzet in
2012

Valuta Afdracht per 1 juni 2013 
(2 %)

Valuta

Datum:

Plaats: 

Handtekening: ..

Waarmerk en paraaf registeraccountant:

i hales Cryogenics B.V.
Hooot,. 7i^r|e 14 

56^16 DG EINDHOVEN 
Nf.-rJerl-ind

r-o.^

-jhL

U^o

•U‘i <'f,ro.2£b
mm
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Van: 10.2.6. *
Aan: 10.2.6. ;®Dlanet.nf’: 10.2.6. ?:i@minbuza.nl
Cc: -l!(a)nidv.eu
Onderwerp: RE: Emailing: FW BOA Status, BOA Slimdown Overview
Datum: woensdag 20 februari 2013 10:26:42

Allen,
10.2.g. Ik kan de rest volgens
opgave NCIÄ gaan mailen met de vraag of men er prijs op stelt om BOA status te handhaven.

Best regards,

10,2.e.;||«iil____
Senior Advisor International Affairs Military Production

Top Sectors and Industrial Policy Department/Commissariat Military Production 
Directorate-General for Enterprise and Innovation 
Ministry of Economic Affairs
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | The Hague 
P.0. Box 20401 I 2500 EK | The Hague

T+3110.2.6.
F+3110.2.6. 
M +3110.2.6. ;:3
1 p .2.6. ! @mineleni.nl
http://WWW, ri1ksoverheid.nl/crnp

Van: T0."27e: 1@pianet.nl [?Cf:ZS'''’:’®!^™^@planet.nl]
Verzonden: maandag 18 fePfuan 2ÛÎ3 2Ü;00 
Aan: 10.2.6. :@minbuza.nl
CC: 1 Cginidv.èu; 1^).2.e.
Onderwerp: FW: tmailing: FW bü^A Status, BOA Slimdown Overview

10.2.6

onderwerp is in de NAVO Kerngroep van de NIDV aangekaart (oktober 2012). lO^.g.
;Dan moeten we nog iets doen, lijkt

me. ik denk dat we zowel via MinÈLI en NIDV de bedrijven rechtstreeks (nogmaals) moeten 
aanschrijven en zien wat er gebeurt. Dit is een nogal arbeidsintensieve klus. Ik kan niet op voorhand 
zeggen dat de capaciteit daarvoor bij NIDV en/of MinELI beschikbaar is. Even gonzen hoe we dit zo 
efficiënt mogelijk aanpakken.

Zie je nog wel deze week.

Groet,

11.
-Oorspronkelijk bericht-

^......... '.........~'^'~'"Btti?-s^^^y^'rrminbuza.n

Verzonden: ma 18-2-2013 14:45 
^^"■Ïl^H@P'anet.nl
Onderwerp: FW: Emailing: FW BOA Status, BOA Slimdown Overview

103

Zie bijgevoegd een overzicht van update BOA's bij NCIA. Misschien nog via NIDV actie ondernemen?
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Groet 10.2.

-----Original Message-----
From:1015i
Sent: maandag 11 februari 2013 14:06
To10 2.e ^ '
Subject: Emailing: FW BOA Status, BOA Slimdown Overview

FW BOA Status
BOA Slimdown Overview

Note: To protect against computerviruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain 
types of file attachments. Check your e-mail security settings to determine how attachments are 
handled.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die v erband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.
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Ministerie van Economische Zaken
27

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thaïes Nederland 
POSTBUS 42 .
7550 GD HENGELO OV

Datum "2 2 FEB. 2013 "
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 22-02-2013

Directie Bed rijf'svoerfng 

-Bezoekadres ■

■ Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK.Oen Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 ■
2500 BD ben Haag
Ovérhéidsidentificatienr 

. OOOÖ0001003214369000 . ...

T 07Ó 37? 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.e. ]
^ '

J<3.2,ê,:;:,,'@'Pineleni,nI ^

Ons kenmerk 
DB/ 13031723

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Aanlig
Op grond van de bëveiligingsregeling CMP doe ik u NATQ documenten toekomen.

3

Een ondergetekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten hoeven niet te worden 
geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en de cd-rom, indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat.dank voor uw medewerking. 

^ f -NA I ü registry

gM
___ J

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland
POSTBUS 42
7550 GD HENGELO OV

minute
Datum 22 februari 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 22-02-2013

Parafenroute^
Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.e.

T 10.2.e.
F ,10.2.e. Î .
" i 0.2.6,. |>@rnineleni.nl

Ons kenmerk
DB / 13031723

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

- 2 2 FEB. 2013 -

Datum verzending

- 2 2 FEB. 2013 -

,o.2r'"“:r
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Van:
Aan;
Cc:
Onderwerp:
Datum;

10.2.e
10-2-e I
IDE?-marchmak,ng 

donderdag 28 februari 2013 09:55:30

Ik ZOU graag n.a.v. onze telecon van gisteren over voorbereiding IDEF even het volgende willen 
verduidelijken.

Het feit dat de LAAD op het laatste moment niet is door gegaan, 11-1-

mmmm

»üi1^^

lifÏlSilB

Sen?of Ad visor International Affairs Military Production

Top Sectors and Industrial Policy Department/Commissariat Military Production 
Directorate-General for Enterprise and Innovation 
Ministry of Economic Affairs
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC | The Hague 
P.O. Box 20401 I 2500 EK | The Hague

T +31 70l0.2.é:i 
F+31 7010.2.671 
M +31 6,10.2.6.
10.2.6 . i^mineleni.nl 
htto ://WWW.rMksoverheid.nl/cmp
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1 Van:

r-v.> Aan:

O Cc:
Onderwerp:

(Î) Datum:

10.2. e \.i
10.2. e ’@nl thalesqroup.com":in ? fi
10.2. e (MeçhÆ;10.2.e:

dinsdag 5 maart 2013 15:36:27

m

Allen,

Evenals voorgaande jaren wenst CMP graag met u het exportoverleg aan te gaan over de 
vooruitzichten van het komende jaar. Het overleg zal worden geleid door ir 10.2.e. , j,
waarnemend CMP, waarbij tevens vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken (zowel DG BEB als 
DVB) en van Defensie zullen deelnemen.

Tevei^ maak ik van de gelegenheid gebruik u mijn opvolger 10.2.e ;
voor te stellen die na mijn afscheid op 19 maart a.s.'^he‘t takenpakket'zal overnemen.

Om het exportoverleg te kunnen plannen verzoek ik u per omgaande uw mogelijkheden in'uw agenda 
in de maanden april/mei mede te delen. Het overleg zal ca. twee uur in beslag nemen en in Den 
Haag plaats vinden.

Ik zie uw reacties graag tegemoet (met cc10 2.e

Best regards,

iP.2,0 --'li-;:.. aSenior Advisor international Äffairs Military Production

Top Sectors and Industrial Policy Department/Commissariat Military Production 
Directorate-General for Enterprise and Innovation 
Ministry of Economic Affairs
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC I The Hague 
P.0. Box 20401 I 2500 EK | The Hague

ï+3Î|oiI: I
http://wwvv.ri1ksQverheid.nl/crnp
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Prioriteit:

10.2.6 -l,
10.2 e -
FW: Damen Shipyards Group
maandag 11 maart 2013 12:41:25
BE 13.009 Ministerie van Economisrhe Zaken de heer H.G.1. Kamp 20130311.odf 
Minister van Defensie KD 2013.odf
Hoog

10.2.6. IPi 
zie bijgaand ter info. 
nnvrrg, lO,

Van: Minister
Verzonden: maandag 11 maart 2013 12:33 
Aan: 10.2.e i 
CC: 10.2.6
Onderwerp: hW: Uamen btiipyards broup 
Urgentie: Hoog

hoi 10|
zie öTiderstaand + bijlage, graag meenemen in de voorbereiding voor mez

dank!
gr
10.2.e

Van: 10 2 e ^ ^ '
Verzonden: maanaagli maart 2U 
Aan: Minister
Onderwerp: Damen Shipyards Group 
Urgentie: Hoog

Zeer geachte heer Kamp,

ll@damen.nl]

Namens de heer Berkvens doe ik u een tweetal brieven toekomen ter voorbereiding van het gesprek 
welke plaats zal vinden op 27 maart 2013 te Den Haag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e.
Secretaresse van de heer René H. Berkvens

DAMEN SHIPYARDS GROUP
P.O. Box 1
4200 AA Gorinchem (The Netherlands) 
Phone: +31 10.2.èj;
Fax: +3110.2.et
E-mail: 10.2.e@d^n.nl 
Internet: www.damen.nl

This e-mai! is confidenïia! and may also be privileged. It is intended for use by the addressee only. If you are not the intended 
addressee, we request that you notify us immediately and delete this e-mail, and any attachment(s). without copying, forwarding, 
disclosing or using it in any other way. We will not be liable for damage relating to the communication by e-mai! of data or
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DAMEN SHiPVARDS GROUP

35.a

Ministerie van Economische Zaken 
De heer H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Onderwerp Mahnebouw Cluster

datum 11 maart 2013 
uwrefersntie RHb/nm 13.009

onze referentie
telefoon 10 2 e

Zeer geachte heer Kamp.

Ter voorbereiding van ons gesprek op 27 maart 2013, stuur ik hierbij een afschrift van de brief die 
onlangs aan de Minister van Defensie is verstuurd.

Wij hebben begrepen dat het Kabinet heeft opgedragen dat er een Visie voor Defensie komt 
welke in de komende maanden opgesteld zal worden en waarbij ook uw Ministerie een rol van 
betekenis in zal spelen. Wij zijn voornemens u helder te maken welke belangen hier ook voor het 
Marinebouw Cluster aan vast zitten. Ook zullen we aan "ons" Ministerie van Economische Zaken 
vragen om het industriële en export belang van dit hoogwaardige kenniscluster maximaal te 
verdedigen.

Met vriéndelijke groet,

René H. Berkvens 
Chief Executive Officer

Cc. G.J. Edelijn, CEO Thales Nederland

DAMEN S.HIPYARDS GROUP ©
Industrieterrein AveHngen West 20 RO. Box 1
4202MS Gorinchem 4200AA Gorinchem

The Netherlands '

phone +31(0)183 63 99 22 
fax +31(0)183 63 21 89

info.group@damen.nl
www.damen.nl

Registereo at the Chamber of Co.mme.'-ce. no. 230*^9923 under the name BV Holding Maatschappij Dame.n.
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Asn de Minister

Ä'

Dtrectoraat-eeneraal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
DfrecOs TopsecMren en 
Industriebeleid

Auteur

10,2;é -T^niinelenl.n!

nota
oatuM
n maart 2013 
Kenmer1(

Gesprek met Roland Kortenhorst op 14 maart a.s (11.30- dgbi-top / i304246i 
12.00 uur)

Kopie aan

Parafenroute
;i 0.2.6»

■ :;tSe:
fefeTO . 
Medeparaaf

Paraaf 
B. Leenmk 
DGB&I

Paraaf

Medeparaaf

102e
ïisöi»

BiJlase(n)
1

Medeparaaf

Aanleiding
In uw agenda staat voor donderdag, 14 maart van 11.30-12,00 uur een gesprek à 
deuK gepland met de heer Roiand Kortenhorst. Wij hebben geen Indicatie van 
gespreksonderwerp(en). Maar gezien de Inzet van het bureau van de heer 
Kortenhorst (Unking Partners) voor onder meer de belangen van 
branchevereniging Scheepsbouw Nederiand, zou (het budget voor) de 
Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS) mogelijk onderwerp van gesprek 
kunnen zijn. Vandaar deze actief Informerende nota. Op 1 maart jl. heeft u eerder 
Informatie over de SIS ontvangen (zie bijlage).

Toelichting
In aanvulling op de bijlage met informatie over de SIS nog het volgende:

• De Europese Commissie heeft samen met Europese stakeholders 
(scheepsbouwbranches en Industrie) het rapport 'LeaderSHIP 2020' 
opgesteld. Hierin staan de huidige stand in de Europese scheepsbouw en 
de kansen en bedreigingen verwoord. Het rapport Is op 20 februari jl. door 
de Europese Commissie (dhr. Tajani) gepresenteerd.

• Voor vier onderwerpen wordt nadere actie voorgesteid: beschikbaarheid 
technisch personeel, financiering, gelijk speelveld en RDSdnnovatie.

• De Comnnissïe stelt fn het rapport Voor om vanaf 2Ó14 scheepsbouw- 
Innovatiesteun onder het generieke RDM steunkader te laten vallen. Dat 
rhoet overigens nög wel géregetd worden. Het gaat Immers om 
Innoyattesteun aan commerciële orders, jets yfat niet mogeüjk ls onder het 
huidige generieke RD&l steunkader.

Pagiri 1 van 4
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Directoraat-generaal 
Bedrl}f*(«v«n B IrmovatJe
D.rectie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
0G8IT0P/ 13042461

Neaenana neert er in Brussel aitij"d voor gepleit om deze specifieke vorm 
van Innovatlesteun niet te verlengen (subsldiewedloop), maar zoveel als
mogelijk aan te sluiten bij de horizontale steunkaders voor RD&I.

............ .................
u, ,„„„va,..e „o™ Jper .,„d =0.2

Er is vanaf 2013 ook geen budget meer voor beschikbaar.

10.2.ê^ j
Directie tbpsectoren en Industriebeleid (DGB&I)

i. v^n 4
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Aan:
Van:

Betreft:
(SIZ)

de minister 
AEP en B&l

aanvullende informatie subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw

DIrectoraat'generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
DtrecUe Topsecioren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBMOP/ 130^2461

U heeft enkele aanvullende vragen rondom de subsidieregeling innovatieve 
zeescheepsbouw gesteld. Onderstaand treft u beantwoording.

Algemeen
De Europese Commissie heeft het staatssteunkader voor scheepsbouw verlengd 
tot eind 2013. Andere Europese landen, waaronder Duitsland, Polen en Spanje, 
hebben regelingen vergelijkbaar met de SIZ. In Nederland is de SIZ formeel in 
2012 beëindigd. Hierdoor bestaat er voor 2013 een ongelijk speelveld in Europa 
voor v/at betreft de scheepsbouw. Het openstellen van de SIZ voor 2013 is vooral 
een middel voor behoud van werkgelegenheid. De additioneie 
werkgelegenheidseffecten die ervan mogen worden verwacht zijn beperkt.

Uitgekeerde middelen in het kader van de SIZ

Onderstaande tabel bevat de middelen die sinds 2007 in het kader van de SIZ zijn 
toegezegd:

Toeqezegde subsidies (mln)
2007 10,9

2008 8,6

2009 10,8

2010 13,1

2011 4,2

2012 1,3

2013 PM

Totaal € 48,9 +PM

Van de C 48,9 mln. aan toegezegde subsidies is circa C 7 mln. niet tot uitkering 
gekomen, omdat de onderliggende contracten niet zijn doorgegaan of de 
innovaties goedkoper zijn uitgevallen. Voor de jaren 2011 en 2012 was slechts 
beperkt budget beschikbaar, omdat de regeling in eerste instantie slechts tot 2010 
liep en daarna nog slechts beperkt Is verlengd. De slotcommitteringen 2012 
v/orden in het eerste kwartaal 2013 geëffectueerd.

Voor de periode 2007-2011 is bekend dat met de uitgekeerde middelen voor 
€ 229 mln. aan innovatiekosten is ondersteund en voor C 2,5 mid. aan orders 
door de scheepsbouwers is binnengehaald.

Mogelijkheden voor 2013
De absorptiecapaciteit van scheepsbouwers voor een eventuele hernieuwde 
openstelling van de SIZ in 2013 hangt af van een aantal factoren:

i dyiiid J van 4
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• De orderportefeuille van scheepsbouwers; de SIZ is een ordergebonden 
regeling, waardoor de marktvraag een bepalende factor is.

• De omvang van het subsidiepercentage: in 2012 is het subsidiepercentage 
verruimd van 20% naar 30%, v/at de regeling aantrekkelijker maakt voor 
scheepsbouwers.

• De doelgroep; in 2012 is de regeling ook opengesteld voor binnenvaart en 
offshore, waardoor meer bedrijven een beroep kunnen doen op de SIZ.

Op basis van de huidige marktsituatie en ervan uitgaande dat een nieuw 
opengestelde SIZ een subsidiepercentage van 30% zou kennen en ook open zou 
staan voor binnenvaart en offshore, 11.1.

Dircctoràat-generaal 
Hedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk

DGOl-TOP/ 13042461

Pagina 4 van 4
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
De Directeur Topsectoren & Industriebeleid 
drs. G.M. Landheer

Commissariaat Miiitaire 
Productie

Auteur

« CTTJgsi

\^SSS..

nota

Parafenroute
Paraaf

Kennismakingsbezoek Mw. Karla Peijs, nieuwe voorzitter 
NIDV, 20 maart 2013, 14.00-14.45u

Paraaf Paraaf

Datum

13 maart 2013
Kenmerk

DGBI-TOP-MP / 13044525

Kopie aan
CMP/

Bijiage(n)

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Op woensdag 20 maart heeft u een kennismakingsgesprek met mw. Karla Peijs, 
de nieuwe voorzitter van de stichting NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie 
en Veiligheid), en dhr. Cent van Vliet, Directeur. Mw. Peijs volgt de op 2 juni 2012 
overleden Jan C. Gmelich Meijling op. Mevrouw Peijs was tot 1 maart 2013 
Commissaris van de Koningin in Zeeland. Zij was van mei 2003 tot februari 2007 
minister van Verkeer en Waterstaat. Daarvoor was zij lid van het Europees 
parlement (1989-2003).

Overzicht van het gesprek
Datum/Tijd Woensdag 20-3-2013; 14.00-14.45u
Plaats Ministerie van EZ
Gesprekspartners; Mw. Peijs, Voorzitter & Dhr. Van Vliet, directeur NIDV 
Aanwezig namens CMP: ;\Q,2.e.

Actuele thema's / mogelijke spreekpunten
Hoewel het een kennismakingsgesprek betreft komen mogelijk onderstaande 
punten aan de orde, derhalve treft u in de bijlage hierover extra informatie aan.

> Opvolging JSF programma
> Aanbestedingswet Defensie en Veiligheid (ADV)
> Defensie en Veiligheid in relatie tot de Topsectoren

10.2.e.
Commissariaat Militaire Productie
Directie Topsectoren & Industriebeleid (DG B&I)

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 8
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Commissariaat Militaire 
Productie

Kenmerk
DGBI-TOP-MP / 13044525

Bijlage 1 - Achtergrondinformatie

1. Voorgeschiedenis
• De Stichting NIDV is de representatieve non-profit belangenorganisatie 

(met ca. 200 aangesloten bedrijven) van de Nederlandse defensie- en 
veiligheidsgerelateerde industrie.

• De NIDV ontleent zijn bestaansrecht aan de vroegere Adviesraad Militaire 
Productie van waaruit de ministeries van Economische Zaken, Defensie en 
Buitenlandse Zaken in 1984 het initiatief tot oprichting van de Stichting 
NIID namen.

• De deelnemers van de Stichting, een heterogene groep van bedrijven en 
onderzoeksinstituten, betalen jaarlijks contributie en financieren de kosten 
van de activiteiten en het bureau. EL&I heeft in het verleden d.m.v. een 
subsidie een bijdrage aan een sluitende exploitatie gegeven. In het 
verleden werden ook bescheiden bijdragen geleverd voor het kunnen 
opereren op internationale defensiebeurzen.

• Enkele jaren geleden heeft de NIDV als gevolg van de discussies over 
maatschappelijke veiligheid zijn werkterrein verbreed van defensie naar 
veiligheid en ook zijn naam gewijzigd.

• NIDV is een stichting met in zijn bestuur vertegenwoordigers van zowel de 
grote defensiegerelateerde bedrijven en kennisinstellingen Thales, Fokker, 
Damen en TNO als van enkele MKB-bedrijven. Het bureau bestaat naast de 
directeur uit 8 vaste medewerkers, bijgestaan door 5 part-time adviseurs.

• NIDV kent een aantal technologie- en projectplatforms ter bevordering van 
onderlinge industriële samenwerking:

o Netheriands Industrial Fighter Aircraft Replacement Platform (NIFARP) 
(speciaal tbv het JSF-programma) 

o Helicopter Platform (HELI) 
o NIDV Platform Land (NPL) 
o Nederlandse Marinebouw Cluster (NMCj 
o Nieuwe Materialen (NIMA)
o Command and Control Technologie Platform (C2TP)

2. Contacten met EL&I
• Tot voor een aantal jaren geleden bestond er een halfjaarlijks overleg 

tussen de voorzitter en directeur NIDV en DG OI,j j/|^

> 11.1.

Bij het aantreden van dit kabinet heeft de NIDV per brief aan de minister 
verzocht om een kennismakingsgesprek. Tot op heden heeft dit nog niet 
plaats gevonden; wel is er op 23 mei jl. een gesprek geweest tussen de 
minister en een delegatie van Fokker en NIFARP. Dat ging m.n. over het 
JSF-programma en de ondersteuning van de luchtvaartsector in Nederland.

Pagina 2 van 8
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Commissariaat Miiitaire 
Productie

Kenmerk
DGBI-TOP-MP / 13044525

Vanuit de Directie TOP-I&D/CMP bestaat er een intensief en regelmatig contact 
met de NIDV als het gaat om:

o de uitvoering van het compensatiebeleid, voor militaire aanschaffingen 
van Defensie in het buitenland; er is een regulier (DEN-)overleg op 
werkniveau tussen Defensie, EL&I en NIDV over huidige en toekomstige 
defensieprojecten met daarnaast driemaal per jaar een z.g. KERN-overleg 
tussen EL&I/CMP, directeur NIDV en directeur Projecten en Verwerving 
van MinDef; Meer informatie mbt het compensatiebeleid is opgenomen in 
het fiche in bijlage 2.

o de discussie over de toekomst van de marinebouw, die uiteindelijk heeft 
geleid tot afstoting van M-fregatten en voorgenomen nieuwbouw van 
grote patrouilleschepen (OPV's) en een ondersteunend Joint Support Ship 
(JSS))

o de inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven bij het JSF-project; hier 
bestaat een reguliere overlegstructuur van betrokkenen (de zgn. ICG); 

o en bij andere internationale materieelsamenwerkingsprojecten als Boxer 
(bepantserd infanteriewielvoertuig), Fennek (verkenningswielvoertuig) en 
NH-90 (helikopter);

o de uitvoering van de Defensie Industrie Strategie (DIS), die in 2008 aan 
de Tweede Kamer werd aangeboden door de ministers van EZ en 
Defensie.

o ontwikkelingen in EU-, Europees Defensie Agentschap (EDA)- en NAVO- 
kader; 2-3 maal per jaar worden deze met NIDV besproken en indien 
noodzakelijk ook op ad hoe basis.

o de (gezamenlijke) vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven 
op diverse beurzen in het buitenland.

• Naast contacten met CMP heeft NIDV ook contacten met vertegenwoordigers 
van Agentschap NL (in het kader van de MIA-Veiiigheid en de Europese 
Kaderprogramma's) en met DG IB over exportvergunningen voor strategische 
goederen (onder actuele thema's verder uitgewerkt).

3. Karakteristiek Nederlandse defensiegerelateerde industrie
De volgende kengetallen komen uit een in opdracht van EL&I door EIM uitgevoerd
onderzoek uit 2008 (Sectoranalyse Defensiegerelateerde industrie):

Aantal bedrijven 290
Defensie-omzet 2006 € 3,56 miljard
Als % van de totale omzet 4 %
Omvang defensie-export € 1,58 miljard
Aantal werkzame personen 16.740
Aantal arbeidsplaatsen 15.770
Aantal R&D arbeidsplaatsen 3.400

Bekende Nederlandse spelers:
Fokker, Thales, Damen Schelde Naval Shipyards, Imtech, Ten Gate, TNO, NLR, 
MARIN.
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Nog dit jaar zal een actualisatie van de sectoranalyse aanvangen, mede in het 
licht van de verwachte ontwikkelingen als gevolg van de implementatie van de 
Europese Richtlijn 2009/81/EG voor aanschaffingen tav Defensie- en Veiligheid. 
Rapportage wordt in de loop van 2012 verwacht.

4. Actuele Thema's 
Joint Strike Fighter ÜSFj
Zie ook het fiche in bijlage 3 voor nadere informatie over het project, de positie 
van EL&I en andere stakeholders en de stand van zaken inclusief het 
regeerakkoord.

• In 2002, toen de Nederlandse overheid besloot om deel te nemen aan de 
ontwikkeling van de JSF (de zgn. SDD-fase), is afgesproken dat de bij de JSF 
betrokken Nederlandse toeleveringsbedrijven een financiële bijdrage aan de 
Staat leveren om de meerkosten van die deelname (vergeleken met het 
alternatief van een toekomstig 'kopen van de plank') te compenseren.

• In de zgn. Medefinancieringsovereenkomst (MFO) is toen vastgelegd dat de 
industriële bijdrage 3,5% van hun toekomstige JSF productieomzet zou zijn. 
Daarbij is ook bepaald dat medio 2008 er een herijking van de parameters 
waarop de afdracht van 3,5% was gebaseerd zou plaatsvinden, j j.-]. ' j

^ ^ ^ • - 'ï-i
^ , U Afgesproken is toen dat de

industrie gemiddeld 3% afdraagt over een geraamde productieomzet van $8 
mid. (leveringen aan de vliegtuigbouwer Lockheed Martin) plus $1 mid. (aan 
de motorproducent P&W) en $1 mid. (aan de alternatieve motorproducent 
FET); alle bedragen in prijspeil 2001.
10.2.g.i «laœsii«

'1/
10 2 g
fcïSvXii

ia mmmsBij die afspraken is namelijk vastgelegd dat de Bijzondere Vertegenwoordiger 
inzake Industriële Participatie (een functionaris die o.a. optreedt als 
coördinator tussen Staat en industrie; tot voor kort was dit mr. Benk Korthals) 
een adviserende rol heeft 10 2 g . ^

i "a: > ’ v: ^ '
i^gilSi;'®’3êiig|Over de opvolger van de heer Korthals In deze functie Is
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de Staat (Defensie en EL&I) overigens op dit ogenblik in overleg met de 
industrie

'■ryÿ

Eén van de instrumenten is de Industriedag JSF. Dit is een jaarlijkse 
bijeenkomst

van
EL&I, Defensie en de bedrijven die bij het programma zijn betrokken en die de 
MFO hebben ondertekend. Daarbij wordt een update gegeven van de stand 
van zaken en de verwachtingen in het programma en de mogelijkheden (in 
algemene zin) besproken van de Nederlandse industrie en eventuele 
problemen en knelpunten (zie bijv. de hierboven genoemde druk op de 
aanschafbudgetten van de deelnemende landen). De Industriedag past binnen 
de inspanningsverplichting van de Staat om de industrie zo goed mogelijk te 
ondersteunen bij het verwerven van opdrachten (vastgelegd in de MFO) 
daarbij is er ook door de Staat een zgn. JSF Industry Support Team (JIST) 
ingesteld dat concreet mogelijkheden inventariseert bij de Amerikaanse 
bedrijven voor de Nederlandse industrie (m.n. de kleinere bedrijven, die niet 
in de gelegenheid zijn om zelf regelmatig in Amerika mogelijkheden te 
verkennen.

mmm

De omzetting van de richtlijn 2009/81/EG in de Aanbestedinoswet Defensie en
Veiligheid fADVI.
• Een ander actueel thema betreft het wetsvoorstel Aanbestedingswet Defensie 

en Veiligheid (ADV), de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn 
2009/81/EG. Flet wetsontwerp ligt sinds begin mei bij de Tweede Kamer. 
Momenteei wordt de laatste hand gelegd aan de Nota nav het Verslag onder 
leiding van WJZ en MC en in nauwe samenwerking met Defensie.

• NIDV heeft in verband met dit wetsontwerp een brief aan de Tweede Kamer 
gezonden met daarin een groot aantal vragen en opmerkingen. Deze zijn, 
voor zover door de Kamerleden overgenomen, geadresseerd in de Nota nav 
het verslag.

• De nieuwe richtlijn is bedoeld om de Europese markt voor Defensie- en 
Veiligheid transparanter te maken om zodoende het beroep op Artikel 346 
VWEU in te perken. Art . 346 biedt lidstaten nl. de mogelijkheid om 
aanbestedingen van militaire goederen en diensten buiten de normale 
aanbestedingsregels te houden in het kader van de bescherming van 
essentiële nationale veiligheidsbelangen. Net als vrijwel alle lidstaten maakt 
Nederland regelmatig gebruik van dit artikel. Daarbij wordt tevens
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compensatie geëist. De aangenomen motie Ten Broeke benoemt overigens dat 
Defensie zoveel mogelijk van Artikel 346 gebruik dient te blijven maken.
De nieuwe richtlijn is grotendeels gebaseerd op de bestaande openbare 
aanbestedingsrichtlijn, aangevuld met een aantal specifieke zaken voor het 
defensie- en veiligheidsdomein. Zo is het binnen de richtlijn toegestaan om 
van hoofdaannemers te eisen dat zij tot 30% van het contract in de markt 
aanbesteden en zodoende de toeleverende industrie kansen te bieden.

Hoe de uitwerking van de nieuwe ADV / richtlijn in Europa zal zijn is nog niet 
duidelijk omdat dit sterk afhangt of en hoe iedere lidstaat de nieuwe richtlijn 
zal gebruiken. In Nederland zal nader overleg tussen EL&I en Defensie moeten 
plaatsvinden over de toepassing. Over 5 jaar vindt op Europees niveau 
evaluatie van deze nieuwe richtlijn plaats.

ff.!«;«®!-:.

De Europese Commissie heeft aangegeven in verband met de nieuwe Richtlijn 
strenger te zullen gaan toezien op de toepassing van compensatie in de 
diverse lidstaten, met name daar waar het vooral als economische impuls 
wordt genoemd. Naar aanleiding daarvan is het noodzakelijk om het 
Nederiandse compensatiebeleid door te lichten en op onderdelen aan te 
passen. Hiervan heeft de minister melding gemaakt in de meest recente 
Rapportage Compensatiebeieid 2009-2010 die in juli aan de Tweede Kamer is 
gestuurd.
11.1 . -
: _ 1 ■-

Het doel van EL&I is om binnen deze nieuwe context de beschikbare 
instrumenten zodanig in te zetten dat de concurrentiepositie van de 
Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (DTIB) op de 
(Europese) defensiemarkt is gewaarborgd en waar mogelijk wordt versterkt. 
Voor begin 2012 staat daarom een evaluatie en herziening van de Defensie 
Industrie Strategie gepland, in nauwe samenwerking met Defensie en in
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consultatie met NIDV, hetgeen moet uitmonden in een DIS 2.0 die 
gezamenlijk door de ministers van Defensie en EL&I aan de Tweede Kamer zal 
worden aangeboden. "

1 .................... "

Defensie en Veiligheid in relatie tot de Topsectoren
• De Defensie en Veiligheidsgerelateerde sector is een zeer heterogene groep 

van bedrijven en kennisinstellingen die relaties heeft met meerdere 
Topsectoren. Met name de veiligheidssector is met bijna iedere topsector 
verbonden, maar ook de defensiegerelateerde industrie heeft banden met de 
topsectoren HTSM, Water, Chemie, Life Sciences, Creatieve Industrie en 
Logistiek.

• Binnen de Defensiegerelateerde sector bestaat reeds lange tijd een Gouden 
Driehoek van bedrijven, overheid en kennisinstellingen.

• Recent is NIDV zich nadrukkelijker gaan positioneren op het vlak van 
Maatschappelijke Veiligheid om ook rond dit thema de Gouden Driehoek vorm 
te geven cq. nieuw leven in te blazen.

• Men had graag gezien dat er voor de Veiligheidssector (en in mindere mate de 
defensiegerelateerde sector) ook een aparte topsector was opgericht maar dat 
is niet aan de orde.

• Het is derhalve van belang dat de sectoren D&V (zelf) aansluiting vinden bij 
de bestaande Topsectoren.

> 11.1 ,

Exportcontrole/Waoenexportbeleid fmet dank aan DG IB voor inoutl

• NIDV heeft aangeven dat er een spanningsveld bestaat tussen enerzijds de 
ambitie van het kabinet om export te bevorderen en anderzijds de 
exportcontrole op strategische goederen, een karakteristiek van deze markt, 
waardoor bepaalde exportvergunningen niet worden verstrekt.

Input DG IB mbt dit thema (-10.2.9. , IB/IMH Exportcontrole &
Strategische Goederen):
• Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Noord-Afrika (Tunesië en Egypte) en 

in het Midden-Oosten (Jemen, Bahrein, Libië en Syrië) hebben staatssecretaris 
Bleker en minister Rosenthal tijdens een algemeen overleg in de Kamer op 24 
maart jl. "aanpassingen c.q. aanscherpingen" in het wapenexportbeleid 
aangekondigd. In brieven aan de Kamer is dat uitgewerkt in de zin dat onder 
meer is gesteld dat aanvragen voor uitvoer van militaire goederen naar 
genoemde bestemmingen (voor Libië en Syrië geldt inmiddels een
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wapenembargo) "on hold" staan. In de praktijk geldt dat ook voor Saoedi- 
Arabië dat (op verzoek) ingreep in Bahrein om de orde te herstellen.
De Kamer (oppositie + PVV = meerderheid) heeft vervolgens moties 
aangenomen die oproepen tot een wapenembargo op Saoedi-Arabië en op 
landen "waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden en waar geen vrije 
verkiezingen worden gehouden" (ergo: het grootste deel van Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten). De kabinetsreactie op die moties is nog niet uit, 1-1.1. i

9

> MMm
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan de Minister Vlij Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

3ü^,eJ@minez.nl

nota
Datum
22 maart 2013

^ Kenmerk
Bezoek businessclub CDA bij IHC Merwede in Krimpen a/d dgbi-top/ 13050512 
Dssel op 25 maart (16.00-17.30 uur)

Kopie aan
iO.l.e ‘

t

B9lafle(n)10.2.e.Paraf«
Paraaf

MedeparaafMedeparaaf

Aanleiding
Op maandag 25 maart brengt u van 16.00 - 17.30 uur een bezoek aan de CDA 
Businessclub op de locatie van IHC in Krimpen a/d Dssel.

Kernpunten
• In de bijlage treft u achtergrondinformatie aan over IHC Merwede, 

Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw en de Garantieregeling 
Scheepsbouwfinanciering.

• Tevens wordt kort ingegaan op het verzoek van IHC aan de Nederlandse 
overheid om wetgeving te gaan maken op het gebied van 
diepzeemijnbouw.

102e.. -

10.2.e. _ ]
S Dirertie Topsectören en Industriebeleid (DG B&I)

Ontvangen BBR 
% 
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Adresgegëvens IHC

^ IHC Merwede 
‘Offshore & Marine

, Schaardijk'24,
' 2921 Lg Krimpen a/d Dssel

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
□irectje Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP/ 13050512
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Achtergrondinformatie IHC Merwede
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en ' 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP/. 13050512

Algemeen
i • De oorsprong van.IHC gaat terug tot medio jaren '60 met de oprichting 
jl van deindustriële Handels Combinatie.-
5 • Op dit moment is IHC wereldmarktleider in de bouw van gespecialiseerde 
i schepen voor natte mijnbouw- en baggeraCtiviteitèn en een. belangrijke 

■ !•- speler op het gebied van complexe custom-built offshore schepen. IHC 
l! .'Merwede ontwikkelt, bouwt èri. onderhoudt technologisch hoogwaard|ge 
1 , schepen en werktuigen voor de bagger-en offshoremarkt.

Vestigingen heeft IHC in onder'andere: Brazilië, China, Maleisië, Midden
oosten, Singapore, de VS en in verschillende Europese landen.

r ‘
Divisies .. ...
Il-ic Merwede. heeft divisies voor vier verschillende markten: Dredging, Mining, 
Offshore en Technology & Services.

Ii •• Op het gebied van het boüwen van geavanceerde en gespecialiseerde
baggerschepen is IHC Merwede onbetwist wereldmarktleider. Vrijwel alle 
grote internationale waterbouwers werken met schepen en werktuigen 
van IHC Merwede. ;Of het nu gaat dm kleine of grote sleephopperzuigers, 
stationaire oT zelfverende snijkppzuigers, speciale werktuigen voor de 
natte mijnbouw of mineralenwinning, schepen vén IHC doen over de hele 
wereld hun werk: landaanwinning, kustbeschërming, zandwinning op zee 
en het bevaarbaar maken en houden van, wereldhavens en rivieren. Maar 
ook diepzee mijnbouw wordt steeds belangrijker. Het winnen van 
mineralen'op grotere dieptes is noodzakelijk om te voldoen aan de 
toenemende vraag naar grondstoffen.
IHC Merwede ondersteunt haar opdrachtgevers in de markt met nieuwe 
offshore-techhiekeri. Dit geldt voorde energiewinning op zee van fossiele 
brandstoffen als ook voor nieuwe energiebronnen zoals windenergie. De 
divisie Offshore & Marine ontwikkelt en bouwt constructieschepen en 
werktuigen die nodig zijn voor bijvoorbeeld de aanleg van 
pijpleidingsystemeh op de zeebodem, de ondersteuning van duikoperaties, 
het aahboren yan oliebronnen, de plaatsing yan windmolens en materieel 
voor onderzeese graafwerkzaamheden. Bij al deze projecten streeft IHC 
Merwedé zoveel mogelijk naaf de slimme combinatie en integratie van 
systemèri en technieken.
Technology & Services levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren 
en technologisch verniéuwen van de producten van IHC Merwede. De 
R&D-afdelingen doen onderzoek naar effectievere en efficiëntere manieren
van baggeren en offshorewerken. Ze zoeken antwoorden op actuele en 
toekomstige vragen: hoe kan men op grotere dieptes baggeren? Met 
welke techniéken kunnen we het slimst offshore-windparken op zee 
aanleggen? Aan de hand van de nieuw verkregen inzichten werken 
gespecialiseerde business units van Technology & Services aan het

i'
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

ontwerp van bijvoorbeeld baggerpompen, bedieningssystemen voor 
scheepsbruggen, hydraulische of pijpleidingtechnieken.

Om zet
• De omzet van IHC bedraagt de afgelopen jaren ruim € 1 miljard per jaar.
• Het aantal nieuwe orders bedraagt, na een dip in 2009, vanaf 2010 weer 

ruim € 1 mrd. Zie ook de bijlage met resultaten 2007-2011.
• IHC verwacht omzet te kunnen handhaven maar verwacht tevens sterkere 

concurrentie als gevolg van wereldwijde overcapaciteit. In het Verre 
Oosten (Zuid-Korea, China) is er de afgelopen jaren veel te veel 
werfcapaciteit gebouwd (met name transportschepen). Deze 
overcapaciteit zoekt zijn weg naar markten waar nog wel vraag is (bijv. 
werkschepen voor offshore, baggerschepen en andere 'specials').

Medewerkers
• IHC heeft wereldwijd meer dan 3000 medewerkers, waarvan in Nederland 

ca. 2000 medewerkers.

Beschikbaarheid personeel
• Het menselijk kapitaal is van essentieel belang voor IHC Merwede. Het 

bedrijf wil zich wereldwijd onderscheiden door het leveren van 
hoogwaardige schepen en materieel. IHC is zeer actief op het gebied van 
aantrekken en opleiden van (technisch) personeel.

• Daarom heeft IHC een eigen Technisch Opleidingscentrum waar het 
gediplomeerde vmbo-leerlingen opleidt tot vakmensen. Dit gebeurt voor 
functies als lassers, scheepsmetaalbewerkers en machinaal verspaners. Zo 
blijven medewerkers voldoen aan de eisen van vandaag. De opleidingen 
duren twee jaar waarbij de theorie wordt afgewisseld met de praktijk. Is 
de opleiding afgerond dan krijgt men een landelijk erkend diploma.
Tevens verzorgt IHC zogenaamde "multiskill trainingen" en een erkende 
bedrijfskundige training. Zo kunnen medewerkers doorgroeien naar een 
goed MBO+ niveau.

• Voor HBO- en WO-studenten biedt IHC de Management School, 
mogelijkheden voor traineeships en werkstudenten en een 
talentenprogramma. De lessen worden ontwikkeld en verzorgd door eigen 
(top)managers.

Topsector Water
• IHC neemt actief deel aan de Topsector Water Maritiem.
• In het Innovatiecontract Maritiem leidt de CEO van IHC Merwede, de heer 

Goof Hamers, het project Diepzeemijnbouw.
• Ook in Europees verband is Goof Hamers actief, hij is vice voorzitter van 

de Europese branche-organisatie Sea Europe, waarin de Europese 
scheepswerven en maritieme toeleveranciers zijn verenigd.

Kenmerk
DGBI-TOP/ 13050512
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Nieuwe marktkansen 
Nieuwe markten als windenergie en diepzeemijnbouw bieden nieuwe kansen 
waarin IHC dan ook volop in investeert. De windenergiemarkt draagt al voor een 
belangrijk deel bij aan de omzet.

Diepzeemilnbouw
• IHC ziet in diepzeemijnbouw een nieuwe kans om hun concurrentiepositie 

te versterken.
• Het winnen van mineralen op grotere dieptes is noodzakelijk om te 

voldoen aan de toenemende vraag naar grondstoffen. Op de 
diepzeebodem liggen steeds schaarser wordende mineralen, metalen en 
fosfaten.

• Met de kennis en ervaring die IHC heeft op het gebied van mijnbouw en 
baggeren denkt IHC ook hier een leidende positie te kunnen verwerven. 
Samen met het Belgische baggerbedrijf DEME heeft IHC een joint venture 
opgericht om deze markt te ontwikkelen.

• Om de zeebodem te mogen exploreren en exploiteren is een vergunning 
vereist van de International Seabed Authority (een UN-organisatie), Deze 
vergunning kan een onderneming krijgen als de eisen waarbinnen zij moet 
werken in nationale wetgeving zijn opgenomen.

• Daarom heeft de joint venture Oceanflore van IHC en DEME (Dredging, 
Environmental and Marine Engineering) de Nederlandse overheid 
gevraagd om Nederlandse wetgeving op dit gebied te maken.

• Een nota waarin u wordt voorgesteld om wetgeving hiervoor te maken 
ontvangt u binnenkort.

Subsidieregeling Innovatieve fzeelScheeosbouw (SISI
Eerder bent u met nota voor uw gesprek met de heer Kortenhorst geïnformeerd 
over de Subsidieregeling Innovatieve (Zee-)scheepsbouw. Zie bijlage voor nota.

Kenmerk
DGB1-TOP7 13050512

10.2,g.
'..........._________

Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering fGSFÏ 
De GSF is op 6 maart jl. gepubliceerd. Hiermee wordt voor een belangrijk deel 
tegemoetgekomen aan het probleem dat werven hebben bij het verkrijgen van 
financiering voor de bouw van schepen. Andere landen hebben ai langer een 
dergelijk instrument.
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
TOP - Landheer/:lo.2 e

Commissariaat Miiitaire 
Productie

Behandeld doorTyp nt^nT>:fi3»iS^

rn G m O Terugkoppeling gesprek MEZ met de heren Berkvens 

(CEO Damen) en Edelijn (CEO Thales) 27/3/2013

Aanleiding
De heren Berkvens en Edelijn maken een rondgang langs diverse ministeries en 
andere belanghebbenden om aandacht te vragen voor de positie van het 
Nederlandse Marinebouw Cluster vanwege de Visie op de Krijgsmacht die in 
ontwikkeling is.

Datum
28 maart 2013
Kenmerk
DGBI-TOP-MP / 13055472

Kopie aan

Bijlage(n)
1 - DOMUS 13038789 - 
voorbereid ingsnota

Specifieke punten van zorg:
(11

I yp hier uw teki

0.
2.

a

Reactie Minister 
• -10 2 g

mm
«a»

Acties

a 
o

Actie inmiddels doorgezet aan

Overig
• Nav. de opmerkingen mbt invulling R&D projecten in Kennisconvenant nagaan 

bij Defensie wat de stand van zaken is. Actie CMP

iÖ.2.e.
Directie Topsectoren en Industriebeleid (DG B&I)
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Ï0 2.en
102.e -V ...........
Brief EC Strategie Plan for the EU DefeMduitr; 
dinsdag 9 april 2013 11;02;24
Brf. EC Strategie Plan for the EU Defence Industry -MinEZ.odf

Heren, dame,

Bijgaande brief is gisteren per post verzonden aan minister Kamp. 

Met vriendelijke groet.

Stichting NIDV 
10.2.e j
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DEFENSIES.
VEILIGHEID Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

45a

Ministerie van Economische Zaken 
De heer H.G.J. Kamp 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum; 8 april 2013
Betreft; EC Strategie Plan for the EU Defence Industry

Excellentie,

Bijgaand ontvangt u een eerste reactie opgesteld op het concept plan van de Europese Commissie 
over de Defensie industrie in Europa. Het is een bijdrage aan de standpuntbepaling van het kabinet.

Wij zullen de verdere ontwikkelingen met belangstelling volgen. Wij hebben eenzelfde brief aan 
minister Hennis-Plasschaert gezonden.

Met vriendelijke groet,

K^tflïPeil
Voorzitter

I

“%5

'pi;

I ■ t
ii.

I

Prinsessegracht 19, 2514AP Den Haag * T:+31 (0)70 364 48 07 • Fj+31 (0)70 365 69 33 . E: info@nidv.eu * W: www.nidv.ew 
Bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. • Rekening nr; 22.58.21.672 • Swift-code: FVLBNL22 • IBAN; NL90FVLB0225821672 J 

Handelsregister Den Haag: 41153334 . BTW; NL 006175272 B 01



’mm DEFENSIES.
VEILIGHEID

45. b

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

Ó
ï-'J

«3

Netherlands industry position regarding the European Commission's draft communication:
"A strategic Plan to Strengthen the Internal Market and 

the Competitiveness of the EU Defence Industry”

The Netherlands very much welcome the initiative taken by the European Commission for 
strengthening the Internal market and the competitiveness of the European Defence Industry.

The Commission has touched upon the important issues that threaten the European defence market 
and the backgrounds of it. It recognizes that a Common Security and Defence Policy is a necessity.
The Communication of the Commission also states that recent operations in Libya and Afghanistan 
have shown that Europe is lacking the military capabilities it needs, in addition: the cutbacks in 
general public spending and on defence budgets in particular have further exacerbated the situation. 
There is a general recognition that providing adequate security and defence is now beyond the scope 
of even the biggest Member States.

The Commission then further elaborates on the lack of common agreement on Europe's security 
interests. It states that more European cooperation is generally recognized as the only realistic way 
forward. Furthermore: Defence markets should become more efficient and competitive. 
Consolidation of demand could lead to substantial savings. Nevertheless: possible areas of 
cooperation are still under debate.

The Commission also remarks that the shrinking defence budgets are aggravated by the persisting 
fragmentation of European markets, unnecessary duplication of capabilities, organizations and 
expenditures.

Based on these findings the Commission states that:
• A Common Security and Defence Policy is a necessity
• scarce financial sources have to be spent efficiently
• fragmentation and duplication should be avoided
• a defence market (policy) is needed which encourages to invest in Europe rather than 

abroad.

Based on the above 'objectives' the Commission has presented a strategy to mobilize and integrate 
all its relevant policies to strengthen Europe's defence sector and make it more competitive. A series 
of proposals were formulated to support the strategy. These proposais address the following specific 

areas:
• strengthening the internal market for defence (especially related to the directives 2009/81, 

article 346 and directive 2009/43 on transfers)
• developing a defence industrial policy: especially addressing CoE's, SME's, standards, 

certification
• developing an energy strategy for defence
• defence and space
• bridging the gap between civil and military R&D

Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag • T: +31 (0)70 364 48 07 . F: +31 (0)70 365 69 33 . E: info@nidv.eu . W: www.nidv.eU; 
Bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. * Rekening nr: 22.58.21.672 • Swift-code; FVLBNL22 • IBAN: NL90FVL80225821672 4-

Handelsregister Den Haag; 41153334 . BTW;NL 006175272 B 01 ^
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Our position:
The Netherlands defence industry consists of more than 300 companies, working for two third of 
their business in the civil sector and for one third in defence and security. The sector provides 
superior technology and high quality systems and parts; its workforce is highly educated and skilled 
and there is intense and crucial interaction between civil and military expertise.
The Netherlands can be considered as the biggest under the less big European nations. The following 
key characteristics apply for the defence industry: turnover € 3.51 billion, number of employees: 
18,000.

Looking at the actual ideas which the Commission proposes in the five sectors above we think that 
these ideas (although in certain areas appropriate) insufficiently address the four major objectives as 
stated by the Commission itself.
While the major objectives are quite clear and generally accepted among players in the field the 
Commission's detailed proposals to address these objectives are on a different, much lower, level 
and will not lead to a serious improvement to the current situation. In some cases the proposed 
methods might even be counterproductive.

We therefore stress the importance of addressing the defence market situation at the right level and 
with initiatives which can really strengthen the European defence situation and the industrial base^:

1. A Common Security and Defence Policy CSDP
Europe is lacking key military and civilian capabilities in order to play its role in international security 
affairs. In spite of the recognition of the need for cooperation, EU Members States are not able to 
solve the problems in the defence industry all by themselves. The strategy of the Commission is to 
focus entirely on the creation of an open and transparent internal market through Directive 2009/81 
and the phasing out of offsets, while not taking into account the international competitive situation 
towards e.g. the US and e.g. the BRIC countries. The sole focus on procurement in open competition 
of defence and security goods will only create loss of capabilities and jobs.
In line with the position of the Nordic countries we state that the defence policy dimension is 
insufficiently reflected in the Draft Communication. Although the need for more cooperation is 
recognized, current reality is that the European market is fragmented governed by individual national 
defence strategies and national based defence industries. It is required that this issue is being 
addressed in a strategic and equivalent way and as part of the development of a Common Security 
and Defence Policy. Key enabling military and civilian technologies should be developed and this 
could and should be done in common programs (taking into account the demand side, industry and 
institutes i.e. the golden triangle) or, if required for effectiveness, in smaller groupings (in bi- or 
multinational settings).

2. Lining up of national defence policies and capabilities 
Real distortions of a Level Playing Field in Europe are caused by nations that currently procure most 
of their defense equipment purely from national sources. For smaller EU Member States in Europe 
without defence OEM's, the situation is entirely different. They have to procure from other European 
Member States but their national industries have no proper access to the OEM's because the supply 
chains are not open despite the articles in the defence directive procurement on subcontracting in

*^This is very much in line with the reaction of the Nordic Defence Industrial Associations
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open competition. As a consequence, industries in the smaller Member States are losing basic 
strategie knowledge and this also affects the essential security interests of these smaller Member 
States. It is therefore required that national defence policies are being lined up in such a way that 
attention is given to both sovereignty aspects as well as common defence goals and the best use of 
industrial capabilities, irrespective of borders. This also requires a qualitatively well organized and 
supported CSDP, which in the end would allow for a competitive cross border supply chain.

3. Key military capabilities and technologies
The Common Security and Defence Policy should lead to definition of EU capability needs, to build up 
and retain key military technologies in Europe, and to the creation of European and/or multinational 
programmes to develop these capabilities and technologies. In this way, truly European cooperation 
and efficient and cost effective capabilities can be built in the long term.

4. Directive 2009/81 and Article 346 TFEU
It is clear that the defence industries in the smaller member states, provided that they are 
competitive, should get access to all national European defence markets. The same is valid for access 
to international markets, outside Europe. Therefore it is of utmost importance that the original 
procedures and way of working (situation before Directive 2009/81) to access these markets (e.g. the 
US) and to realize European industrial involvement via article 346 TFEU and industrial 
offset/participation are not altered, until a transatlantic level playing field has really been created.

5. European funding of defence R&D
We support the Commission's objective to work towards a comprehensive research strategy 
coordinating European (Horizon 2020, JTI's, and PPP's) and national programmes; but this should not 
just be based on the development of synergies between civil and military research. The development 
of European funding of defence research is vital for European competitiveness, e.g. in combination 
with the development of European capabilities as indicated under bullet no 3. Pre-commercial 
procurement to procure prototypes in several fields (RPAS, etc) is a possibility to ease the transient 
steps between R&D and market introduction and could seriously improve the position of the 
European industry. We would welcome all activities of the Commission which could support, also 
financially, the steps between R&D and market introduction. We ajso welcome the continuous and 
increased involvement of EDA in supporting above mentioned initiatives.

6. Consolidation of demand
Even apart from the development of a broadly supported CSDP, consolidation of demand is 
imperative. It is required that all actors (Member States, EDA, EUMC and Commission) find a way to 
transform current 'free' procurement processes (resulting in many competing systems/versions and 
insufficient economy of scale) into a mandatory process with the intention to consolidate demand.

7. Harmonization of requirements
In line with the above, harmonization of requirements is essential in realizing economies of scale; as 
the German industry stated with respect to this and previous point: cooperation needs to become 
the norm and not only remain an option. In line with harmonization is the use of standards and 
certification. However, these areas can only be addressed properly if the higher level objectives of 
consolidation of demand and harmonization of requirements are undersigned.
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8. Effective use of instruments
Specific measures, as proposed by the Commission, should really address the major objectives and 
not just be an opportunity tool, generated by the availability of certain funding. The example of the 
support of Centres of Excellence out of regional funds and the support of regional specialization is 
such an example. As France and Germany pointed out: we have to be very careful in the use of 
structural funds to develop defence and/or regional industrial infrastructures; this could lead to 
duplication in capabilities and would be contrary to the required consolidation. This does not prevent 
the development of strategies to ensure the access to the European defence markets of innovative 
and flexible SME's and, in addition, that proper industrial collaboration between industries, R&D 
institutes, and universities is stimulated and supported. We would welcome the creation of SME 
directed policies, related instruments and financial means. The Commission should announce 
activities addressing this objective.

9. The energy strategy
The Commission s proposal regarding the development of an energy strategy for defence is too far 
away from the overall objectives to be of real value. Although we underline the importance of energy 
savings in military equipment and sites, it is already often addressed by forces themselves in their 
operations and procurement (e.g. fuel consumption in military aircraft is a major issue and has been 
addressed for decades). We have to avoid spending our efforts on too many issues which only 
detract from the really important objectives in the European defence scenery. In times of austerity 
focus and coherence are essential.

10. The importance of ICT for Defence and Security
What is missing in the Draft Communication of the Commission is the importance of ICT for Defence 
and Security. IT is a key enabler to provide the right information, in the right format, at the right 
time to the right persons. This is extremely valid for decision making processes, especially in complex 
field operations, and with many different parties involved. This is also valid for civil operations with 
parties such as police, fire brigades, ambulance and emergency services. Good ICT is required to 
allow for parallel command and control structures, at different levels of cooperating organizations, to 
enable an optimum 'battle readiness' level.
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Commlssaiiaat Militaire 
Productie

Auteur

K23@m.nez.nl

nota Reactie MEZ op brief van dhr. Berkvens (C 
nav bezoek 27/3/2013

10,2.e -j

r. T............ . .Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

10.2.e

Bljlage(n)

Datum
10 april 2013
Kenmerk
DG8I-T0P-MP/ 13062717

Aanleiding
Op 29 maart 2013 heeft dhr. Berkvens, CEO van Damen Shipyards, een 
bedankbrief aan de Minister gestuurd (bijlage 2) nav het bezoek van hem en dhr. 
Edelijn, CEO van Thales Nederland, op 27 maart 2013. Het secretariaat van de 
Minister heeft daarop een korte bedankbrief (bijlage 1) aan dhr. Berkvens 
verzonden.

Kernpunten
In de brief wordt wat aanvullende informatie verstrekt over de levensduur van de 
huidige marinevloot in Nederland.

Toelichting

ectie Topsectoren & Industriebeleid Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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MINISTER

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

DAMEN
De heer R.H. Berkvens 
Postbus 1
4200 AA GORINCHEM

Den Haag, 8 april 2013

Geachte heer Berkvens,

Dank voor de waardevolle aanvulling op ons gesprek van 27 maart jl. in de 
vorm van uw brief van 29 maart 2013. Van de inhoud van deze brief heb ik 
goed kennis genomen.

ot ziens,
10.2.e.

H.G.J. Kamp
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DAMEN SHIPYARDS GROUP

RENÉ H SERKVÉNS - CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ministerie van Economische Zaken 
De heer H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

datum 29 maart 2013 
uwreferentie RHB/nm BE 13.010 

onze referentie

Onderwerp -

■n

i
I

/

telefoon 10.2.6. \

/b
3 J ‘1

Mede namens de CEO Thales Nederland, Gerben Edelijn dank ik u hartelijk voor de ontvangst 
gisteren. De tijd die u heeft vrijgemaakt en uw luisterend oor zijn door ons gewaardeerd. ^0.2.
; -- ,

Bij de gedachtewisseling met u over bijdragen van de spelers in de maritieme ‘gouden driehoek'
(overheid, onderzoeksinstellingen en industrie) 10-2-g- . ^
één aspect feitelijk niet goed voor het voetlicht gekomen. Het gaat daarbij om de leeftijd van 
sommige eenheden van de Koninklijke Marine en daarmee ook om de rationale van de 
vervanging ervan.

Het beeld dat de Koninklijke Marine na de Marinestudie met louter nieuwe eenheden vaart 
behoeft namelijk bijstelling. Juist de drie grotere scheepsklassen die in deze discussie centraal 
staan, zijn op leeftijd. De onderzeeboten, mijnenbestrijdingsvaartuigen en M-fregatten zijn 
namelijk tussen 18 en 28 jaar oud (gemeten naar de data van indienststelling, zie overzicht 
hieronder). Met het uitvoeren van moderniseringsprogramma’s is de levensduur van deze 
schepen weliswaar verlengd, vooral in operationeel opzicht, de leeftijd is zichtbaar in de 
oplopende onderhoudsinspanning die in het volgende decennium tegen het einde van haar 
mogelijkheden aanloopt.

Mijnenbestrijdingsvaartuigen
Onderzeeboten
M-Fregatten

indienststelling 1® schip: 
indienststelling 1® schip: 
indienststelling 1® schip:

1985

1990

1992

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DAMEN shipyards GROUP

Industrieterrein Avelingen West 20 P.O. Box 1
4202 MS Gorinchem 4200AA Gorinchem

phone +31(0)183 6394 50 
fa.< +31 (0)183 63 75 75

rhb©damen.nl
www.damen.nl

The Netherlands

P-Y-g. jtu.'A’d At !he Chamber of Commercé, no 2304P'523 under the narre BV Holdinqrnaaticr-.aDpij Damen

tl
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DAMEN SHIPYARDS GROUP
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RENf r' StPKVENS CHiET EXECUTIVE OEFICER

Afsluitend willen wij u nogmaals danken voor het gesprek Wij vertrouwen erop dat u als "onze" 
Minister van Economische Zaken bereidt en in staat zal zijn om de belangen van het waardevolle. 
exporterende Marinebouw Cluster te ondersteunen bij de invulling van de nieuwe Visie op 
Defensie.

10.2:e

«AÜsi

René H. Berkvèhs

DA.VF>'i ShiPVARDS GRO'JF- m>
Industrieterrein Avelingen West 20 P.O. Box 1
4202 MS Gorinchem 4200AA Gorinchem

pnor.«: 4-31 (0)183 63 94.50 
•a* 4-31 (0)183 63 75 75

rhb^damen.nl 
WWW damen.nl

The Netherlands

:t i? •• V C •■■■3 ;77,r4?‘??'f rhe ''ar- s- 3'/ D-im.-'r-
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Geachte heer Berkvens,

Dank voor de waardevolle aanvulling op ons gesprek vanV. maart j.1. in de vorm van uw 
brief van 29 maart. Van de inhoud van deze brief heb ik goed kennis genomen.

Graag tot ziens.
102.e.

mrnmmmmm
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Ministerie van Economische Zaken

■Aan ■
Thales Nedehiand ' • 
Postbus 42
7550 GD HENGELO OV

memo 'Aanbieden NATO documenten dd 19 april 2013

Directie Bedrijfsvoering 

Behandeld door
•M.2.e|ci I
sî'ÎI^^Â>inez‘.nl

Datum
19 april 2013 .
Kenmerk 
DB / 13071770

Kopie aan

Bijtage(n)
4

Op grond van de bevéiligingsregeling CMP doe ik u NATO 
documenten toekomen.

Een ondergetekende kopie van deze brief zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten 
hoeven niet te wórden geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en de cd-rom, indien vervallen, verouderd 
of die niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor üw medewerking.

10.2. e. cD
NATO registiY
10.2. e;

102e
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan de Minister

nota Appreciatie Reactie NIDV op concept plan EC over 
toekomst Europese defensie industrie

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

mmmmm
î9Âæa@minez.nl

Datum
22 april 2013
Kenmerk
DGBI-TOP / 13072188

Kopie aan
MTBI, MTTOP,in ;9 èrïM

Parafenroute Bijlage(n)
Paraaf

Bertholt Leeftink
DG Bedrijfsleven en Innovatie

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Div Directeur TOP
BBR-paraaf

Aanleiding
Op 8 april heeft Karla Peijs van de NIDV (Stichting Nederlandse Industrie voor 
Defensie en Veiligheid) u en minister Hennis-Plasschaert een brief gestuurd met 
de reactie van de NIDV op het conceptplan van de Europese Commissie voor de 
toekomst van de Europese defensie industrie. Op .. april heeft minister Hennis- 
Plasschaert namens u beiden een korte reactie gestuurd aan Karla Peijs (zie 
bijlage). In deze nota een korte appreciatie van de reactie van de NIDV op het 
conceptplan van de Europese Commissie. De Europese Commissie verwacht rond 
de zomer met haar mededeling te komen over de toekomst van de Europese 
defensie industrie.

Kernpunten
Een aantal opvallende punten uit de reactie van de NIDV aan de Europese 
Commissie:

• Roep om een sterker Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 
(GBVB), waarbij gezamenlijk moet worden gekeken naar het opbouwen 
van capaciteiten, ongeacht de nationale grenzen. Meer Europese 
samenwerking en het harmoniseren van vereisten bij aankopen is van 
belang voor de Europese industrie.

• Voor toegang van de defensie industrie tot de verschillende markten is het 
voor met name industrie uit de kleine lidstaten van belang dat de
'bestaande' procedures rondom artikel 346 EU VWEU en rondom ontvangen bbr
offset/industriële participatie niet worden gewijzigd tot er een 
transatlantisch speelveld is gecreërd. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
met de komst van Richtlijn 2009/81/EU de situatie is veranderd en we niet

Pagina 1 van 2
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volgens de oude procedures offset of participatie mogen vragen van 
bedrijven uit derde landen.
De NIDV staat niet achter het creëren van een separate energie-strategie 
voor defensie. Energiebesparingen zijn van belang, maar er zijn 
belangrijkere thema's waar de Europese Commissie zich op zou moeten 
richten. Wat mist in de concept tekst van de Mededeling is bijvoorbeeld 
het belang van ICT voor de defensie industrie.

Toelichting

De Europese Commissie verwacht rond de zomer een mededeling te publiceren 
over de toekomst van de Europese defensie industrie. Deze mededeling komt 
voort uit de Taskforce on Defence industries and Markets; een samenwerking 
binnen de Europese Commissie van Commissaris Tajani (Enterprise) en Barnier 
(Interne Markt). De NIDV heeft namens de Nederlandse defensie industrie een 
reactie gestuurd op een concept tekst van de Commissie. Door de Europese 
Commissie wordt echter wel duidelijk benadrukt dat het stuk nog in wording is en 
dat er nog geen politieke overeenstemming bestaat over de inhoud. De 
mededeling is één van de drie onderwerpen voor de Europese Raad in december 
dit jaar (naast het GBVB en capaciteitsversterking). Na het verschijnen van de 
mededeling zal er samen met het ministerie van Defensie en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken een reactie worden opgesteld, die als basis dient voor de 
Europese Raad in december.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 13072188

1Q:2.e
Directie Topsectoren en Industriebeleid
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Thales Nederland 
Postbus 42
7550 GD HENGELO OV

m G m o Aanbieden NATO documenten dd 8 mei 2013

Directie Bedrijfsvoering 

Behandeld door
10;2.e j

T 0*
ÜO^ie f@niinez.nl

Datum 
8 mei 2013
Kenmerk 
08/ 13084717

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten 
toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten 
hoeven niet te worden geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd 
of die niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

10.2.e. T: 
Nato registry
^o-2.e.

: -

10.2.e
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO OV

Directie Bedrijfsvoering 

Behandeld door

T 071
inez.nl
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o;
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memo Aanbieden NATO documenten dd 17 mei

Datum
17 mei 2013
Kenmerk
DB / 13090409

Kopie aan

Bijlage(n)
1

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO 
documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze memo zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted 
documenten hoeven niet te worden geretourneerd.

Ik verzoek u wei deze documenten en cd-rom(s), indien vervailen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thaies deze in eigen beheer te vernietigen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

10.2.e.
Nato registry“ 

10.2.e. . -M
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

memo Aanbieden NATO documenten dd 24 mei

Aan 10:2t*

Op grond van de bevetligingsregeling CMP doe ik u NATO 
documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze memo zie ik graag 
Teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted 
documenten hoeven niet worden geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of 
die niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriéndelijke groet,

10.2.e. ' 5 
NATO registry

10.2 e

Directie Bedrijfsvoering 

Behandeld door
i0.2.é :
1.07010.2®

Datum

24 .mei 2013

Kenmerk
DB ! 130936S9

Kopie aan

Bijlage(n)
1

I yp hier uw tekst
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Thales Nederland BV 
postbus 42
7550 GD HENGELO (OVj

memo
Aan mm

Aanbieden NATO documenten dd 31 mei

.Óp grond van de beveil.igingsregeling CMP doe ik u 
NATO ddcuménten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze memo zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten 
hoeven niet'te worden geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze docurhenten en cd-rpm(s), indien vervallen, verouderd 
Of die nietlanger nodig zijn .vpor.Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

■ Met vriendelijke groet,

10.2.e.
' NATO registry 

10.2.e.
mm

iSiSSiMi

Directie Bedrijfsvoering 

Behandeld door
io:2.e:r]

T 070-J|0 2ë‘
'10.2.e .©.Tinez.nl

Datum 
31 mei 2013
Kenmerk 
DB / 13099496

Kopie aan

Bijlage(n)
2
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 7 JUNI 2013 -
Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 7 juni 2013

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u 
NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd 
of die niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

10.2.e.
NATO registry 
10.2.e. =

....

tmrnsmmsm

mamm Âîiiii

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW, rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door 
110,2111

^ Ó^^^g:@minez.nl

Ons kenmerk 
DB / 13103590

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 7 juni 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 7 juni 2013

Parafenroute __ __ __________
Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuldenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid .nl/ez

Behandeld door
mjMJM

m

Paraaf

Ons kenmerk
DB / 13103590

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B8R Ontvangen Postkamer

- 7 JUNI 20Î3 -

Datum verzending

- 7 JUNI 2013 -

Paraaf Postkamer
Ï0*2 e "
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

1 JUN! 2013 “
Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 14 juni 2013

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.ri3ks0verhetd.nl/ez

Behandeld door
1Ö.2 e.Tl

iinez.nlII

O"

O"

o;

o*

Urn

Qï“

Aan ^D.2.sÆÊh

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelüke groet 
l* 0.2.e.

«i
10.2.e. -'j 
NATO registry

iö;2.e.ai«»

Ons kenmerk
DB / 13108027

Uw kenmerk

Bijlage(n)
3
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
vfww.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door
Ït0.2.e;:b

minute
Datum 14 juni 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 14 juni 2013

Parafen route
Paraaf Paraaf Paraaf

______ ,
9minez.nl

Ons kenmerk
DB / 13108027

Uw kenmerk

Kopie aan

Bljlage(n)
3

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending Paraaf Postkamer

Î ^ JUNI 2013 - ^ ^ JUNI 2013 '
10.2.e. -

}_____
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV
Postbus 42
7550 GD HENGELO

Datum
Betreft

Aan de

- 2 1 JUNI 2013 -
Aanbieden NATO documenten dd 21 juni 2013

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BO Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
mXeM

.-l@mL.nl

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Ons kenmerk
DB/ 13111658
Uw kenmerk

Bijfage(n)
2

oj

o{>

o-

o-

w"

tflâ

—a“

Met vriendelijke groet, 
10.2.e..-

NATO registry
102e. I
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directie Bedrijfsvoering

Thales Nederland BV
Postbus 42
7550 GD HENGELO

minute

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

mxëm
'|-a}@hiinez.nl

Datum 21 juni 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 21 juni 2013

Parafenroute
Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Ons kenmerk
DB / 13111658

Uw kenmerk

Kopie aan

BIjlageCn)
2

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer\

%

Datum verzending eiiSÄi
%
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■ Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Tha|es Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

12 8 JUMl 2013 -
Aanbieden NATO documenten dd 28 juni 2013

Äan de heer 10 2 e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Pos'tbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
000000010032143690ÖO

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.e. ;

^ '1

l:@minez.nl

Ons kenmerkOp grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen, qb/ i3U6084

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
' ■.. ...... . mmM

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

10.2.e.

Ka«-.
NATO registry

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2S00 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 28 juni 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 28 juni 2013

Parafenroute

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

2 8 JUNI 2013 g 2 8 JUNI 2013 -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
M.2:ëm
? •
^-^-..^,:@minez.nl

»

Ons kenmerk
DB / 13116084

Uw kenmerk 

Kopie aan

Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Paraaf Postkamer
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 1 2 JULI 2013 -
Datum —
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 12 juli 2013

Aan de heer

IÖ,2.e ' ' ” > i
iEi»:Ä

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

w^mM

op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet.

H 0.2;él-@'’ilnez.nl

Ons kenmerk
DB / 13124431

Uw kenmerk

BijlageCn)
2

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 12 juli 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 12 juli 2013

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

- 1 2 JULI 20131-12 JULI 2013 -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

|;@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 13124431

Uw kenmerk 

Kopie aan

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)

2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Paraaf Postkamer
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV
Directie Bedrijfsvoering

Postbus 42 Bezoekadres
7550 GD HENGELO (OV) Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

- 1 9 JULI 2013 - T 070 379 8911 (algemeen)
Datum www.rijksoverheid.nl/ez

Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 19 juli 2013 Behandeld door
aO,2^e.bi

Aan de heer 30 2 e.
ÿ/.. r«i:>*5ÎÊiW--feâÔ:iï:'S

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Ons kenmerk
'DB / 13128738

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Met vriendelijke groet, 
10-2-e. ’ V

m *
NATO registry

102 e

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 19 juli 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 19 juli 2013

Par^^route
Paraaf ......... .. Paraaf Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Medeparaaf Medeparaaf

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B8R Ontvangen Postkamer

- t 9 JULI 2013 •

Datum verzending

- I 9 JULI 2013 ■

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rljksoverheid.nl/cz

Behandeld door

l@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 13128738

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Paraaf Postkamer
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2SOO EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 1 6 AUG. 2013 -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 16 augustus

Aan de heer 10.2.e:;.'

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet.

NATO registry
102e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 15180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
!lp.2:ë. 1

©nninez.nl

Ons kenmerk
DB / 13142487

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 16 augustus 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten dd 16 augustus

Parafenroute

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
ÏMM2... :

:@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 13142487

Uw kenmerk 

Kopie aan

Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)
2

'Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending Paraaf Postkamer

- I 6 AUG. 2013 - - I 6 AUO. 2013 -
10.2.è. ^
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan
de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie

nota Werkbezoek Ten Gate

Parafenroutft^.g-^ __

Medeparaaf ^ Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis
Auteur 10 2 e.

■■

Datum
27 augustus 2013
Kenmerk
OGBI-I&K / 13147202

Kopie aan

Bljlage(n)
5

Aanleiding
Donderdag 29 augustus brengt u van 14:30 uur tot 16:30 uur een bezoek aan Ten 
Gate om u te laten informeren over de nationale en internationale activiteiten van 
dit bedrijf op het gebied van onderzoek en innovatie.
Door nieuvfe technologie is het bedrijf de afgelopen decennia drastisch van 
gedaante veranderd: van een traditioneel textielbedrijf ('Koninklijke Nijverdal Ten 
Gate') tot een producent van moderne hoogwaardige materialen.
I0.2.e. I van directie I&K zal u vergezellen tijdens uw bezoek.

Adres:
Ten Gate Advanced Gomposites - Ontvangstzaal
Ingang fabrieksterrein: TenGate, G. van der Muelenweg 2 in Nijverdal

Ontvangst en agenda
U wordt ontvangen door:

• Dhr. L. De Vries - President & GEO
• Dhr. F. Spaan - Gorporate director business development
• Dhr. F.J. Meurs - Group director Ten Gate Advanced Gomposites EMEA

De agenda luidt als volgt:
1. Algemene presentatie TenGate
2. Presentatie composieten
3. Presentatie TenGate Gorporate innovatie projecten
4. Discussie betreffende:

a. Participatie van Ten Gate in het topsectorenbeleid en 
aansluiting op KP7/H2020

b. Activiteiten TenGate in het kader van Human Gapital Agenda en 
Techniekpact

c. Activiteiten compensatiebeleid en industriële participatie
d. Internationale activiteiten (landen en type activiteiten)

5. Bedrijfsrondleiding Ten Gate Advanced Gomposites

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 14
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Directoraat-generaal 
. Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBM8.K / 13147202

Toelichting

Aandachtspunten en mogelijke spreekpuntén bij de agenda;

1. Algemene introductie
Ten Cate is een hoogtechnologisch bedrijf dat goed heeft weet in te spelen op 
actuele ontwikkelingen. Door haar innovatieve kracht heeft.het bedrijf al meerdere 
onderscheidingen ontvarigen. Ze zijn vooral sterk in het zoeken naar nieuwe 
technische toepassingen (cross-overs). Enkele voorbeelden; Ze maken dijken van 
geotubes mèt niéuwe materialen en met daarin,glasvezelverbindingen die 
informatie over de toestand van de dijk doorgeven. Ze passen nanotechnologie 
toe om de oppervlakte-eigenschappen van materialen aan te passen zoals het 
vuilafstotend maken van kunststofvezels. Ze zijn wereldmarktleider in vezels met 
brandwerende eigenschappen. '

Regio-ambassadeür10.2.ë. ÿ ^ bracht in november 2012 een bezoek aan Ten 
Cate en sprak met dè heren Loek de Vries en Frank Spaan. Zij voerden een 
openhartig en nuttig gesprek over wat goed gaat en beter kan! Waardering voor 
de ondersteunende rol van EZ bij composietontwikkeling. Wat beter kan, is een 
prominentere rol van de overheid als launching'customer. .

.................yl

2. Composieten
Met thermo plastische'composieten zitten ze in de vliegtuigbouw en windmolens.

• Ten Cate is één van de 4 founding members van het Thermoplastics 
Composite Research Center (TPRC), dat mede door 
compensatieverplichtingen van Boeing in 2008 is opgericht. Overige 
oprichters zijn Fokker en Universiteit Twente. TPRC richt zich op de 
verdere ontwikkeling van thermoplastische composieten. Gei'nteresseérde

^ j ’ : ■

Ten Cate participeert in TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft 
Structure). Tijdens de Paris Airshow op 19 juni j.l. hebben de 
consortiumpartners en Airbus een Letter of Intent voor de samenwerking 
in TAPAS 2 ondertekend waarbij MEZ als getuige ondertekende.

Pagina 2 van 14
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Spreekpunten mbt Horizon 2020: 
o u kunt 11.1

o ukurit'1i;l

u kunt,111
Î I

mm.

4b. Human Captial Agenda

Soreekpunt: u zou |i|

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Oirectie Innovatie en Kennis

Kenmerk
OGBI-I&K / 13147202

3. Presentatie Ten Cate corporate innovatieproiecten
Zie ook 4a.

4a. Participatie topsectorenbeleid en KP7/Hori2on2020
Ten Cate is actief in diverse innovatieplatforms en ze zijn voorstander van open 
innovatie. Ze zijn actief betrokken bij de topsector HTSM (roadmaps Aeronautics 
en Materialen); niet bij water. 10.2.g;

ia;2:gr

ÂiMIWlliïl« hebben een groot internationaal
kennisnetwerk maar zien nadrukkelijk ook de meerwaarde van het netwerk op 
regionale schaal van mens tot mens.

Ten Cate participeert in diverse projecten van KP7 (NMP), CIP en Eurostars. 
Ten Cate zit sinds kort in de klankbordgroep vwb H2020 Secure Societies (op 
voorspraak van Amandus Lundquist, boegbeeld HTSM). Namens TC zijn 
^i, en 10 2 e ’ deelnemer. “

4c. Compensatiebeleid en industriële participatie
Er zijn goede contacten tussen Ten Cate en EZ (CMP/Topsectoren en 
industriebeleid). Ten Cate doet mee in diverse compensatieprogramma's.

Pagina 3 van 14
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven Bi Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-I&K/ 13147202

Spreekpunt: u kunt 11 ’ Ml

In de bijlage treft u nadere achtergrondinformatie aan:
1. CV's
2. Bedrijfsprofiel Ten Gate
3. Composieten - TAPAS
4. Aansluiting KP7/Horizon 2020
5. Compensatie en industriële participatie

Pagina 4 van 14
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-ieiK/ 13147202

Bijlage 1. CV's

10.2.e

lüia*
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Bijlage 2. Bedrijfsprofiel Ten Cate

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert een uitgebreide collectie.' 
hoogwaardige weefsels voor toepassing in beschermende kleding. ' .
Onze weefsels vormen de basis voor de levensreddende kleding die wereldwijd 
wordt gedragen door brandweerlieden, medewerkers in de industrie, militairen, 
politie en andere professionals die werken onder risicovolle omstandigheden.
Sinds 2007 is TenCate Defender^" M het standaardweefsel voor de uniformen van 
de grondstrijdkrachten van het Amerikaanse leger en het Amerikaanse Korps 
Mariniers. Daarnaast produceert TenCate Protective Fabrics bovendien 
vlamwerende weefsels voor gevechtsuniformen van de vliegtuigbemanning, 
verbeterde overalls in gevechtsvoertuigen, mariniersjassen en bivakkledihg. 
TenCate Protective Fabrics kreeg door zowel het Amerikaanse leger als leden van 
de Amerikaanse Senaat lof toegezwaaid voor de ontwikkeling en levering van . 
TenCate Defender™ M-weefsel. Het weefsel is gemaakt van een unieke 
gepatenteerde samenstelling van vezels waaronder Lenzing® FR. Hierdoor is. 
TenCate Defender™ M bijzonder comfortabel, zeer slijtvast en biedt uitzonderlijke 
bescherming tegen hitte en vuur. . '

Ten Cate Advanced.Composites
TenCate Advanced Composites (Space & Aerospace Composites en Industrial 
Composites) ontwikkelt en vervaardigt in de Verenigde Staten en Europa 
geavanceerde composietmaterialen, verbindingen en systemen voor de 
ruimtevaart- en luchtvaartindustrie en voor industriële toepassingen, waaronder 
automotive, industriële componenten en energiewinning. De groep is wereldwijd 
speler in de lucht- en ruimtevaart. Op terreinen als de automotive-industrie en de 
olie- en gaswinning liggen inmiddels ook kansen voor toepassing van 
composietmaterialen. , •

Ten Cate produceert halffabrikaten voor zowel de lucht- en ruimtevaart industrie 
als wel voor civiele- en militaire toepassingen met een anti-ballistisch karakter. 
Voor de lucht- en ruimtevaart industrie worden high performance weefsels tot 
lichtgewicht composiet geperst met hoge structurele eigenschappen. Dit 
plaatmateriaal CETEX wordt gebruikt in vrijwel alle civiele vliegtuigtypen in 
constructieve-en interieurtoepassingen.
In de anti-ballistiek worden weefsels, inserts en schilden geproduceerd voor 
persoonlijke bescherming. Voor civiele voertuigen (politie surveillance voertuigen- 
Waardetransport- vaartuigen havenpolitie en Special Task voertuigen) en militaire 
voertuigen (land, lucht en zee) worden lichtgewicht eindproducten geproduceerd 
die bescherming geven tegen een breed scala van ballistische dreigingen. Harde 
pantsermaterialen bieden bescherming voor het stoppen van AP rhunitie t/m 25 
mm APDS en grotere fragmentscherven met snelheden tot 1300 m/S.
Naast deze toepassingen in de harde- of stijve ballistiek, produceert Ten Cate 
Advanced Composites ook een volledig weefselpakket voor de zachte- of flexibele 
ballistiek, zoals voor mijn-dekens en kogelwerende en steekwerende vesten.
Ten Cate Advanced Composites met vestigingen in Nederland, Frankrijk, 
Denemarken en US is een van meest vooraanstaande leveranciers van
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lichtgewicht composieten voor de luchtvaart en ballistisché bescherming van 
personen en voertuigen wereldwijd.

Dè grootste klanten van TenCate in de burgerluchtvaart zijn de original equipment 
manufacturers (OEM's) Airbus en Boeing, gevolgd door Embraer, en direct ' ; ' 
daaraan gerelateerde toeleveranciers. De productspecificaties en eisen 
verschillen per klant en toepassing. In de commerciële vljegtuigbouvy gaat het ■ 
vooral orn een laag gewicht, hoge sterkte en impactstijfheid. Bij 
interieurtoepassingen gaan de eisen inzake een laag gewicht en vlamwerendheid ' ' 
hand in hand met esthetische aspecten; Producenten van, radomes (radarkoepels) 
willen composieten die niet-geieidend zijn. , .

TenCate Advanced Composites speelt pp de eisen in door te investeren in R&D, in 
de meest geavanceerde productiemiddelen en in hoogopgeleide medewerkers. De 
keus van klanten voor composietmaterialen van TenCate is dan ook gebaseerd op 
kwaliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. In de Verenigde Staten is TenCate 
Space Composites leidend in composietmaterialen voor satellietprogramma's.
Bij OEM's is TenCate inmiddels geen onbekende meer. Als materialenleverancier 
van Airbus en Boeing beschikt TenCate over uitstekende referenties.' De 
zichtbaarheid op de markten wordt verder vergroot door aanwezigheid op 
vakbeurzen, met artikelen in vaktijdschriften, webgebaseerde marketing en 
gerichte verkoopvertegenwoordiging. • • . , .
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Bijlage 3. Composieten - TÂPAS 

Fadtsheet TÄPÄS

(n

/■

5

TAPAS
staat
voor

Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structures, een project waarin 
Nederlandse bedrijven en universiteiten samenwerken met Airbus op het 
gebied van thermoplast composiet technologie.

De aanleiding voor het project is de bewezen leidende positie van 
Nederiand BV op dit specifieke technologiegebied en de wens van Airbus 
om de mogelijkheden van deze technologie gezamenlijk te onderzoeken 
voor grootschalig toekomstig gebruik. De grote kans bij Airbus betreft de 
rompen van vliegtuigen. Thermoplast composieten hebben inherente 
voordelen voor deze toepassing.
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Naast de grotere industriële partners Airbus, Fokker Aeróstructures en 
TenCate maken de volgende partijen deel uit van het consortium;
Airborne Technology Centre, Dutch Thermoplastic Components, KvE 
Composites Group, Technobis Fibre Technologies, CODET, KE-Works, NLR, 
Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente.

De looptijd van het project is van 2013 tot voorjaar 2017, met een budget, 
aan Nederlandse zijde van 10.2,g. -yr-i-yi
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Persbericht Ten Gate - samenwerking Fokker m.b.t. composieten

Langdurige overeenkomst TenCate en Fokker
Geplaatst op 19 juni 2013 dooi' Frank

Op de Paris Airshow in Frankrijk ondertekenen TenCate Advanced 
Composites en Fokker Aerostructures vandaag een langdurige overeenkomst voor 
de levering van thermoplastisch composietmaterialen van TenCate aan Fokker 
Aerostructures voor de productie van diverse onderdelen voor de internationale 
luchtvaartindustrie. TenCate werkt al sinds begin jaren 90 samen met Fokker.

De overeenkomst betreft de levering van continu vezelversterkte thermoplastisch 
laminaten en een reeks semipreg composietmaterialen die worden gebruikt in 
commerciële, regionale en militaire vliegtuigen, welke worden gebouwd door 
OEM's als Airbus, Boeing, Gulfstream, Dassault en AgustaWestland. Voordelen van 
toepassing van deze lichtgewicht composieten zijn ondermeer de besparing van 
kerosine en de mogelijkheid om grote volumes in serie te produceren.

Deze langjarige leveringsovereenkomst is een belangrijke stap voorwaarts voor de 
bestaande, hechte samenwerking tussen TenCate Advanced Composites en Fokker 
Aerostructures. Frank Meurs, groepsdirecteur TenCate Advanced Composites 
EMEA, licht toe: 'De nieuwe overeenkomst onderstreept het succes van onze 
geavanceerde thermoplastisch composieten in het algemeen, en in het bijzonder 
van onze productieve relatie met Fokker binnen de innovatieve Nederlandse 
luchtvaartindustrie. Tegelijkertijd onderstreept het de voortzetting van onze 
hechte samenwerking sinds het begin van de jaren '90 voor de levering van 
thermoplastisch composietmaterialen, bestemd voor de onderdelenproductie van 
Fokker Aerostructures ten behoeve van de internationale luchtvaartindustrie.'
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Bijlage 4. Aansluiting op KP7/Horizon 2020

Onderstaand treft u een overzicht aan van Europese projecten waarin Ten Gate de 
afgelopen jaren heeft geparticipeerd. Dit overzicht is opgesteld door AgNL

Zevende Kaderprogramma
Ten Gate Advanced Composites BV

NMP Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production 
Technologies

soort acroniem titel call ID 1

P
Integrated Process Chain for Automated and FP7-NMP-

FIBRECHAIN Flexible Production of Fibre-Reinforced Plastic 2010-LARGE- 
Products 4

P M-RECT Multiscale reinforcement of semi-crystalline 
thermoplastic sheets and honeycombs

FP7-NMP-
2009-LARGE-
3

SPA Space
Isoort acroniem titel call ID

P REVUS Reducing the Vulnerability of Space Systems FP7-SPACE-2010-
1

Ten Cate Systems BV
P Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production 

Technologies
soort acroniem titel call ID

P MAPICC 3D

One-shot Manufacturing on large scale of 
3D up graded panels and stiffeners for 
lightweight thermoplastic textile composite 
structures

FP7-NMP-2010-
LARGE-4

CIP-ECO innovation
DIGItal finishing with High Speed Ink-Jet technology, significantly improving 
sustainability, flexibility and economic performance of the textile FINishing 
industry
From 2012-07-14 to 2015-07-13, Coordinator TEN CATE PROTECT B.V.

Eurostars
Ten Cate Advanced Composites BV met Kok & Van Engelen Composite Structures 
B.V.
Project LaWocs, Laser transmission welding of thermoplastic composite 
structures, IEI5252, Einddatum 30-09-2012

Pagina 12 van 14



. . ■

»1

u'i 
, 1

•' V 1
■ 'y

1
fv-!

g:ii-'J h--.
■© ■■

•
C-D

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-I&K/ 13147202

Bijlage 5. Compensatie/lndustriele Participatie
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Vervanging F-16 (F-35 project)
• Ten Cate is ondertekenaar van de zgn. Mede Financierings Overeenkomst 

(MFO) tussen de Staat en de Nederlandse bedrijven die in het F-35 
. programma willen participeren.

Ml'
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

:Ministerie van Economische Zaken

03,-30AUC,20t3-
■ Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 30 augustus 2013

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

. Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Óvérheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksovérheid:nl/ez

Behandeld door1D;2;ep' ' ^ ■
■ T ' ■

j:@minéz.nl
Aan de 10.2.e ^

Ons kennierkOp grond van de beveiligingsfegeling CMP doe ik u NATO documenten tdekomen. db/ 13149588

Uw kenmerk
Een ondertekende kopie van de2ie brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging. Bijlage(n)

Zr

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of olie 
niet langer nodig zijn voor Thales déze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

Met vriendelijke groet,

10.2.e.
NATO registry .
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thaies Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 30 augustus 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 30 augustus 2013

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2S00 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
SEES
T 0|

F”o7 immez.nl

Ons kenmerk
DB / 13149588

Uw kenmerk 

Kopie aan

Bljlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

■ 3 0 AUO. 2013 - - 3 0 AUG. 2013 -

Paraaf Postkamer

io;2;èr
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
•t

Thales Nederland B.V.
Postbus 42
7550 GD .HENGELO (OV)

Datum ;.M3.sep.20I3-.
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 september 2013

Aan de ,10.2 e .

Op grond vap de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zié ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging. ;

Ik verzoek Û 'deze documenten en cd-róm(s), indien vervallen, verouderd of die 
■ niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
•i

Met vriendelijj<e groet.
10.2.e.

O"
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NATO registry

»
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Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 

'Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr 
0000000100321436900Ó

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
T0.2.e;::i 

T 070-10.2.è
10.2.e t@minez.n:

0ns kenmerk 
DB / 13156659
Uw kenmerk

Bijlage(n)
2
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland B.V.
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 13 september 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 september 2013

Parafenroute
Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

mmmT Of 
F Oj

Ons kenmerk
DB / 131S6659

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

<'

% %

Paraaf Postkamer
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thaies Nederland B.V.
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

2 0 SEP. 2013 -

Aan de 10.2.e ?

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
10.2.e. ■

ïiiïaaifjif»
NATO registry

10.2.e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
■10.2.eT_,

T 07010.2.6Î
'10.2.e :©minez.nl

Ons kenmerk
DB / 13160304

Uw kenmerk 

Bijlage(n)
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Thales Nederland B.V.
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minute
Datum 20 september 2013 
Betreft

Parafenroute
Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuldenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door
H0.2:e

T oi 
F

n i@niinez.nl

Paraaf

Ons kenmerk
DB / 13160304

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

2 0 SEP. 2013 -

Datum verzending

2 0 SEP. 2013 -

Paraaf Postkamer
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Platform Nederlands Marinebouw Cluster

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
De heer H.G.J. Kamp '■
Minister van Economische Zakèn 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Onderwerp Nederlands Marinebouw Clustér

datum 25 september 2013 
uw referentie RHB/nm BE 13.052

onze referentie
telefoon +31183 63 91 44

OJ

°5
o;

O!

Excellentie,

Het Nederlandse Marinebouw Cluster heeft met aandacht dé Nota “In het belang van Nederland" gelezen. 
De keuze van het kabinet voor een krijgsmacht met hoogwaardige, multifunctionele capaciteiten wordt door 
ons toegejuicht, want deze is van groot belang voor onze positie op de wereldmarkt. De herhaalde 
uitspraak in de Nota dat Defensie de samenwerking met de industrie zal opzoeken (‘gebruikmaken kennis 
en deskundigheid bedrijfsleven’, etc.) sluit aan bij onze denkbeelden en bij dè vele discussies met uw 

■ ambtsvoorgangers. Ook de verschillende venwijzingen naar vernieuwing en toekomstbestendigheid 
(‘innovatieve concepten', etc.) doen ons goed. Immers dat is de succesfactor van onze groei in de markt. 
Dat economische en industriële overwegingen (‘hoogwaardig werk en concurrentiepositie’) een rol hebben 
gespeeld bij de keuze van een nieuw jachtvliegtuig beschouwen wij als een belangrijk positief signaal voor 
de gehele Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde industrie. Het belang van innovatieve 
maakindustriëen, zoals de luchtsector en het marinebouwcluster, wordt daarmee door de regering 
onderstreept. ' .

Wat de Nota meer specifiek over maritieme ontwikkelingen en dè Koninklijke Marine stelt, roept bij het 
marinebouwcluster echter zorg op. In onze ogen worden de uitdagingen die met het groeiende belang van 
de zee samenhangen maarten dele onderkend. Tegelijkertijd kunnen de kansen die deze ontwikkelingen 
Nederland bieden beter worden benut. De wereldwijde dynamiek in het maritieme domein levert in onze 
ogen voldoende argumenten op om de capaciteiten van de Nederlandse marine niet (verder) te 
verminderen. Daarbovenop is er ons inziens alle aanleiding om een gericht ontwikkel- en bouwprogramma 
te definiëren waarmee een innovatieve, betaalbare en toekomstbestendige marine ook op langere termijn 
binnen bereik blijft. Een dergelijk programma biedt bovendien houvast voor de iri de Nota beoogde 
internationale samenwerking, en stelt de Nederlandse maritieme industrie en onderzoeksinstellingen in 
staat met (afgeleide) exportproducten de nationale economie te versterken. •

De Nota maakt duidelijk dat de Regering voornemens is in internationaal verband nieuwe onderzeeboten, 
fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen te verwerven. Wij zijn blij met die uitspraak. Tegelijkertijd zien wij 
dat de betreffende projecten (verder) vertragen. Daarmee ontstaat'het gevaar dat er een gat valt in de 
opbouw van kennis en innovatie en de Nederlandse maritieme industrie en onderzoeksinstellingen achter 
raken ten opzichte van de hevige buitenlandse concurrentie.

Een ander zorgpunt raakt eveneens het terrein van kennis en innovatie. Wij constateren dat de maritieme 
Gouden Driehoek in de 'hoek’ van de overheid onder druk staat. De in 2005 opgerichte centrale materieels- 
organisatie DM0 is door diverse kortingen vergaand gereduceerd en een volgende ronde lijkt zich met 
deze Nota aan te dienen (‘efficiency-maatregelen’). De kennisbasis dreigt daardoor verder te versmallen. 
Defensie verliest zo meer specifieke kennis dan in het Kennisconvenant uit 2012 van Minister Hillen was 
voorzien en in de Defensie Industrie Strategie ligt besloten.
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Platform Nederlands Marinebouw Cluster

Het Nederlandse Marinebouw Cluster onderkent de noodzaak voor de overheid om de financiën op orde te 
brengen. Wij zien - gegeven de ernst van de situatie - mogelijkheden om binnen de hoofdlijnen van de Nota 
aanvullende, positieve effecten te genereren en zo een “win-win” situatie voor Defensie en marinebouw te 
bereiken. Wij zijn bereid in de Gouden Driehoek daartoe een bijdrage te leveren.

Wij pleiten voor:
- het geven van prioriteit aan R&D-inspanningen in relatie tot de grote vervangingsprojecten van de 

marine in de vorm van een strategische innovatieagenda; het gaat om een zodanige start en 
spreiding in de tijd dat continuïteit in kennisopbouw en innovatie wordt verzekerd en een goede 
positie wordt verkregen voor internationale samenwerking;

- een herfasering van de grote vervangingsprojecten voor de Koninklijke Marine, teneinde een 
stapeling in het volgende decennium te voorkomen:
kennisbehoud in de maritieme Gouden Driehoek door voldoende maritieme expertise bij de DM0 te 
handhaven en kennis die Defensie noodgedwongen alsnog moet afstoten in onderling overleg bij 
de maritieme industrie en onderzoeksinstellingen te herbeieggen.

De Nota vermeldt het voornemen het nog in aanbouw zijnde JSS niet aan de vloot toe te voegen. Dit 
multifunctionele schip is met zijn capaciteiten voor de gehele Nederlandse krijgsmacht toekomstbestendig 
en voldoet bij uitstek aan de uitgangspunten operationele duurzaamheid en samenwerking uit de Nota. Het 
doet afbreuk aan het positieve beeld in het buitenland over onze producten indien de eigen marine juist dit 
innovatieve concept niet aan haar vloot mag toevoegen.

Tot slot, de door ons voorgestelde maatregelen dragen er aan bij dat de Regering ook in de toekomst voor 
een relatief gunstige prijs marineschepen en -systemen kan verwerven. Deze maatregelen hebben ook het 
voordeel dat de Regering haar belangrijke rol in de Gouden Driehoek kan blijven invullen. Daarnaast kan 
Europese materieelssamenwerking op het gebied van marinebouw al in de komende jaren vorm krijgen en 
kan het Nederlandse Marinebouwcluster haar expansie op de exportmarkt vervolgen en de Nederlandse 
economie, innovatiekracht en werkgelegenheid versterken.

Met de gedachte hiermee een positieve bijdrage te leveren aan uw Nota, verblijven wij.

Hoogachtend,
W2.m

René H. Berkvens
Voorzitter Nederlands Marinebouw Cluster

Minister van Defensie
Voorzitter Vaste Commissie voor Economische Zaken 
Voorzitter Vaste Commissie voor Defensie
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 2 7 SEP. 2013 -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 27 september 2013

... rv(

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

T 070-i0.2.é
30.2.e ;@nnincz.nl

Ons kenmerk
DB / 13164309

Uw kenmerk

Aan de P;2;èi

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en, indien vervallen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bijlage(n)
1

o;

OJ

om

O*
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Ol*

Om

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
10.2.è.

.

Ältfi.'.-rSiTti

NATO registry ,,J11

Pagina 1 van 1



,J.U
I

if.-i

ay 
' !

*"0

Ministerie van Economische Zaken
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Thales Nederland BV 
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Datum 27 september 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 27 september 2013
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 4 oktober 2013

Aandeio.2.e / ;3-1

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet.

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door 
inp P :

T
Tni?: P‘43 ©minez. nl

Ons kenmerk
DB / 13168061

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2
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Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 4 oktober 2013
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thaïes Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum - 1 1 OKT. 2013 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 11 oktober 2013

Aan io.2.e

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten, indien vervallen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, 
10.2.e. , lSM

NATO registry
10.2.e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.hjksoverheid.nl/ez

Behandeld door
il0.2jri1 
T 07030j2.iei
10.2.e -jrninez.nl

Ons kenmerk
DB / 13172453

Uw kenmerk

Bijtage(n)
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Datum 11 oktober 2013
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 11 oktober 2013

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
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www.rijksoverheid.ni/ez
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan

CommlssaHaat Militaire 
Productie

de Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Auteur 30-2e. -i

nota Follow up mbt uw bezoek aan Ten Gate d.d. 29/8/2013

10.2.e>mii^znl 1 ■ jijT,,

; vf^
Datum g-.-
18 oktober 2013
Kenmerk
OGBI-TOP-MP/ 13176S63

Kopie aan
ffo3[ë n I - 10.2.e^ _. I
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MededaraafMedeparaaf

Aanleiding
Tijdens uw bezoek aan Ten Gate op 29/8 jl
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van: 10 2e’}*_ @nidv.eu]
Verzonden; dinsdag 22 oktober 2013 16:31 
Aan: 10 2 e
Onderwerp: Brief aan minister Hennis 
Bijlagen: Brf. wijze van verwerven.pdf
Excellentie, beste Henk,

Zie bijgevoegd een kopie van de brief die ik aan minister Hennis-Plasschaert heb gezonden. Ik vraag je 
aandacht voor de grote belangen die voor het bedrijfsleven op het spel staan.

Hoogachtend,

Karla Peijs
Voorzitter Stichting NIDV

25ste Symposium & Tentoonstelling, 21 november Ahoy Rotterdam
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- o 1 NOV. 2013 -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 1 november 2013

Aandeheer10.2.e '

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

:iii
‘j;;

NATO registry
10.2.e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door

T 07o-M2;¥|
fÏïC' .J'.@minez.nl

Ons kenmerk 
DB / 13184397

Uw kenmerk

Bijlage(n)
3
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van: 10.2.6

nSil: "m2.ë;"';"TLentvanv1ïr
Onderwerp; defensiebeurzen 2013
Datum: dinsdag 13 november 2012 12:07:11
Bijlagen: Exoortbeurzen.pdf

Heren,

Hierbij een update van ons export jaaroverzicht waarin ik DSEI en IDEF en LAAD aanmerk als te 
ondersteunen beurzen naar aanleiding van de beursenquête.

Hoofdaandachtspunt is het aankondigen en promoten van de LAAD. Dus het helpt als jullie dat ook 
allemaal breeduit verkondigen aan bedrijven.

10 2 e ‘ zal op Symposium de top 3 aan de man gaan brengen. Export brochures voor de 3
beurzen zijn verkrijgbaar in de eigen NIDV stand direct na de ingang.
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Stichting Nederlandse Industrie voor Delensie en Veilheid
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Ministerie van Algemene Zaken 
Minister president drs. M. Rutte

Ministerie van Economische Zaken 
Minister H.G.J. Kamp

Datum; 18 november 2013 
Betreft: Europese top

Ministerie van Defensie 
Minister JA Hennis-Plasschaert

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Minister drs. F.C.G.M. Timmermans

Excellenties,

De EU staat de komende jaren op het vlak van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en 
Veiligheidsbeleid voor grote uitdagingen. Bezuinigingen op de defensiebudgetten, het ontbreken van 
nieuwe majeure programma’s voor de ontwikkeling van nieuw materieel, fragmentatie in vraag en 
aanbod en het onvoldoende beschikbaar zijn van middelen voor onderzoek en technologie zijn 
hieraan debet. Daarnaast komt er steeds meer concurrentie vanuit opkomende landen die de 
ontwikkeling van een defensie capaciteit zien als van strategisch economisch belang voor hun land.

Als de EU haar opgebouwde capaciteiten en competenties op dit vlak wil behouden en de 
internationale concurrentie hel hoofd wil blijven bieden, zal de EU actie moeten ondernemen. De 
voorstellen van de Commissie en het rapport van de Hoge Vertegenv/oordiger van de Unie aan Van 
Rompuy bieden goede aanknopingspunten op het vlak van dual-use onderzoek en technologie, 
standaardisatie, het harmoniseren van operationele eisen, identificatie van kritische technologieën en 
hel creëren van technologie clusters.

De Nederlandse defensie-industrie heeft dan ook goede hoop dat deze initiatieven verder 
geconcretiseerd en uitgewerkl zullen worden door de Commissie en dat de Europese Raad in 
december de Commissie daartoe oproept middels een krachtig signaal vanuit de Lidstaten. Ook de 
Nederlandse industrie is samen met de Nederlandse overheid voorstander van een meer open markt 
met de daarbij behorende instrumenten. Daarbij moeten we wel scherp letten op de grote verschillen 
in belangen.

Een deel van de plannen van de Europese Commissie leidt namelijk tot grote zorg bij de Europese 
leveranciersketen van middelgrote en kleinere ondernemingen en bij de kleinere Europese lidstaten 
waaronder Nederland met zijn defensie- en veiligheidsindustrie. Het gaat hier om de oproep van de 
Commissie Richtlijn 81 uil 2009 inzake aanbestedingen voor de defensiemarkt heel strikt toe te 
passen en tegelijkertijd compensatie versneld uit te faseren. Dit werkt voor landen geheel verschillend 
uit. Daarom heeft de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid samen met 
zusterorganisaties uit 8 landen bijgevoegde brief aan Van Rompuy geschreven.

In hel geval van de Europese defensie- en veiligheidsmarkt is er ondanks de implementatie van 
Richtlijn 81 en de achterliggende intentie van de Commissie om de markt open te breken nog steeds • 
geen sprake van een gelijk speelveld. Het blijkt dal de defensie opdrachten in de grote lidstaten voor 
het overgrote deel bij hun nationale OEM's (Original Equipment Manufacturers) en toeleveranciers 
v/orden geplaatst, terwijl defensie bestedingen van de kleinere landen voor 50% cross border 
plaatsvinden.

De grotere EU landen slagen erin om op diverse manieren onder toepassing van de Richtlijn 81 uit te 
komen. Ten eerste door'essentiële veiligheidsbelangen' aan te wenden waardoor artikel 346 van 
toepassing is. Daarnaast door het stellen van specificaties die markttoegang beperken en door het 
slim gebruik maken van uitzonderingen die Richtlijn 81 biedt bijvoorbeeld voor'internationale 
samenwerkingsverbanden'. De Frans-Brilse samenwerking is daar een heel duidelijk voorbeeld van.

Pfiiise55eerachtl9,2514AP Den Haag . T:+31 (0)70 304 49 07 . F:+31 (0)70 365 69 33 ♦ E: iafo@nidV.cu . W;www nidveu 
Bank: F. van Lanschot Bankiers N V • Rekening nr: 22.58 21.672 • Swift-code; FVIBNL22 • IBAN: NL90FVL80225821672 
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Voor de kleinere EU lidstaten is het cruciaal om met hun hoogwaardige defensie-industrie toegang te 
krijgen tot de waardeketen van hun buitenlandse klanten. Daarom is het eisen van industriële 
participatie met het toepassen van artikel 346. conform de motie Ten Broeke, van groot belang voor 
het Nederlandse bedrijfsleven. De afgelopen vijfjaar gaat het om een vrijwel kosteloze economische 
en technologische hoogwaardige impuls in de Nederlandse economie van ongeveer € 500 miljoen per 
jaar.

Tenslotte is er nog een externe dimensie aan Richtlijn 81. Nederlandse partijen zijn zeer actief in de 
ontwikkeling en productie van componenten en systemen voor klanten uit derde landen. Vaak zijn zij 
binnen gekomen op deze markten via het mechanisme van compensatie dat geldt zodra de 
Nederlandse overheid buitenlands defensiematerieel aanschaft.

De huidige Richtlijn 81 staat het vragen van compensatie aan derde landen niet toe, terwijl deze derde 
landen zelf wel dergelijke maatregelen eisen van Europese landen. Dit leidt tot een onevenwichtige 
situatie en een verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse- en Europese industrie. 
Totdat een level playing field bestaat is het dan ook noodzakelijk - ter bescherming van de 
concurrentiepositie van de Europese industrie - dat de beperking van compensatie richting derde 
landen wordt weggenomen.

Onze oproep aan de regering is om op de top in december een heel duidelijk signaal af te geven:

1. Het huidige disfunctioneren van de Europese defensiemarkt wordt met name veroorzaakt 
doordat de defensiebestedingen in de grote landen langs nationale supply chains plaatsvindt, 
terwijl de kleine landen het grootste deel van hun defensiebudget al wel cross-border 
besteden. Om een level playing field te realiseren moet de huidige onbalans in bestedingen 
worden aangepakt. Hel is noodzakelijk dat de toeleveringsbedrijven in de kleine lidstaten 
markttoegang krijgen tot de (beschermde) supply chains van de grote landen. Het additionele 
voordeel is dat daarmee beter gebruik wordt gemaakt van het innovatieve en concurrerende 
vermogen van defensiebedrijven in de kleinere lidstaten.

2. Door de disbalans in markttoegang van Europese landen t.o.v. derde landen moet het voor 
Europese landen mogelijk blijven om compensatie te eisen van derde landen. Zij mogen 
Immers wel compensatie en/of soortgelijke maatregelen van Europa eisen. Richtlijn 81 moet 
daarom niet voor derde landen gelden.

Bovenstaande benadering is essentieel om de positie van de Nederlandse defensie gerelateerde 
industrie en kennisinstellingen in stand te houden en te versterken. Wellicht nog belangrijker vanuit 
het oogpunt van een sterke nationale krijgsmacht is het strategisch belang dat kennis en kunde 
binnen de industrie beschikbaar blijft zodat operationele taken nog effectiever, efficiënter en kosten 
bev/uster kunnen v/orden uitgevoerd

l^teTvn^delijke groet,

- '^"1-

=. V.
Karla Peijs 
Voorzitter

Bijlage
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10 2 e . ,
Beursen/NIDV aanfaesteden of niet 
vrijdag 22 november 2013 12:08:34

Beste 10.2 e

Ik mail je even kort om te zeggen dat we er wat betreft de opdrachtverstrekking inzake 
de standplaats op beursen, wel uitkomen. Ik zal vandaag nog of maandag een wat meer 
uitgebreide mail sturen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e ■

jurist

directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73 I 2594 AC | Den Haag

lO.z.e -i-tf minez.nl
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Advies Opening nieuwbouw Thales Nederland

Datum: Een maandag tussen 12 mei en 2 juni 2014 (Datum in overleg te bepalen)
Locatie: Thales, Hengelo
Uw rol: Speech houden en openingshandeling verrichten

Organisatie
Thales is een belangrijk innovatief bedrijf in het oosten van het land en éém van de grootste 
industriële werkgevers daar. Zij zijn wereldleider op het gebied van Radartechnologie. In Twente 
vervullen ze een belangrijke rol als aanjager van vele Initiatieven op het terrein van innovatie en 
onderwijs. Daarnaast is Thales een van de oprichters van de HSD (Hague Security Delta) die het 
cluster security in Nederland, met regionale zwaartepunten in Den Haag, Twente en Eindhoven, 
vormgeeft.

Het Thalesterrein in Hengelo heeft zich sinds de jaren vijftig ontwikkeld tot een bedrijfsterrein waar 
in de jaren tachtig 4.500 mensen werkzaam waren. Door verregaande specialisatie is het 
percentage ingenieurs in de populatie sindsdien van ca. 20 procent naar ca. 70 procent gestegen. 
Het totaal aantal in Hengelo bedraagt momenteel 1.500 medewerkers. De werkzaamheden zijn 
verschoven van metaalproductie naar ontwerp en integratie van complexe hightech systemen, 
waarbij grote serieproductie wordt uitbesteed en op een steeds hoger niveau wordt ingekocht.

Door deze verschuiving was het nodig en zinvol om het terrein opnieuw in te richten en deels een 
nieuwe bestemming te geven. Met een nieuwbouwproject past Thales de historische infrastructuur 
aan de huidige en toekomstige activiteiten aan door zich te concentreren op een deel van het 
terrein. De vrijkomende ruimte zal zich in de komende jaren ontwikkelen tot een high tech campus, 
waarbij een deel van de Thalesfaciliteiten toegankelijk is voor o.a. kleine (startende) bedrijven.
Ook komt er een shared service centre, waarvan deze bedrijven gebruik kunnen maken. Op deze 
manier wordt regionale clustervorming gefaciliteerd. ywp

Evenement
U wordt gevraagd het nieuwe gebouw van Thales te openen en een korte speech te houden. 
Daarnaast kan het (inmiddels twee keer) uitgestelde werkbezoek aan Thales voorafgaand aan of 
aansluitend op de opening plaatsvinden.

Het publiek bij de opening zal bestaan uit medewerkers en relaties van Thales, uit bedrijfsleven, 
kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. Hoeveel mensen aanwezig zullen zijn is nog niet 
bekend. Er zal zeker pers worden uitgenodigd en naar verwachting zullen in ieder geval lokale en 
regionale media aanwezig zijn.

mmmm mmmmmm
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TER ONDERTEKENING

Aan de Minister
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Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
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Auteur
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nota Reactie op brief Karla Peijs NIDV - Europese Raad 
defensie-industrie

Datum
10 december 2013
Kenmerk
OGBI-TOP/ 13207482
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Kopie aan
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Paraaf

Medeparaaf

BBR-paraaf 
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Aanleiding
Op 18 november heeft U evenals de minister-president, de minister van Defensie 
en de minister van Buitenlandse Zaken een brief ontvangen van mevrouw Karia 
Peijs, als voorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en 
Veiligheid (NIDV). In deze brief doet zij de oproep om tijdens de Europese Raad 
op 19 en 20 december een duidelijk signaal af te geven, waar het gaat over de 
toekomst van de Europese defensie-industrie.

Verzoek
Gaarne ondertekening van de brief die u mede namens de minister-president, de 
minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken aan mw. Karla Peijs 
stuurt. De inhoud van deze brief is akkoord bevonden door de minister-president, 
de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken.

Toelichting
In haar brief onderstreept mevrouw Peijs het belang van de defensie-industrie 
voor de Nederlandse economie. Zij noemt in haar brief twee thema's waarvan zij 
vraagt een duidelijk signaal af te geven als Nederland tijdens de Europese Raad:

1. Het probleem dat toeleveranciers niet makkelijk toegang weten te 
verkrijgen tot toeleveringsketens van systeembouwers.

2. Europese bedrijven krijgen niet altijd even goed toegang tot markten van 
derde landen. De NIDV stelt daarom voor om de mogelijkheid om Richtlijn 
81 niet toe te passen bij derde landen om daarmee van derde landen 
compensatie te mogen eisen.

Ontvangen BBR

(o
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In de gezamenlijke reactie geeft u aan dat de Nederlandse inzet tot dusverré 
sterk gericht is op het verbeteren van de kansen van het mkb om toegang te 
verkrijgen tot internationale leveringsketens. Ten aanzien van het punt over derde 
markten geeft u aan dat bij het onderzoeken van de doelgerichtheid van 
bestaande regelgeving en bij het vaststellen van nieuwe regelgeving, nadrukkelijk 
met deze externe dimensie rekening moet worden gehouden. U geeft aan dat 
Nederland zich in het vervolgtraject zal blijven inzetten op gelijke kansen voor 
bedrijven op alle markten.

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industrietjeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 13207482

msesm
imi^sarCommi^riaat Militaire Productie, directie Topsectoren en Industriebeleid
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

NIDV
T.a.v. mevrouw K. Peijs, voorzitter 
Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag

Datum
Betreft

2 0 DEC 2013
Europese Raad: defensie-industrie

Geachte mevrouw Peijs,

Mede namens de minister-president en de ministers van Defensie en 
Buitenlandse Zaken dank ik u voor uw brief van 18 november 2013. Hierin doet u 
als voorzitter van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid 
(NIDV) een oproep voor de inzet van Nederland tijdens de Europese Raad in 
december. In de aanloop naar de Europese Raad werken de ministeries van 
Economische Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Algemene Zaken nauw 
samen bij de standpuntbepaling over de defensiemarkt en -industrie en de andere 
defensiegerelateerde thema's.

Nederland beschouwt een gezonde en sterke Nederlandse defensie- en 
veiligheidgerelateerde industrie als onderdeel van een bredere European Defence 
and Technological Industrial Base (EDTIB) essentieel voor het dienen van de 
nationale veiligheidsbelangen, en om te kunnen bijdragen aan internationale 
samenwerking. Daarnaast geeft de wisselwerking tussen defensie- en 
veiligheidsgerelateerde activiteiten en andere hoogwaardige sectoren belangrijke 
impulsen aan het innovatieve vermogen van Europa. Voor een sterke Europese 
defensie-industrie die zowel kostenefficiënt als innovatief is, is betrokkenheid van 
alle lidstaten nodig.

De Nederlandse inzet in het debat over de toekomst van de Europese defensie- 
industrie is vooral gericht op het creëren van een werkelijk open markt en gelijke 
kansen. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan het niveau van de 
toeleveranciers. Zowel de overheid als het bedrijfsleven heeft een eigen 
verantwoordelijkheid wanneer het mkb een positie wil verwerven in internationale 
toeleveringsketens. Het kabinet heeft tegen deze achtergrond de Europese 
Commissie opgeroepen aanvullende voorstellen te doen om toeleveringsketens 
beter toegankelijk te maken voor het mkb. Nederiand onderschrijft daarnaast het 
belang van maatregelen om de toegang tot derde landen te bevorderen. Bij de 
beoordeling van de doelgerichtheid van bestaande regelgeving en de vaststelling 
van nieuwe regelgeving moet nadrukkelijk met de externe dimensie rekening 
worden gehouden.

Directoraat-generaat 
Bedrijfsleven Ei Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

T 070 379 IEP
F 070 379
10.2.e ,;èminez.nl

Ons kenmerk
DGBI-TOP/ 13200471
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Nederland zal in het vervolgtraject blijven aandringen op gelijke kansen voor 
bedrijven op alle markten. Uw briefen de brief die u met acht zusterorganisaties 
aan de he^rVan Rompuy heeft geschreven zijn een welkome ondersteuning van 
onze inspanningen.

Hoo 
10.2.e',
. ■

L r:ù;jT'rsamp

DG8I-TOP/ 13200471

chtend.
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Voorzitter NIDV 
Mevrouw K. Peijs 
Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag

minute
Datum 16 december 2013
Betreft Europese Raad: defensie-industrie
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Plv. Directeur TOP DG B&I

Paraaf

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven ft Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bezuldenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid

m2.é. ÄJ:

Ons kenmerk
DGBl-TOP/ 13200471

Uw kenmerk

__Kopie aan

Bijlage(n)

Medeparaaf

SBR^

Medeparaaf Medeparaaf

Verrendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B8R Ontvangen Postkamer Datum verzending

2 0 DEC 2013

Paraaf Postkamer



'■■'i

f'v.j

CÎ''-
i-<b

<5

m
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Maag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

03,„„ - t 0 JAH. ZOtt -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 10 januari 2014

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
10.2.e.

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres’
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
wwrt .rijksoverheid .nl/ez

Behandeld door

Sez.nl

Ons kenmerk
DB / 14004855

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Directie Bedrijfsvoering
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Ministerie van Economische Zaken 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
De heerdrs. P. Taal 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum; 16 januari 2014
Betreft; bevestiging deelname NIDV Captainsdiner

Geachte heer Taal,

Graag bevestigen wij uw deelname aan het NIDV-Captainsdiner op donderdag 23 januari 2014 van 
18.45 - 23.00 uur in Grand Hotel Huis ter Duin, Koningin Astrid Boulevard 5, 2200 AB Noordwijk aan 
Zee. U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom.

Oa

Olâ
s

«ü

to"

»5

Hieronder treft u nog enkele nuttige tips aan;

Waar kan ik parkeren?
U rijdt naar de hoofdingang van Grand Hotel Huis ter Duin. Uw auto wordt voor u geparkeerd door 
personeel van Grand Hotel Huis ter Duin (valet-parking).

Waar kan mijn chauffeur dineren en parkeren?
Indien u wordt vergezeld door een chauffeur dan kan deze op uitnodiging van NIDV dineren in de 
Biljartkamer in Grand Hotel Huis ter Duin. In verband met de organisatie vernemen wij per omgaande 
of u wordt vergezeld door een chauffeur.

Heeft u speciale dieet-wensen?
Indien u speciale dieet-wensen nog niet hebt doorgegeven dan kunt u dat per omgaande aan ons' 
melden? Dan kan de keuken zich daarop voorbereiden. ;

Wie nemen nog meer deel aan het NIDV captainsdiner? ; ^
We hebben een lijst bijgevoegd van gasten die hebben bevestigd gebruik te zullen maken van onze 
uitnodiging.

Mocht u onverwachts, verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit doof te geven; telefoonnummer: |0-2j

■y' ..r «Mï

10.2.e.

Met vriendelijke groet. 
Stichting NIDV 

10.2.e.

i of infotSnidv.eu.

Drs. C. van Vliet 
Directeur

Bijlage; deelnemerslijst

Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haagÿf: +31 (0)70 364 48 07 . FsÏ31 (0)70 365 69 33 . E: iof^nidv.eu . W: www.nia\|e^p 
. Bank; F. van lanschot Bankiers N.V.I Rekening nr; 22.58.21.672 * Swift-code: FVLBNL22 » (BAN; NL90FVLB0225821672 " '-|fe |

Handelsregister Den Haag: 41153334 • BTW; NL 006175272 B 01
•■y-

Ê J



w

i'-,.'. E3MSRWEDE(■yt-.
Œh.
f-J
ä>

Oc ,
IHC Merwede Holding B.V.

Board of Management

P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht 
Molendijk 94, 3361 EP Sliedrecht 
The Netherlands

T+31 184 41 15 55 
F +31 184 41 12 06 
WWW. ihcmerwede com
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Return address: P.O. Box 204, 3360 AE Sliedrecht. The Netherlands

Zijne Excellentie de heer H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Date
3 februari 2014 
Subject

Reference
B-14.010

Hooggeachte heer Kamp.

Vorig jaar in maart heeft u IHC Merwede vereerd met een bezoek aan onze werf in Krimpen aan den IJssel,

Met veel plezier zouden we u wederom willen uitnodigen voor een bijzonder evenement.
In het kader van het 70-jarig jubileum, zal IHC Merwede in april dit jaar haar jubileumboek. IHC Merwede 70 
jaar, presenteren. In dit boek wordt de geschiedenis van deze oer-Hollandse onderneming in een aantal fasen 
beschreven. Een onderneming die ook in diverse moeilijke omstandigheden door middel van commerciële en 
technische innovaties in staat is gebleken om te overleven. Gezien uw nauwe betrokkenheid bij het 
Nederlandse bedrijfsleven en de topsectoren, zouden we u in april graag het eerste exemplaar overhandigen. 
Het boek is geschreven door Joke Korteweg vanuit de vakgroep Maritieme Geschiedenis van de Universiteit 
van Utrecht. Ondersteund door en met input van groepen (oud-) medewerkers is een levendig overzicht tot 
stand gekomen.

Het evenement ter ere van de uitreiking van het eerste exemplaar willen wij doen plaatsvinden op onze werf in 
Kinderdijk en laten bijwonen door de belangrijkste geledingen in onze wereld van industrie, politiek en 
maatschappij. Graag zoeken we samen met u naar een geschikte datum in de tweede helft van april of begin 
mei. Het belooft een speciale bijeenkomst te worden waarin de kracht en het belang van maritiem Nederland 
stevig voor het voetlicht zal worden gebracht.

We kijken uit naar een positieve reactie.

Hoogachténd,
IHC Merwede Holdino B.V. 

ï10.2.e. I

The technology innovator.
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Onderwerp; informatiëvénzoek ivm bestaande overeenkomst (BOA) met NAVO

Datum; donderdag 6 februari 2014 16:56:51
Bijlagen: Response form BOAs update contact information.xls
Prioriteit: Hoog

Geachte

Halverwege 2012 is uw bedrijf (Klein Poelhuis Voltman) benaderd door de NCIA (NAVO), in verband 
met de bestaande BOA (= Basic Ordering Agreement) die u bedrijf met de NAVO heeft. De NCIA en 
andere NAVO-onderdelen hebben verschillende manieren van aanbesteden, waarbij soms het geval 
is dat alleen bedrijven met een BOA-status worden aangeschreven. Nu is het zo dat de gegevens die 
de NCIA heeft van alle bedrijven niet altijd up to date zijn. Met de vernieuwing van de organisatie 
heeft de NCIA dan ook besloten om alle BOA's aan te schrijven, met het verzoek de gegevens op de 
BOA-site te controleren. Daarnaast is het verzoek dat alle BOA's via de eigen overheid een nieuwe 
Declaration of Eligibility indienen. Beide zaken vragen niet veel werk, maar er moet wel even op korte 
termijn naar gekeken worden. Van alle bedrijven die vóór 16 maart nog niet hebben gereageerd, 
heeft de NCIA aangegeven deze bedrijven (mogelijk) van de BOA-lijst te willen schrappen.

Daarom voor u het volgende verzoek:
1. Zou u op de website van de NCIA willen nagaan of alle gegevens voor uw bedrijf nog kloppen?
10.2.g ' Zo ja, wilt u dit dan even naar ons
bevestigen voor Î4 februari 2014 ? Wanneer er wel een update nodig is, willen wij u vragen 
bijgevoegd bestand even in te vullen. Dan zorgen wij dat de juiste gegevens bij de NCIA terecht 
komen.
2. Zou u in uw mail ook de volgende gegevens willen zetten, zodat wij een nieuwe Declaration of 
Eligibility voor uw bedrijf kunnen opmaken? Wij hebben hiervoor de volgende zaken nodig:
- Contactpersoon voor NAVO-offertes
- Telefoonnummer en emailadres van deze contactpersoon
- Volledig adres van het bedrijf

136

Hoewel deze gegevens soms ook genoemd staan op de website van de NCIA, vragen wij u toch 
deze ook even in een mail te verwerken. Wij moeten op korte termijn alle Nederlandse BOA's 
vernieuwen en hopen dit met uw medewerking zo spoedig mogelijk af te ronden.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u het beste deze even per email aan ons sturen. Wij nemen dan zo 
snel mogelijk contact met u op!

Met vriendelijke groet,

|0.2.e.
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BOA Response form

Reference NCIA/BOA/ BOA registration nr

Description

Company name

Home page (website)

Address:

Street 

Zip code 

City, Country 

Phone 

Email

Point of Contact (RFQ's)

Position

Role BOA Contact (RFQ)

Phone

Fax

Email
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales
T.A.V. mZec ■ 
Postbus 42

i
7550GD Hengelo (OV)

Datum
Betreft

- 2 ‘i FEB. Bon -
Aanbieden NATO documenten aan Thales

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Beruidänhoutseweg 
259') AC Oen Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BO Oen Haag

Overheidsidenttficatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid, n!/ez

Behandeld door
]

T 070 379^^
F 070 379'72*77 
10.2.e Igmmeznl

Ons kenmerk
DB / 14034383

Uw kenmerk

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.
Een ondergetekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten hoeven niet te worden 
geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en de cd-rom, indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales in eigen beheer te vernietigen.

Bljlage(n)
4

Voor UW informatie per 1 maart is de heer 10.2.e. 
eerste aanspreek punt voor NATO .

weer

O-

01'

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

10.2.e,: :

...........’ . :

102e
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales

75S0GD Hengelo (OV)

- 2 8 FEB. 20P( -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten aan Thales

Aanbieden NATO documenten aan Thales dd 28 februari 2014

lÖZe.
NATO rèaistrf 

10.2:e. ,

10.2.e,_

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatlenr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.riJksoverheid.nl/ez

Behandeld door
ïo;2.e n

T 070 379 pOI

Aan deheer1Ö.2.e-”-“^

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen. 
Het betreft Unclassified en Restricted documenten .

Een ondergetekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Kopieën van Unclassified en Restricted documenten hoeven niet te 
worden geretourneerd.

Ik verzoek u wel deze documenten en de cd-rom, indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

F 070 379 ^01 
10.2;ey;

Ons kenmerk
DB / 14038464

Uw kenmerk
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Datum 28 februari 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten aan Thales

Aanbieden NATO documenten aan Thales dd 28 februari 2014
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u/ith compliments

ter kennisgeving 

ter goedkeuring 

conform afspraak 

op uw verzoek

Uw contactpersoon

5f met vriéndelijke groet 

with kind regards 

mit Freundlichen Grüßen 

nos meilleurs salutations

Datum ,2.0* I

stichting Nederland Maritiem Land
UJtlieinswed ■ BoomiJjes ‘'.Ü • KMÏ xii fJoUoidcim 
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LICENTIE OVEREENKOMST TKI

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag. te dezen vertegenwoordigd 
door de Minister van Economische Zaken, namens deze, dr. B. Leeftink, Directeur-Generaal 
Bedrijfsleven en Innovatie, hierna te noemen; de Staat,

2. De stichting Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem, (statutair) gevestigd 
te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door B. Büchner, hierna te noemen: Licentienemer.

OVERWEGENDE DAT:

In het kader van het Nederlandse bedrijvenbeleid stelt de Staat subsidiegelden 
beschikbaar aan Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s);
Op basis van de Subsidieregeling sterktes in innovatie, laatst gewijzigd op 5 november 
2013 (Stcrt. 2013, 31015) kunnen TKI's een zgn. TKI-toeslag aanvragen. De regeling 
heeft als doel om publiekprivate samenwerking op het gebied van kennis en innovatie te 
stimuleren om zo een bijdrage te leveren aan het verdienvermogen van de Nederlandse 
economie:
Deze TKI's zijn opgenomen in de begroting 2014 van het ministerie van Economische 
Zaken. Zij zullen een meerjarig TKl-programma uitvoeren;
Om te voorkomen dat andere partijen dan de deelnemers aan de TKI-programma's 
gebruik maken van het teken ‘TKI’ heeft de Staat op 23 augustus 2012 ‘TKI’ als 
woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder 
nummer 1253223;
Om het voor de deelnemers wel mogelijk te maken gebruik te maken van het woordmerk 
TKI, is het van belang dal de Staat aan de individuele deelnemers een gebruiksrecht 
verstrekt;
In deze overeenkomst worden de afspraken over de verstrekking en over het gebruik van 
het woordmerk vastgelegd.

komen overeen:

1. Verlening licentie

1.1 De Staat geeft hierbij aan Licentienemer het recht om gedurende de duur van de
overeenkomst gebruik te maken van het woordmerk TKI’ zoals omschreven in de bijlage. Het 
gebruiksrecht is beperkt tot gebruik in het kader van het TKl-programma.
De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, maar vervalt tussentijds van 
rechtswege op de datum van waaraf Licentienemer niet meer als TKI wordt genoemd in de 
begrotingswet. De overeenkomst vervalt tevens tussentijds indien de Staat geen deposant of 
houder meer is van het woordmerk TKI’.
Het gebruiksrecht wordt om niet verleend, is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

1.2

1.3

2. Inbreuk door derden

Licentienemer zal de Staat zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van iedere (dreigende) 
inbreuk op het woordmerk die hem ter kennis komen. Licentienemer is niet bevoegd 
zelfstandig rechtsmaatregelen tegen de (dreigende) inbreuk te nemen.

Datum inwerkingtreding van de overeenkomst
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(p Deze overeenkomst treedt in werking op de datum dat beide partijen de overeenkomst hebben 
getekend.

4. Verplichtingen na beëindiging van de overeenkomst

Licentienemer zal vanaf het moment van beëindiging van de overeenkomst elk gebruik van 
het woordmerk staken en gestaakt houden.

5. Gehele overeenkomst

5.1 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partijen 
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het hierbij verstrekte gebruiksrecht. 
Ook kan de Licentienemer geen beroep doen op eerder gebruik door Licentienemer van het 
merk dat door de Staat stilzwijgend is toegestaan.

5.2 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 
partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Forum keuze

6.1 leder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd 
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij partijen alsnog een 
andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

6.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze:

dr. B. Leeftink
Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
Den Haag. 2014

De stichting Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem 
namens deze:

I .. . . . :
. . i:';

B. Büchner
Voorzitter
Rotterdam, r'.. - i 2014

Bijlage - Bewijs van inschrijving merk TKI
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum - 0 7 MÄfiPJ 201^ -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 7 maart 2014

Aan de

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

loPÿTO r.r,i.r.u

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverbeid.nl/ez

Behandeld door
10:2.é : iii 
T 070-10.2,e:
jt0,2.e Si@tninez.nl

Ons kenmerk
DB / 14042711

Uw kenmerk

Bijlage(n)
3
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Thales Nederland BV 
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7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 7 maart 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 7 maart 2014
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Nederland Maritiem Land

Ministerie uan Economische Zaken 

De heer, drs. F.H. Zw;eers 

Postbus 20A01 

25Q0AK DEN HPPG

153

Telefoon Ons kenmerk 

NML_B 1103 U/058

Datum

11 maart 20 U

Betreft: toezending Maritierhe Monitor 2013

Geachte heer, Zweers,

In opdracht uan het Ministerie uan Infrastructuur & Milieu heeft Ecorys, in samenwerking met Nederland 

Maritiem Land, de Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2013 uitgeuoerd. Deze is inmiddels helemaal 
afgerond en op 10 maart door onze uoorzitter Arie Kraaijeueld ouerhandigd aan Minister Kamp uan 

Economische Zaken,
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De belangrijkste punten uit deze monitor op een rijtje:

• Cijfers duiden op betere ontwikkeling dan Nederlandse economie als geheel

• Productiewaarde gestegen met r» % naar 36 miljard Euro

• Toegeuoegde waarde gestegen met r,% naar 16 miljard Euro - 3% uan het Bruto Nationaal 
Product

• Stijging uan aantal arbeidsplaatsen met bijna 2% tot 194.000

Minister Kamp. ‘Ondanks de recessie verstevigde de Nederlandse maritieme sector in 2012 haar positie 
in de internationale top. Dat is goed voor het groei- en verdienvermogen van Nederland. Door de 

vernieuwing en samenwerking die uw sector kenmerkt, draagt de maritieme sector bovendien bij aan 
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals schoner transport en energiezekerheid. De 

maritieme sector is daarmee een boegbeeld van innovatief en ambitieus ondernemerschap.’

Het is ons een genoegen om u een exemplaar toe te sturen.

stichting Nederland Maritiem Land
f • Baon'flies i<a • 301i XS Rotterdam 

' {QIO] ^CO 7 i 60 • infüSfTiantierriann .n! « v-'Ww.' mantsemiand nl
Ni 5 9^(90 (t.n.w Slichtuig ''iacjp-rland Maritiem iancJ)

w v.H Ho*lerdani a > 1354i8

!?«••••*« Maritim©
by Holland.
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Nederland Maritiem Land

De Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2013 is teuens te doainloaden uia onze website 
www.maritiemland.nl.

Mocht u nog uragen hebben dan horen wij dat graag van u. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer

iiïlïfi

A, Uytendaal 
directeur

Bijlage: Persbericht 'Maritieme sectoren wereldwijde crisis krachtig doorgekomen 

Maritieme Monitor 2013

0* »*% Maritime 
by Holland.
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Maritieme sectoren wereldwijde crisis krachtig 

doorgekomen

ln 2012 zijn er in de maritieme duster 3.500 arbeidsplaatsen bijgekomen, in vergelijking met 2011, een groei 
van 1,7%. De productiewaarde en toegevoegde waarde stegen, ten opzichte van 2011, beide met 
respectievelijk € 1,5 miljard (4%) en € 700 miljoen (4%). Hiermee deed de maritieme sector het beduidend 
beter dan de Nederlandse economie, waarin de werkgelegenheid en het Bruto Binnenlands Product daalde. 
Deze cijfers komen uit de Maritieme Monitor 2013, De Nederlandse Maritieme Cluster. Minister Kamp 
(Economische Zaken) ontving maandagochtend het eerste exemplaar uit handen van de voorzitter van 
Nederland Maritiem Land, Arie Kraaijeveld.
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Ten opzichte van de landelijke economie heeft de maritieme sector in 2012 bovengemiddelde resultaten 
gerealiseerd. Het aantal banen en toegevoegde waarde zijn in dat jaar toegenomen en tonen positieve cijfers. 
De twaalf sectoren waaronder: zee- en binnenvaart, scheepsbouw, offshore, waterbouw en havens, 
realiseerden in 2012 een totale toegevoegde waarde van ruim € 16 miljard, dat is 3% van het Bruto Nationaal 
Product en een productiewaarde van ruim 36 miljard. In 2012 bood de sector werk aan 194.000 personen, 2% 
van de totale werkgelegenheid. Arie Kraaijeveld; "De maritieme sector is een belangrijke spil in de economie 
door unieke ligging, toonaangevende samenwerkende bedrijven en toenemend clusterdenken".

Over een langere periode bekeken (2006-2012) was de sterkste toename van werkzame personen in de 
waterbouw, gevolgd door de offshore, havens, maritieme dienstverlening en maritieme toeleveranciers. De 
werkgelegenheid in de zeevaart, scheepsbouw, marine, visserij en watersport industrie daalde, die van de 
binnenvaart bleef stabiel. "De maritieme sector is een stabiele werkgever en biedt een groeiend 
arbeidsmarktperspectief aan jongeren. Dat maakt dat jongeren die voor een opleiding in het maritieme domein 
kiezen, een zekere toekomst tegemoet gaan.", aldus voorzitter Kraaijeveld.
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Innovatie en toekomstige ontwikkelingen
Om de concurrentiepositie te kunnen verstevigen zal de sector moeten blijven innoveren. Er zal ingezet 
moeten worden op het ontwikkelen van schone schepen, winnen op zee, slim en veilig varen en betere 
integratie van de sector in de logistieke keten. Minister Kamp van Economische Zaken nam het eerste 
exemplaar van de Maritieme Monitor 2013 in ontvangst.' "Ondanks de recessie verstevigde de Nederlandse 
maritieme sector in 2012 haar positie in de internationale top. Dat is goed voor het groei- en verdienvermogen 
van Nederland. Door de vernieuwing en samenwerking die uw sector kenmerkt, draagt de maritieme sector 
bovendien bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals schoner transport en 
energiezekerheid. De maritieme sector is daarmee een boegbeeld van Innovatief en ambitieus 
ondernemerschap. "

Het belang van de offshore industrie voor de sector is toegenomen en levert hierdoor spin-off voor aanpalende 
sectoren. Voor de toekomst blijven de offshore artiviteiten belangrijk voor de totale maritieme sector. Naast 
het wereldwijd kunnen leveren van de meest geavanceerde schepen en kennis t.b.v. de Olie- en Gaswinning, 
om in de mondiaal groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien, zal ook de toonaangevende positie van 
Nederlandse bedrijven op het vlak van ontwikkeling, winning en distributie van windenergie op zee de 
komende jaren verder worden versterkt.

De maritieme Monitor is een jaarlijkse thermometer, die meet hoe de 12.000 bedrijven in de sector ervoor 
staan. Er is niet alleen gekeken naar economische kracht, maar ook naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Dit jaar heeft er voor het eerst afstemming tussen de Havenmonitor, van de Erasmus Universiteit en de 
Maritieme Monitor plaatsgevonden. In opdracht van het Ministerie van infrastructuur en Milieu en in 
samenwerking met Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de studie uitgevoerd.

Noot voor de pers (niet voor publicatie) 

Voor meer informatie:
10.2.e ]0i
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Van: iI0.2.e i' _
Aan: NSA NI TnrtW^rv^

Onderwerp: R/V; NATO Clearance
Datum: donderdag 13 maart 2014 13:50:12
Bijlagen: imaaeOOl.nna

imaQeOQ2.pnQ

Beste 10121

Ik kreeg van 10.2.e^ de vraag of hij bij ons de NAVO-ieesmap in kan zien. Dat 
kan echter aiieèn als hij een clearance heeft. Is het mogelijk om dit proces te starten?

Vriendelijke groet,

________________________Verzonden; donderdag u maart ZÜM n;ï2 
Aan: " -
CC:10.2.e j
Ondéhwètp:' INÄ l ötlfearance

Geachte mevrouw 10.2.e
-r.-.c'.i.-i-A- r ^r.-. -. Sv.. V : -:s-äZoals zojuist besproken ben ik op zoek naar hoe/waar ik terecht kan voor een NATO Clearance om 

de “NATO projecten leesmap” in te mogen zien bij uw collega’s.
Graag hoor ik van u dit in gang te zetten is.
Met vriendelijke groet / With kind regards / Mit freundlichem Gruß / cuUaiili t^i / Saludos 
cordiales

Business Park Stein 318, 6181 MC Elsloo Lb 
P.0. Box 521, 6180 AA Elsloo Lb 
The Netherlands

Scherpdeel 28, 4703 RJ Roosendaal 
P.0. Box 1165, 4700 BD Roosendaal 
The Netherlands

■■j
E:10.2.e -I(Bstork.com
I: wwwVstofk.com

Chamber of Commerce: 50302345, Stork Technical Services Nederland B.V., Utrecht.

Eisenhowerweg 28, 5466 AC Veghel 
P.0. Box 376, 5460 AJ Veghel 

The Netherlands

Theemsweg 4, 3197 KM Rotterdam-Botlek 
P.0. Box 1037, 3180 AA Rozenburg 

The Netherlands
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20-401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

1 ‘i mi 20« -Datum
Betreft Aanbieden NATO-documenten d.d. 14 maart 2014

AanmZë Tl

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen. 
Deze hebben rubricering unclassified of restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten indien vervallen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet.

10.2.e. 1
NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW, riiksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.e ä
T 070-1 o:2.ë!

:,ji®'tiinez.nl

Ons kenmerk
DB / 14047475

Uw kenmerk

Bljlage(n)
2
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 14 maart 2014
Betreft Aanbieden NATO-documenten d.d. 14 maart 2014
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Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rtjksoverheid.nl/ez

Behandeld door10.2.e.

tinez.nl

Ons kenmerk
DB / 14047475

Uw kenmerk 
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messages-noreply@bounce.linkedin.com
10.2 e
Fokker signs deal for 6Ö Million US$ for engine wiring with Snecma.. 
vrijdag 14 maart 2014 12:22:50

NIDV

March 14. 2014

New Discussions (1)

Fokker signs deal for 60 Million US$ for engine wiring with 
Snecma...
Started by Rob van Dort Business Deveiopn":ent Manager at NiDV

Like ■ Elag

Stop inappropriate content the moment it is poster: Send me an emaii for each new discussion »

You are receiving Group Digest emaiis Unsubscribe

This ema'i v;as intendsd for10.2.e.YYîM (Adviser Industrial PadiCipation at Ministry of Economic Affairs). 
Learn why we included this 2014. Linkedin Corporation 2029 Stierlin Ct Mountain Vievv. CA 94Q43, USA
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 2040! 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 2 o HMII 20W -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 21 maart 2014

1Ö.2.e. r; {| 
NATO registry

10 2 e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW, rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door
10.2.e I

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
Van beveiligingsniveau unclassified en restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

T 070 i(3:2jg

Ons kenmerk
DB / 14051979

Uw kenmerk

BijlageCn)
2
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 21 maart 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 21 maart 2014
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Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

lM»®mlnez.nl

Ons kenmerk
DB / 14051979
Uw kenmerk 

Kopie aan

Bijlage(n)
2

- 2 0 MMI 20H -

Paraaf Postkamer

To:2.ë:

w&im
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV
Postbus 42
7550 GD HENGELO

Datum - 2 8 KÂM 2014 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 28 maart 2014

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten van 
rubriceringsniveaus unclassified en restricted toekomen.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig 
zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet.

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 . 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 '
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
IQ.2:êL;1 
T 0701072:11

Ons kenmerk
DB / 14056641

Uw kenmerk

Bijiage(n)
2

102e
NATO

O».

OBI
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Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV
Postbus 42
7550 GD HENGELO

minute
Datum 28 maart 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 28 maart 2014

Parafenroute
Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

- 2 8 HMJf 2014 -

Datum verzending

- 2 8 (WHI 2014 -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWV*. rijksoverheid. nl/ez

Behandeld door
iJ0.2.eHi

Ons kenmerk
DB / 14056641

Uw kenmerk

Kopie aan

BUIage(n)
2

Paraaf Postkamer

10.2.e:
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 1 1 APR. 2014 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 11 april 2014

Aan de heer10.2.e:i

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van rubriceringsniveaus unclassified en restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet.

i

mÊÊÊMM
NATO registry

10.2.e -,

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overhetdsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.njksoverheid.nl/ez

Behandeld door
flQ.2.eMJ
T 0^0-10.2.e|

Ons kenmerk
DB / 14066637

Uw kenmerk

Bijlage(n]
4

iyp hier uw teks

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 11 april 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 11 april 2014

Parafenroute
Paraaf........ Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.njksoverheid.nl/ez

Behandeld door
il0.2.ë]5T
T 0|

f7l l@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 14066637

Uw kenmerk 

Kopie aan

Bijlage(n]
4

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen 8BR Ontvangen Postkamer

- n APR. 20W -

Datum ver2ending Paraaf Postkamer

- Î 1 APR. 2014 -
102e
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (ov)

Datum
Betreft

- Î 8 ÂPR. 201^1 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 18 april 2014

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 8D Den Haag
Overheidsldentiricatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid.nl/ez
Behandeld door
ÏÏÖMM

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
10.2.e. ' ' ^

|0.2.e I

T_070;ïö5:e]
10:2.é-^T@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 14071067
Uw kenmerk

Bi)lage(n)
4

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (ov)

minute
Datum 18 april 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 18 april 2014

Parafenroute
Paraaf

Medeparaaf

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen 8BR Ontvangen Postkamer Da||um verzending

eP

%

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/er

Behandeld door
10.2.e. ,

«iïü sSninez.nl

Ons kenmerk
DB / 14071067

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
4

Paraaf Postkamer
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen:

169
10.2.6.« 
10.2.6.
10.2.6.
opgave F-35 Thales; deel 1 en deel 2 
donderdag 1 naei 2014 17:35:36 
imageOOl.ipQ
140501 13 Thaies JSF - Auditors report and declarations sioned.odf 
140501 JSF ODoave 2013-2.xls.x!sx 
140501 opgave F35 2013 brief .doc

Geachte .2«
Beste 10,2.6.\

Bijgevoegd de scan met de getekende brief voor de update van de opgave 1.

En, alvast een scan van de accountantscontrole voor opgave 2.
We zijn verheugd deze zo vroeg te hebben ontvangen, dankzij de zware inspanning van ons ons 
team!

De hardcopy en de formele opgave 2 volgen zodra de papieren van de accountant bij ons binnen 
zijn.

Mvg,
10.2.6.

10.2.6.^^^
Manager Business Development 
Advanced Projects

Phone: 10.2.6.
Mobile: '10.2.6. ’ |
E-mail: 10.2.6. ' j@nl.tha1esgroup.com

This e-mail contains Unclassified content
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EY
Building a better 
working world

Ernst & Young Accountants LLP 
Prof.Dr.Oorgelolaaii 12 
5613 AM Eindhoven 
Postbus 455 
5600 AL Eindhoven

Tei; -r3183 407 10 00 
Fax: +3188 407 48 00 
ey.com '

169.a

VERTROUWELIJK
Thales Nederland B.V. 
T.a.v.|S2P 
Postbus 42 
7550 GD HENGELO

Eindhoven, 28 april 2014 9JL8RV/BvB/rb/26941612

Controleverklaring inzake het Private Bijdrage JSF Programma

Geachte P2,e. çlvj,

Hierbij dpen wij u toekomen de controleverklaring inzake de door u opgestelde opgave met betrekking 
tot het Private Bijdrage JSF Programma over 2013.

Hoogachtend,
Ernst & Youip^/ycgountants LLP

o

f______ .............. . .■

Paraaf voor waarmerkingdoeleinden-

Bijlagen; controleverklaring
gewaarmerkte opgave JSF omzet uit participatie over de periode 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013

£Y OC5- /
/

1

Partners in Sport /

Erost â Ycurg Accoyntants IL? is esr limited iiôbility partnership opgericot naar het recht van Engeiand en Waies er geregistreerd bij Ccrp-panies 
House order reçstraùenum.msr OC335594. in relatie tot Ernst 8. Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vs'ïegenwocrdiger 
van een)ver.nbct van Ernst & Young Accountants Lt,P. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Paiace Reed 1, London S£i 
?£U, Verenigd Koninkrijk, heef: nasr hoctcvestigjng aan Scempjes 253. 3011 XZ Rotterdam. Nsceriand en is gsregistrserc! bij de Kamer van 
Koophs.nde.' Rotterdam oreer nummer 24432944 Op orae werkzaamhecen zijo algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenemsn.
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EY
Building a better 
working world

Ernst & Young Accountants LLP 
Proi.Dr.Dorgelolaan 12 
5613 AM Eindhoven 
Postbus 455 
5600 AL Eindhoven

Tel- -31 38 407 10 00 
Fax;+31 83 407 48 00 
ey.com

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan; de directie van Thales Nederland B.V.

Wij hebben de bijgesloten opgave van JSF omzet uit participatie over de periode 1 januari 2013 tot en 
met 31 december 2013 (hierna "het overzicht”) van Thales Nederland B.V. te Hengelo gecontroleerd.
Het overzicht is opgesteld door het bestuur op basis van artikel 2 van de Medefinancierings- 
overeenkomst JSF (hierna "MFO").

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van het overzicht in overeenstemming 
met de MFO, en voor een zodanig interne beheersing als het nobdzakelijk acht om het opstellen van het 
overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het overzicht op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat vrij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het 
overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor 
het opmaken van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 
tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel is de opgave van JSF omzet uit participatie over de periode 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteid in overeenstemming met de 
MFO.

Eenst & VcüDij Accountants LLP is een Hmited tiabiiity partnersnip opgedicht naar nst rscn; van Engeland en Wsies sn geregistree-d cij Companies 
House onder registratienummer ÛC33559A. ir. relatie tc: Ernst i Ycu.ng Accountants LLP worst de term partner gecruiKt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst è Young Accountants LLP. E'fist & Young Accountants LLP fs statutair gsvestigc te Lambatn .®ai5ce Roac! i. London SEi 
•7EL, Verenigd Kcnmk'iik. hee^t haar noofdvestigif^g aan Boompjes 25S. 3011 XZ Sctte-dam. Nederland en is geregistreerd Gij de Kamer van 
Koophandel Rc-ttsrcam onder nummer 2A432944. Oo onze werkzaamneder zijn aigemene voorwaarden var. tcepassing, v/aarin een bepsr’ï^irg van de 
aaiisprsKsiijkheid is opgencmen.
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Pagina 2

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Wij vestigen de aandacht op het feit dat het overzicht is opgesteld voor de Staat der Nederlanden met 
als doel Thales Nederland B.V. in staat te stellen te voldoen aan de vereisten van de MFO. Hierdoor hoeft 
het overzicht niet geschikt te zijn voor andere doeleinden. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Het financiële overzicht van Thaies Nederland B.V. en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend 
bedoeld voor de Staat der Nederlanden (ministerie van Economische Zaken) en kunnen derhalve niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt.

Eindhoven, 28 april 2014

Ernst & YouprgjAccountants LLP 
t|0.2.e

ÏM«Ï

Bijlage; gewaarmerkte opgave JSF omzet uit participatie over de periode 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013
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Bijlage 3 en 4: bedrijf/instltuut:i.k^Ç.5 Bl/

ONDERNEMERSVERKLAWNG 
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondernemersverklaring voor de opgave van de Omzet uit Participatie als bedoeld in 
artikel 2 van de Medefinancieringovereenkomst JSF (hierna: 'MFO'), met betrekking op • 
de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2Qlji. is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam :
Gevestigd aan: M.Q,,
Te: ................................... ..........
Ingeschreven in het handelsregistPr
Onder nummer:
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:”'^;.': ®-

Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid;
1. dat hij partij Is bij de MFO;
2.

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 opgeeft;

4.

5.

6.

dat hij een totale Omzet mtj»articipatie -in artikel 2 MFC^heeft
behaald ter hoogte van i.... euro en/of dollar en/of....Ji.. pond,
omschreven in de bijgevoegde specificatie;

7.

8.

Plaats:

dat de opgave van de totale Omzet uit Participatie zoals gespecificeerd in 
bijgevoegd specificatieformulier, juist en volledig is;
dat de opgave van de Omzet uit Participatie is voorzien van een verklaring van 
een door de Staat aanvaardbare registeraccountant, waarin is vermeld dat deze 
opgave juist en volledig is;
dat hij van deTotale Omzet uit Participtie 2% (twee procent) -te weten .
euro en/of .....dollar en/of...... .........pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van de kosten van deelname aan de SDD-fase van het JSF programma 
('Private Bijdrage'). De feitelijke afdracht aan de Staat dient plaats te vinden In 
euro's op het in bijlage 5 vermelde bankrekeningnummer. Daarbij dient, indien er 
bij die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers is op de dag van daadwerkelijke 
betaling aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2013 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2013 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2013 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2013 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

.....
Datum:

Handtekent
^

Waarmerk en p^aaf registeraccountant;

Ter idfatie
1»*

Ernst & Y|
Bul£Y:

puntants LLP
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Bijlage 3 en 4: bedrijf/instituut;..Xkovi?si....W;&?4/(ouj>( 617

SPECIFICATIE JSF OMZET 2013
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013:

169.b

Order Ordernummer Omzet
datum +valuta

Opdrachtgever

irnsm

mmm

Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

/Utofn69/oO ^\J If ' “

fel/
Tîntes HO ßu

-

Private Bijdrage over 2Q13 (2 % van de omzet uit cartlcipatiel :
Totaal LRIP / FRP Omzet in Valuta Afdracht per 1 juni 2013 1 Valuta 1
2013 (2%) ■■■1

Datum :

Plaats; J0.2.e.
C( .':

Handtekenim,
' - ‘

Waarmerk en pal aar registeraccountant:

Ter id«®X.^catle

ccountants LLPErnst &
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THaLe'S NEDERLAND

Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR Hengelo
P.0. box42 7550 GD Hengelo
THE NETHERLANDS
Phone : +31 (0)74 248 81 11
Fax : +31 (0)74 242 59 36
www.thales-nederiand.nl

UNCLASSIFIED

THALES 169.C

Ministerie van Economische Zaken, 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
t.a.v. io.2.e.
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Typ hier uw t

Date : May 1st, 2014
Direct Tel. : ifï9 ft
E-Mail : T0.2.ë.^^S@nIthalesgroup.com

Our Ref.
Subject • Opgave van behaalde F-35 omzet in 2013

Geachte 1D.2e. '

Naar aanleiding van het schrijven over de behaalde omzet uit het JSF programma met kenmerk 
DGBI-TOP-MP / 14051867 van 25 maart 2014 voldoen wij hierbij aan uw Ie verzoek. 
Bijgevoegd vindt u een ge-update versie. De wijzigingen zijn in rood aangegeven.

Deze opgave voor omzet uit participatie geldt voor Thales Nederland B.V. inclusief Thales 
Munitronics, Thales Communications en Thales Optronics. Thales Cryogenics Eindhoven zal, 
net als voorgaande jaren, zelfstandig opgave doen.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
Thales Nederland B.V.

Manager Business Development Advanced Projects 

Bijlagen: overzicht opdrachten 2013

THALES NEDERLAND B.V. 
Chamber of commerce no. 06061578



Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten JSF in 2013 
Bijlage 1 Revisie 01

-x-i --ïs

Order nummer Order datum Opdrachtgever Omschrijving Amount in USD Bilaterale fondsen uitgeleverd Oracle nr.

io...t..,g.g§üi

In rood de wijzigingen t.o.v. Rev.00
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170, 171, 172
Van: 10.2,6;
Aan: 10.2.6 @nl.thalesarouD.com"
Onderwerp: Ttiales Cryö'gën cs opgave van behaalde omzet in 2013
Datum: vrijdag 2 mei 2014 16:33:55
Bijlagen: imaQeOQl.ipQ

Thales Cryogenics 2014.xls
DOMUS-#14Q51973-v2-JSF Opgave van behaalde omzet in 2Q13.pdf

Prioriteit: Hoog

Geachte heerlMj»

Bijgaand verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2013 behaaide 
opdrachten gedurende de periode van de ontwikkelingsfase van het JSF programma. 
Deze informatie wordt door de Ministeries van Defensie en Economische Zaken aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd als onderdeel van de 'Jaarrapportage Project Vervanging 
F-16'.
Tevens verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2Q13 behaaide Omzet uit 
Participatie, waarover u op grond van de Medefinancieringsovereenkomst JSF (MFO) een 
Private Bijdrage aan de Staat verschuldigd bent.
Zie bijiage voor meer informatie.

Als u kunt lezen in de maii hieronder zijn we uitgegaan van Thales Nederland en hebben 
daarom de stukken niet naar Thaies Cryogenics gestuurd.
Bijdeze ontvangt u de stukken. Graag per mail retourneren uiterlijk 15 mei 2014.

Met vriendeiijke groeten,

10.2.6
Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie.Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 I 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

iomsiii»aii ■ :
10.2.6 / j

inez.n
http://WWW, rijksoverheid .ni/cmp

Onderwenï:"R§fTfÉfes Cryogenics

Verantwoordelijke manager voor Thales Cryogenics B.V. is ip^-e J
Zijn e-mailadres vind je in de CC.

Mvg,
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Manager Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V.

^PHHpminez.nl]sLnT/liday, UZ May, ZU14 lb:Ul 

To:10 2e ^
Subjëct: Hfc'miales Cryogenics

Hoi 10,2i|,

Ik zou graag de contactpersoon en e-mailadres willen weten.
Als je mij deze informatie kan verstrekken dan ben ik al enorm geholpen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Projectbeheer

Hoi |A-2-e|

Deze opmerking staat er al jaren in, de oorzaak van deze constructie ligt in het verleden. 
En namelijk dat "Thales Cryogenics B.V." een zelfstandige BV is en net als de andere 
Thales BV's zelf de MFO getekend heeft.

Ik had eigenlijk verwacht dat het ministerie zelf alle MFO ondertekenaars zou aansturen. 
Dat is ook vanuit Thales gezien wenselijk.
Indien nodig kan ik je helpen door je door te verwijzen naar een contactpersoon van 
Thales Cryogenics B.V.

Fijn weekend!

10.2.e. ■;
Manager Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V.
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Manager Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V.

From: 10.2.e ”
sent: hr,day, May, 2U14 11:14
To:10.2.e '
Subjétt: 'ThaMXryogenics

Hoi»a

In de brief heb je aangegeven dat Thales Cryogenics Eindhoven zelfstandig 
opgave zal doen.
Zou je ervoor kunnen zorgen dat Thales Cryogenics de relevante stukken bij ons 
aanlevert?
Hoop dat het lukt anders hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

Mw.10.2.e ^
Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag
10.2.e.

ia
httn:‘//www.riil<snverlieid.nl/cmp

Aan:10.2.e '■ 
CC:10.2.e . ^
Onderwerp:" opgave

Geachteß^ 
Bestdßö

B@ni.thalesQroup.com]
fh35

^deel 1 en deel 2

Bijgevoegd de scan met de getekende brief voor de update van de opgave 1.

En, alvast een scan van de accountantscontrole voor opgave 2.
We zijn verheugd deze zo vroeg te hebben ontvangen, dankzij de zware inspanning van 
ons ons teami

De hardcopy en de formele opgave 2 volgen zodra de papieren van de accountant bij ons 

binnen zijn.

Mvg,
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10.2.e ;

r„Ï“;;LessDe.e,„p.en,
Advanced Projects

Phone: |Q:2je

^1. , lenUta esarouD.com

This e-mail contains Unclassified content

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan da afzender te melden en het bericht te veavijderen De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welks aard ook, die verband 
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen, indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend Lsgitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties -worden niet geaccepteerd

Disclaimer :
If you are not the intended recipient of this email, please notify 
the sender and delete it.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email or 
its attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused 
by this email or its attachment(s).

Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the 
Chamber of Commerce under number 06061578.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u met de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van 'welke aard ook. die 'verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to
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inform the sender and delete the message The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort ID-kaart. rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen, Indien u bij de receptie geen geldig Identite.tsbevvijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

Disclaimer:

If you are not the intended recipient of this email, please notify the 
sender and delete it.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email or its 
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by 
this email or its attachment (s) .

Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber 
of Commerce under number 06061578.
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OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

D \/

Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRiP opdrachten Toevoeging/opmerking

ÏO;1tC
'iêmm mmmm

mmmsÊÊm

■V. .... “ . ’'j

Nieuwe opdrachten / additioneie opdrachten in 2013

totaai

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

DATUM

PLAATS



^ OPGAVE 1 : BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

Thales Crvoaenics B.V.

BEDRIJFSNAAM Thales Cryogenics

VESTIGINGSPLAATS Eindhoven

CONTACTPERSOON Saii

DATUM 5-5-2014

10!2!ë?^8Ü
PLAAT

HANDTEKENINfig

EZNr. Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking Uitgeleverd en 
definitief?

39 iinafca amiïiÂMi TOl-SJ
«

no.lc.

62 fmmmm i,TiÄÄl
;1 1

;
....... ’iï'

(sub) totaal ss»ïi!§4

^ .

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2013

1

totaal

Typ hier uw tekst
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Ministerie van Economische Zaken ^ 72,b

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

«Bedrijf» 
t.a.v. «tav»
«adres»
«postcode_piaats»

- 25 «AMI 20tt-
Datum
Betreft ]SF; Opgave van behaalde omzet in 2013

Commissariaat Militaire 
Productie

Bezoekadres
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsldentiflcatlenr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door

Geachte heer.

Bijgaand verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2013 behaalde 
opdrachten gedurende de periode van de ontwikkelingsfase van het JSF 
programma. Deze informatie wordt door de Ministeries van Defensie en 
Economische Zaken aan de Tweede Kamer gerapporteerd als onderdeel van de 
'Jaarrapportage Project Vervanging F-16'.
Tevens verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2013 behaalde 
Omzet uit Participatie, waarover u op grond van de 
Medefmancieringsovereenkomst JSF (MFO) een Private Bijdrage aan de Staat 
verschuldigd bent. Een toelichting op beide verzoeken vindt u hieronder.

1. Verificatie van behaalde opdrachten In de SPD fase
Het eerste formulier betreft de opgave van behaalde SDD- of LRIP- opdrachten. 
Gelieve hierop aan te geven of de genoemde informatie juist is, en of u in 2013 
nieuwe opdrachten heeft behaald. De informatie wordt gebruikt voor de 
jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer en dient daarom uiterlijk 15 april 
2014 te zijn geretourneerd.

2. Opgave van behaalde Omzet uit Participatie
De tweede set formulieren betreft de opgave van Omzet uit Participatie behaald 
in de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 Op grond van 
art. 4.1 van de MFO bent u verplicht deze Omzet uit Participatie op uiteriijk 1 
mei 2014 schriftelijk aan de Staat bekend te maken. Uw bedrijf is ingedeeld in 
rapportagecategorie 2 (in de betekenis van de brief van de Commissaris voor 
Militaire Productie van 31 januari 2011, met kenmerk 01 / 10192772), wat wil 
zeggen dat wij verwachten dat u in 2013 geen nieuwe productieomzet heeft 
gerealiseerd. In dat geval kunt u volstaan met een zgn. nulopgave voorzien van 
een handtekening door een daartoe gemachtigde binnen uw onderneming.

mm
Ons kenmerk
DGBI-TOP-MP / 14051973

Uw kenmerk

BiJUfle(n)
5

Pagina 1 van 2
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Commissariaat Militaire 
Productie

DGBI-TOP-MP/ 14051973

Ik verzoek u beide sets formulieren ingevuld en ondertekend vdor de aangegeven 
data te retourneren. Gelieve de formulieren ook ingevuld en ondertekend te 
retourneren indien u in 2013 geen opdrachten en/of omzet hebt behaald.

Verdere informatie betreffende de opgave vindt u in de bijlagen bij deze brief. 
Indien u vragen heeft over deze brief, de te volgen procedure of de wijze van 
opgave, kunt u contact opnemen mel10.2.e. |
1Ö.2.e. ^ ^of 1Ö.2.e. |, te bereiken via de
contactgegevens rechts bovenaan deze brief.

Hoogachtend,
de Minister van Economische Zaken namens deze:

10.2.é|i

»

!frs. P.jTaal
ifHissaris Militaire Productie

Pagina 2 van 2
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Toelichting bij opgave 1 van behaalde opdrachten binnen de SDD fase:

Het Ministerie van Economische Zaken verzamelt gegevens over de opdrachten die de 
Nederlandse Luchtvaartindustrie behaalt in het kader van deelname aan de 
ontwikkelingsfase van het JSF programma. Deze gegevens zijn tot nu toe ieder jaar ter 
bevestiging aan u voorgelegd.

De gegevens worden gebruikt om het parlement te informeren over de industriële 
inschakeling binnen het JSF programma. Het is van groot belang dat deze informatie over 
de inschakeling van de Nederlandse industrie juist is. Ik verzoek u daarom om de 
informatie zoals die bij het Ministerie van Economische Zaken bekend is te bevestigen en 
eventueel aan te vullen. Het gaat hierbij om gegevens over zowel SDD-opdrachten als 
LRIP-opdrächten.

Procedure opgave van behaalde opdrachten binnen de SDD-fase:
o u controleert de gegevens zoals genoteerd op het formulier 'opgave 1: behaalde 

opdrachten binnen SDD fase';

o indien de gegevens op het formulier onjuist zijn, of onvolledig, wordt u verzocht dit aan 
te passen.

o indien een opdracht uitgeleverd en definitief is, wordt u verzocht dit aan te kruisen in 
de daarvoor bestemde kolom;

o u ondertekent het formulier;

o tot slot wordt u ook verzocht het formulier te ondertekenen en retourneren als u geen 
opdrachten in het kader van de SDD-fase van het JSF programma hebt behaald.

Gelieve de opgave van behaalde opdrachten in de SDD-fase uiterlijk 15 april 2014 te 
retourneren aan:

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
T.a.v. 10.2.e.
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
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Bijlage 3 en 4: bedrijf/instituut:.

0:
(Ö

ONDERNEMERSVERKLARING 
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondernemersverklaring voor de opgave van de Omzet uit Participatie als bedoeld in 
artikel 2 van de Medefinancieringovereenkomst JSF (hierna: 'MFO'), met betrekking op 
de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam: ................. ,........................................................................
Gevestigd aan:........................................................................................
Te:.............................................................................................................
Ingeschreven in het handelsregister te:................................................
Onder nummer:.............................................................................. ........
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:.................................

Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid:
1. dat hij partij is bij de MFO;
2. dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2013 

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 opgeeft;

3. dat hij een totale Omzet uit Participatie -in de zin van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van.............euro en/of...............dollar en/of.............. pond,
omschreven in de bijgevoegde specificatie;

4. dat de opgave van de totale Omzet uit Participatie zoals gespecificeerd in 
bijgevoegd specificatieformulier, juist en volledig is;

5. dat de opgave van de Omzet uit Participatie is voorzien van een verklaring van 
een door de Staat aanvaardbare registeraccountant, waarin is vermeld dat deze 
opgave juist en volledig is;

6. dat hij van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten..........
euro en/of.................dollar en/of................ pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van de kosten van deelname aan de SDD-fase van het JSF programma 
('Private Bijdrage'). De feitelijke afdracht aan de Staat dient plaats te vinden in 
euro's op het in bijlage 5 vermelde bankrekeningnummer. Daarbij dient, indien er 
bij die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers is op de dag van daadwerkelijke 
betaling aan de Staat;

7. dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2013 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2013 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;

8. dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2013 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2013 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats: .......................

Datum: .......................

Handtekening:.......................

Waarmerk en paraaf registeraccountant:
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Bijlage 3 en 4: bedrijf/instituut:.

SPECIFICATIE JSF OMZET 2013
Bij ondernemersverklaring betreffende 3SF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Partie patie van januari 2013 tot en met 31 december 2013:
Order
datum

Ordernummer Omzet
+
valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

Private Bijdrage over 2013 (2 % van de omzet uit participatie);
Totaal LRIP / FRP Omzet in
2013

Valuta Afdracht per 1 juni 2013 
(2 %)

Valuta

Datum: .......................

Plaats: .......................

Handtekening: ......................

Waarmerk en paraaf registeraccountant;
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Toelichting bij bijlagen 3 en 4: Behaalde Omzet uit Participatie:

Uw bedrijf is partij bij de Medefinancieringsovereenkomst JSF (MFO). Artikel 
3.1 MFO bepaalt dat betaling van de Private Bijdrage aanvangt in het jaar, 
volgend op het jaar waarin Omzet uit Participatie wordt behaald.

Onnzet uit Participatie betreft de omzet behaald uit productieopdrachten en uit 
supportopdrachten binnen het JSF programma conform art. 2 MFO. Omzet 
behaald uit SDD-opdrachten valt hier niet onder.
NB: Omzet behaald uit LRIP-opdrachten in de SDD-fase, wordt wel 
aangemerkt als Omzet uit Participatie.

Het bovenstaande betekent dat uw bedrijf de van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013 behaalde Omzet uit Participatie op uiterlijk 1 mei 2014 
schriftelijk aan de Staat moet opgeven. Het bijgevoegde formulier (Opgave 2) 
geidt na ondertekening als ondernemersverklaring, en vormt de basis voor de 
eventuele Private Bijdrage die uw bedrijf over deze periode verschuldigd is.

Indien u als onderaannemer een JSF-opdracht heeft aangenomen van een 
Nederlandse MFO-partij, bent u over de uit deze behaalde omzet geen 
afdracht verschuldigd. Bij uw opgave van Omzet uit Participatie kunt u deze 
omzet achterwege laten. De als Nederlandse hoofdaannemer optredende 
MFO-partij is in dit geval afdrachtplichtig.
NB: U dient zelf bij uw opdrachtgevers na te gaan of behaalde omzet SDD- of 
productie-gerelateerd is.

Procedure voor opgave van Omzet uit Participatie:
o Uw bedrijf dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 mei 2014 aan de 

Staat de tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 behaalde Omzet uit 
Participatie bekend te maken. Gelieve hiervoor het bijgevoegde formulier 
(Opgave 2) te gebruiken, dat ondertekend dient te worden door de 
bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf.

o De Minister heeft in samenspraak met de sector het afdrachtpercentage 
over het jaar 2013 vastgesteld op 2% van de bedoelde Omzet. Op uiterlijk 
1 juni 2014 dient u deze Private Bijdrage te voldoen op: 
rekemngnr.IBAN:10 2g ' - ^
ten name van;
Ministerie van Economische Zaken.
(ELI FDA 6015)
(Postbus 20401)
(2500 EK Den Haag)
Hierbij dient vermeld te worden dat het om een JSF afdracht 2013 gaat.
De feitelijke afdracht aan de Staat dient plaats te vinden in euro's. Daarbij 
dient, indien er bij die afdracht sprake is van omrekening van dollar of 
pond naar euro, de van toepassing zijnde omrekenkoers de koers is op de 
dag van daadwerkelijke betaling aan de Staat.
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Indien uw bedrijf in de periode van 1 januari 2013 tot en'met 31 
december 2013 Omzet uit Participatie heeft behaald,'dient uw opgave 
vergezeld te gaan van een accountantsverklaring van een voor de Staat 
aanvaardbare registeraccountant. Uw bedrijf dient daartoe een specifieke 
controle opdracht te geven, binnen het kader van de in het bijgevoegde 
controleprotocol opgenomen aanwijzingen. De accountantsverklaring dient 
uiterlijk 1 mei 2014 door de Staat te zijn ontvangen.

Houdt u er rekening mee dat indien de Staat op 1 juni 2014 geen-betaling 
van u heeft ontvangen, u vanaf 2 juni 2014 tevens de wettelijke rente 
verschuldigd zult zijn. Ook indien u op 1 juni een bankgarantie stelt, bent 
u vanaf 2 juni 2014 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

De Rijksauditdienst kan een evaluatie uitvoeren naar de werkzaamheden 
van uw registeraccountant, in het kader van de accountantscontrole. Uw 
registeraccountant is in geval van een dergelijke evaluatie verplicht 
volledig inzicht te geven in de onderliggende stukken. Indien een evaluatie 
plaatsvindt ontvangt u hiervan bericht.

Eventueel kan de Auditdienst besluiten een onderzoek,bij uw bedrijf iri te 
stellen. Een dergelijk onderzoek is vertfouwelijk en zal niet vérder gaan 
dan in het kader van de MFO noodzakelijk is (zie artikel 4.3 t/m 4.5 MFO). 
Dit onderzoek kan ook worden ingesteld indien uw bedrijf geen 
productieomzet heeft behaald.

Gelieve de opgave van behaalde Omzet uit Participatie te.retourneren aan:

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
10.2.e.
Postbus 20401 . '
2500 EK Den Haag ‘

Uiterlijk 1 mei 2014 dient de opgave door de Staat te zijn ontvangen.
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van: }0:2:^
Aan: 10.2.6.
Onderwerp: Thales Cryogenics opgave van behaalde omzet in 2013
Datum: maandag 5 mei 2014 16:57:24
Bijlagen: imaoeOOl.ipq

imanpnn4.nng
1SF 7013 Thales Crvoaenics.odf

Prioriteit: Hoog

Geachte a»
Bijgaand de gevraagde getekende opgave 10 2 g

Met vriendelijke groet / With kind regards,

m
Financial Controller

10.2.6. a
ÏÜSK

Thales Cryogenics BV
Hooge Zijde 14; 5626 DC Eindhoven 
PO Box 6034; 5600 HA Eindhoven 
The Netherlands

E-Mail: f0.2.l.yj@nl.thalesaroup.com 

This message contains Unclassified information

SAVE PAPER, don't print this message unless absolutely necessary

From: 10 2.6. ^
Sent: vnjdag Z mlibuif lb:3f 
To: 10.2.6. T-J
Subject: l hales Cryogenics opgave van behaalde omzet in 2013
Importance: High

Geachte heer 10.2.er-.;g

Bijgaand verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2013 behaalde 
opdrachten gedurende de periode van de ontwikkelingsfase van het JSF programma. 
Deze informatie wordt door de Ministeries van Defensie en Economische Zaken aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd als onderdeel van de 'Jaarrapportage Project Vervanging 
F-16'.
Tevens verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2013 behaalde Omzet uit 
Participatie, waarover u op grond van de Medefinancieringsovereenkomst JSF (MFO) 
een Private Bijdrage aan de Staat verschuldigd bent.
Zie bijlage voor meer informatie.

Als u kunt lezen in de mail hieronder zijn we uitgegaan van Thaies Nederland
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en hebben daarom de stukken niet naar Thales Cryogenics gestuurd.
Bijdeze ontvangt u de stukken. Graag per mail retourneren uiterlijk 15 mei 2014.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e.
Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 I 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EKJ Den Haag 
Secretaresse 10.2.e. >

10.2 e.

minez.nl
___'hitn'://WWW, riiksoverheid.nl/cmn

Van: 10:2 '°"”°^””^@nl.thalesQroijn.com1
Verzonden: vrijdag l mei 2U14 ibiós’

Ondërwerp: Kt: I hales Cryogenics 

Hoi 10.2.6.4

Verantwoordelijke manager voor Thales Cryogenics B.V. is|0.2.e. 
Zijn e-mailadres vind je in de CC.

Mvg,

Manager Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V.

From: 10.2.e. ; " V "Sent: (-riday, U2 May, 2014 lb:t)P 
To: 10.2.e.
Subject: Kt: 1 häles Cryogenics

'(aminez.nll

Hoi J0.2:e|,

Ik zou graag de contactpersoon en e-mailadres willen weten.
Als je mij deze informatie kan verstrekken dan ben ik al enorm geholpen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten.
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I0.2.è. J
Projectbeheer

Van: i0.2.e. ' ' "~l@nl.thalesarouD.com1
Verzonden: vrijdag I rhèi 2Ul4 lb:S9 
Aan: 10.2.e.
Onderwerp: Kt: I hales Cryogenics 

10.2.e|^

Deze opmerking staat er al jaren in, de oorzaak van deze constructie ligt in het verleden. 
En namelijk dat "Thales Cryogenics B.V." een zelfstandige BV is en net als de andere 
Thales BV's zelf de MFO getekend heeft.

ik had eigenlijk verwacht dat het ministerie zelf alle MFO ondertekenaars zou aansturen. 
Dat is ook vanuit Thales gezien wenselijk.
Indien nodig kan ik je helpen door je door te verwijzen naar een contactpersoon van 
Thales Cryogenics B.V.

Fijn weekend!

B
|0.2.e. T I
Manager Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V.

anagër Business Development 
Advanced Projects - Thales Nederland B.V,

l@minez.nljFrom: 10.2.e.
Sent: Friday, Ü2 May, 2ÜH 11:14 
To: 10.2.e. 'j 
Subject: I hales Cryogenics

HoiM&b

In de brief heb je aangegeven dat Thales Cryogenics Eindhoven zelfstandig 
opgave zal doen.
Zou je ervoor kunnen zorgen dat Thales Cryogenics de relevante stukken bij ons 
aanlevert?
Hoop dat het lukt anders hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,
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Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag 
Secretaresse 30.2, e. - .

httD;//www.riiksoverheid.nl/cmD

Van:10.2.e. , ~ ■@nl.t-halesaroup.com]
Verzonden: donderdag l mei li:35 
Aan: 10.2.e.
CC:'l0.2.e.
Onderwerp: opgavei-3i ïfiaiéé; Öeel 1 en deel 2

Geachte r0-2.iliü^
Beste iP-2‘ê. |

Bijgevoegd de scan met de getekende brief voor de update van de opgave 1.

En, alvast een scan van de accountantscontrole voor opgave 2.
We zijn verheugd deze zo vroeg te hebben ontvangen, dankzij de zware inspanning van 
ons ons teaml

De hardcopy en de formele opgave 2 volgen zodra de papieren van de accountant bij ons 
binnen zijn.

Mvg,

f0.2.é. '1
Manager Business Development 
Advanced Projects

Phone: |0.2.e. .
Mobile: |0.2.e;; 
E-mail: flO.Z.e. nl.thalesgroup.com

This e-mail contains Unclassified content
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Dit bericht l<3n informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indian u niet da 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden wordt u 
verzocht dat aan de afzender ie melden en het bericht te veoivijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welks aard ook die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzanden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Econom.ische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs {paspoort ID-kaart. rijbewijs of rijkspas') dient 
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tonen wordt u geen toegang verleend. begitimatie'Dewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties v/orden niet geaccepteerd.

Disclaimer:

If you are not the intended recipient of this email, please notify 
the sender and delete it.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email 
or its attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused 
by this email or its attachment(s).
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the 
Chamber of Commerce under number 06061578.

Dit bericht k.an informatie bevatten die niet voor u is besiemid Indien u met de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vepwijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart. rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.

its

Disclaimer :

If you are not the intended recipient of this email, please notify the 
sender and delete it.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of this email or 
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by 
this email or its attachment(s).
Thales Nederland BV is seated in Hengelo-and is registered at the Chamber 
of Commerce under number 06061578.
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Dii bericht kan informatie bevatten'die niet voor u is bestemd Indien u niet de 
geadresseerde bent of dif bericht abusievelijk aan u is toegezondsn, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ver'/vijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welks aard ook die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages.

Bezoekt u he' kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken?

Houd er dan rekening mee dat u een geldig
identiteitsbewijs (paspoort. ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient
te tonen Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thaies Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum - 1 A MEI 20H .
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 14 mei 2014

Aan de heer 10.2.e-?

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

■■ I

KiülÄ
NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2S94 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
vvww.rljksoverheid.nl/ez

Behandeld door

ïmsm
T 070T0.2.ë1

Ons kenmerk
DB / 14084994

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Pagina 1 van l
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
vmw.rijksoverbeid.ni/ez

Behandeld door
30.2.e.n

minute
Datum 14 mei 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 14 mei 2014

Parafenroute
Paraaf Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Ons kenmerk
DB / 14084994

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

- H MEI 20IA . - I A MEI 20IA .

Paraaf Postkamer

’Mm
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Ministerie van Economische Zaken

(S)

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thaies Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 1 5 MEI 20M -
Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 15 mei 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.riiksoverheid.ni/ez

Behandeld door

Aan 1CL2.e ;

T 070-1021 lO^Vpinez.nt

Ons kenmerk
DB / 14085850

Uw kenmerkOp grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted. Bijiage(n)

2
Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet, ,

NATO registry

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 15 mei 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 15 mei 2014

Parafenroute
Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

- 1 5 MEI 20M -

Datum verzending

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid, nl/cz

Behandeld door
10=2,613

rö J@nninez.nl

Ons kenmerk
DB / 14085850

Uw kenmerk

Kopie aan

Bljlagefn)
2

Paraaf Postkamer

- 1 5 MEI20H-
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i Van:
t'J Aan:
<b Onderwerp:
Ó-' Datum:
O

185

JSiliHii
Re: Opgave geplaatste opdrachten JSF 
vrijdag 16 mei 2014 13:14:50

10.2.e_|

Groet
10.2.èl

Van-102e * - ^ ^
Verz(^dën:'FncïayrWiffërlül4 10:28 AM W. Europe Standard Time
Aan: 10 2 e T
Ondehwerp: Kt: upgave geplaatste opdrachten JSF

HodSl
Heb jij nog reactie gekregen van |i^-e

Gr.m

Van:10 2.e’ ‘ 'n
Verzonden: woensaag 1 rfiei 2014 11:40 
Aan: '10.2?et1@nl.thalesgroup.com' 
CC:10.2.e T ,

R-#g :ii

Onderwerp: Opgave gejolaatste opdrachten JSF 

Beste heer |®.|

Via 10 2.e heb ik uw opgave ontvangen van geplaatste opdrachten in het
kader van de F-35. De door u ingestuurde opgave is blanco.
10.2.g. 10.1.C. 11.1.

: :r ;K ïSiS a -ïS?:' :rrïJ-ff F a

Mocht ik mij vergissen dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijker groet,

Team-Lead“'-’-'''^

JSF Industry Support Team 
+31.6.10.2.6 1
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Ministerie van Economische Zaken 187

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum - 1 9 MEI 2014 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 16 mei 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheldsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 {algemeen) 
WWW. rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
SÖ.2e. 1

Aaria2.e;

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Ons kenmerk
DB / 14086731

Uw kenmerk

BiJ(age(n)
2

Met vriendeliik^ groet

NATO registry

__■

Pagina 1 van i
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 16 mei 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 16 mei 2014

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Oen Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.nJksoverheid.nl/ez

Behandeld door

Ons kenmerk
DB / 14086731

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen 8BR Ontvangen Postkamer

- I 9 MEI 2014 -

Datum verzending Paraaf Postkamer

■ ' 3 HEI 2014 -•
Ï10:2.ê»
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Ministerie van Economische Zaken

TER BESLUITVORMING

Aan de Minister

nota Opening nieuwe Thales kantoor Hengelo 2 juni 2014

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur
TO -2
i . . :,TG

Datum
23 mei 2014
Kenmerk
DGBI-TOP / 14090732

Kopie aan

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf
de Haan Leeftink
plv. Oir. TOP DG BM
Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Bijiage(n)
1

BBR-paraaf

Aanleiding
Op 2 juni as opent u het nieuwe gebouw van Thales in Hengelo. Tegelijkertijd 
wordt ook de High Tech Campus die daar wordt ontwikkeld, geopend. Het 
inhoudelijke deel van de openingsceremonie vindt plaats met behulp van een 
interview dat u en de CEO van Thales (Edelijn) wordt afgenomen door 
lîffTpiT Bijgevoegd vindt u de vragen en een voorstel voor de beantwoording 
ervan.

Gaarne uw visie.

Toelichting
In uw beantwoording legt u de koppeling tussen de manier waarop Thales 
opereert en het topsectorenbeleid. Thales is een goed voorbeeld en pakt zijn 
verantwoordelijkheid ook op. Dat is toe te juichen. Deze lijn past goed bij de 
gelegenheid.

Deze opening is het laatste onderdeel van een aantal bezoeken aan Twente. Het 
complete dossier krijgt u 28 mei.

ao.2.e.'
Directie TOP en Industriebeleid (DGB&I)

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 23 MEI 20W-
Aanbieden NATO documenten d.d. 23 mei 2014

Aan 10.2.e |

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
102e '' ' -

10.2.e.
NÄTO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Ppstbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
wWw. rijksoverheid .nl/ez

Behandeld door
10.2.e 

T 070ip;2.e|
10^,ë «©minez.nl

Ons kenmerk 
DB / 14090932

Uw kenmerk

Bljlage(n)
3

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 23 mei 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 23 mei 2014

Para^enroute
Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B6R Ontvangen Postkamer Datum verzending

-23MEI20H- -23HEI20H-

Directie Bedrijfsvoering

Bezuldenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijkso verb eidml/ez

Behandeld door
|0=Ze31

^HlÇ|||®minez.nl

Ons kenmerk
DB / 14090932

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
3

Paraaf Postkamer
1^'....... '
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Amsterdam, 26 mei 2014

Aan Ministerie van Economische Zaken 
De Minister 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag

O"

O"

o;

o*

Om

Onderwerp: Informatieverzoek met betrekking tot correspondentie, contacten en 
contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen).

Kenmerk: informatieverzoek 20147230352

Afzender: 10.2.e,

Geachte Mevr./Dhr.,

Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, WIV, BUPO, EVRM en andere 
burger- en mensenrechtelijke wetten en verdragen richt ik mij tot u met een verzoek 
om informatie.

Het betreft informatie inzake correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT 
(of vergelijkbare namen).

Ik zou graag alle documenten met betrekking tot correspondentie, contacten en 
contracten met Fox-IT (of vergelijkbare namen) ontvangen. U kunt hierbij denken 

aan:

Onderzoeken, evaluaties, rapportages, overzichten, lijsten, memo's, check-lijsten, 
puntenlijsten, formulieren, eventuele processen verbaal, statistieken, 
beleidsdocumenten, richtlijnen, aanwijzingen, overwegingen, notulen, verslagen, 
draaiboeken, plannen van aanpak, planningen, concepten, briefings, digitale 
communicaties, interne communicatie (waaronder e-mail), meldingen, mutaties, 
databestanden, registraties en andere documenten met betrekking tot 
inlichtingenhandelingen, databanken, situatierapportages, programma's.
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,w
o informatieoverdracht, informatie uitwisseling, dataverzameling, projecten en beleid 

met betrekking tot correspondentie, contacten en contracten met Fox-IT (of 
vergelijkbare namen).

Binnen het kader van de Wob (art. 10 lid 2 sub e) en de Aanwijzing voorlichting 
opsporing en vervolging kunt u deze stukken gemotiveerd anonimiseren.

Conform de Wet Openbaarheid van Bestuur verwacht |k binnen wetteiijke termijnen 
antwpercKpp mijn verzoek.

vangst.aarne ontvang ik een bewijs van

~......... ............. .f.S
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Ministerie van Economische Zaken
196

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 28 HEI 20H-Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 28 mei 2014

Aan de heer 10.2.e:

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Mpt vripndeliikp omet.' 1

-
NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid. nl/ez

Behandeld door
f0.2.eï:,1

Ons kenmerk
DB / 14093673

Uw kenmerk

BIjlageCn)
2

10.2,e, . ^ . I

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 28 mei 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 28 mei 2014

Parafenroutc^
Paraaf ' Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijzei Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B8R Ontvangen Postkamer Datum verzending

<P% %

%

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 2040J 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverbeid.nl/ez

Behandeld door
|ï0.2,e;il

:@mlnez.nl

Ons kenmerk
DB / 14093673

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Paraaf Postkamer
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

f 0.2.e ; 
a0.2.e 
l0.2e
RE: F-35 afracht ovêr omzet 2012 van fiillS? 
donderdag 5 juni 2014 09:29:44 
nntvann^tpn ISF m<ïO

Collega's,

Wij hebben inmiddels 4 bedragen ontvangen m.b.t. afdrachten JSF.
Graag horen we van jullie of debedragen zoals genoemd in bijgevoegde mail juist zijn en 
of deze volledig zijn / welke we nog meer kunnen verwachten.

Met vriendelijke groet,
10.2.e.

Coörd'inatoTD^'BSi^^ven en Innovatie

directie Financieel Economische Zaken Economische Zaken
Bezuidenhoütseweg 73 | Den Haag | C-passage 4

Aan: 10.2.6 
CC: 10:2.6

Onderwerp: ké: h-3b àfracht over omzet 2012 van Thales

Duidelijk 10.2.6 ; gaan aan de slag
Overigens: dat is vóór de uiterste datum van 1 juni. Zitten11-1-

buiten reikwijdte

Groet

li

'

Onderwerp: Kt: i:-jt arracnt over omzet ZUIZ 'vg-rTSÏÏes

10.2:el8a
Ik begrijp van onze FDA-afdeling dat de ontvangsten van de industrie weer 
binnendruppelen.
Wij zijn echter nog niet voorzien van stukken waarmee we de vorderingen 
kunnen omboeken / de juistheid van de ontvangsten kunnen verifiëren.

Zouden jullie ons kunnen voorzien van de benodigde informatie ?



Met vriendelijke groet,

mm
Coördinator DG Bedrijfsleven en Innovatie

directie Financieel Economische Zaken Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag I C-passage 4
T 07cï02.e3i

cc:10.2.e - 1
Onderwérp: h-ib atracht over omzet 2012 van Thales

Heren.

Even voor jullie informatie.

Dé verplichting om de feitelijke afdracht uiterlijk op 1 juni te plegen, blijft 
natuurlijk wel staan.
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

- 0 5 JUNI 20W-Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 5 juni 2014

Aan de heer 10.2.e.

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden 
als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendejijke groet, 
102e

ÂÉâSaBla
NATO registry

aa2'6.

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsldentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeid door
1.0,2,e,

Ons kenmerk
DB / 14097808

Uw kenmerk

Bijlage(n)
4

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 5 juni 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 5 juni 2014

Parafenroute

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

- 0 5 JÜNI 2014 -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

hlE -
Ons kenmerk
DB / 14097808

Uw kenmerk

Kopie aan

Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)
4

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Datum verzending

- 0 5 JUNI 2014 -

Paraaf Postkamer

in 9 p
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum - 1 3 JUNI 20Î4 “
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 juni 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.e:M

Ons kenmerk
DB/ 141011U

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan de heer 10 2 e ^ "f^

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van 
rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.
Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.
Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thaïes deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Mot uriPr,dr.mirr. nrnot.

Pagina l van l
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 13 juni 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 juni. 2014

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
wwN. rijksoverheid .nl/ez

Behandeld door
io.2.e.:a

Ons kenmerk
DB/ 14101111
Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending Paraaf Postkamer

- 1 3 JUNI 20tt-
- I 3 JUKI 20tt - Î -
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Ministerie van Economische Zaken

> Äetouradres P»..>tou5 2Û401 2500 EK De;' H«g

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

„ , - 2 0 JUNI 2014 -Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 20 juni 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhcutseneg 73 
7S9! AC Der. Haag
Postadres

Püstb'js 20401 
230D EK Oen Haag
Factuuradres

Postbus 161S0 
2S0Û BD Oen Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 3/9 SOU (aigemeon) 
w V, vj. r g ‘K > o V G r b a K ) n i / e r
Behandeld door

mxë::

Ons kenmerk
DB / 14105319

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan de heerOTgÄi

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van 
rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.
Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden ais 
ontvangstbevestiging.
Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), Indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Pagip.a I var 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2 500 cK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 20 juni 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 20 juni 2014

Parafenroute
Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Verzandwijae; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B6P. Ontvangen Püstka'ner

- 2 0 Jirni 2014 .

Datum verzending

C 2 0 Ml 2014.

Directie Bedrijfsvoering

Bezü'denhoutseweg 73 
Postbus 2Ô401 
2500 EK Den Haag

T 070 3?9 8911 (aigemeen) 
WWW.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door

;®minez,nl

Ons kenmerk
DB / M 105019

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Paraaf Postkamer



DEFENSIE & 
VEILIGHEID

t'J

q'

Ministerie van Defensie 
Minister J.A. Hennis-Plasschaert 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken 
Minister H.G.J. Kamp 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

206

O"

0«

om

Om

o>=:

Datum: 25 juni
Betreft: Road Map Europese defensie-industrie

Excellenties,

De Europese Commissie stelt op dit moment een Road Map op voor de Europese defensie-industrie. 
Deze Road Map zal naar verwachting concrete acties bevatten, die zijn gebaseerd op de mededeling 
die de Europese Commissie vorig jaar heeft gepubliceerd. Een belangrijk onderwerp van de Road 
Map zal zijn hoe op wereldschaal competitieve toeleveringsketens kunnen worden gerealiseerd. De 
Europese Raad heeft in haar vergadering van december 2013 het belang aangegeven van 
grensoverstijgende markttoegang van vooral Small and Medium Sized Enteprises (SME's). Dit noopt 
tot maatregelen die deze toegang tot grensoverstijgende buitenlandse toeleveringsketens kunnen 
bevorderen.

De kleinere en middelgrote landen in Europa (waaronder Nederland) maken zich grote zorgen over de 
huidige, in de grote landen vaak nationaal georganiseerde toeleveringsketens. die voor de industrie in 
de kleinere en middelgrote landen veelal zijn afgesloten. Dit verzwakt namelijk de concurrentiepositie 
van de defensie-industrieën van die landen en zal uiteindelijk leiden tot minder effectieve 
ondersteuning van de krijgsmacht.

Vanuit deze achtergrond hebben 11 Europese 'less big countries’, op initiatief van Nederland, een 
brief geschreven aan de Commissarissen Tajani en Barnier om te komen tot een Advisory Committee, 
bestaande uit de EC zelf, lidstaten, de grote fabrikanten, SME's en intermediate sized companies, om 
gezamenlijk oplossingen te zoeken en voorstellen te doen die daadwerkelijk cross-border toegang tot 
supply chains kunnen bewerkstelligen.

Wij verzoeken u dit initiatief vanuit deze 11 landen te ondersteunen.

De brief aan beide commissarissen is ais bijlage gevoegd.
■I"

flOTe >(rienf}e!iike.c3rget
u»;

»5 mmmimmRöhTJulkes
Directeur NIDV

cc: I0.2.f !, drs. P. Taal, dfs. G.M. Landheer

Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag .,T: +31 (0)70 364 48 07 . F: +31 (0)70 365 69 33 . E: info@nidv.eu * W: vsfWwÄ|^„ 
Bank: F. van Lanschot Bankiers N.V. • Rekening nr; 22.58.21.672 • Swift-code: FVLBNL22 . IBAN: NL90FVLB0225821672" ' 

Handelsregister Den Haag: 41153334 . BTW: NL 006175272 B 01
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Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag

# FM 833 14
ƒ N r- O F' 'H t, A M o

Ministerie van Economische Zaken 
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
drs. G.M. Landheer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 27 JUNI 2014-
Aanbieden NATO documenten d.d. 27 juni 2014

Aan de heer 10.2.6.

1Ö.2:e7

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheldsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rijksoverheid, ni/ez

Behandeld door
io.2.e?Sj
T 070•]0.2.el
10.2.6 lm nez.nl

Ons kenmerk
DB / 14109484

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Op grond van de bevelllgingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van 
rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.
Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden ais 
ontvangstbevestiging.
Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), Indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
10.2.e.

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 27 juni 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 27 juni 2014

Parafenroute
Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Paraaf

Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer

- 2 7 JUNI 2m-

Datum verzending

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

|p.2,e:a
^ i@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 14109484

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Paraaf Postkamer

- 2 7 JUNI 2014 .
I02e
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thates Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

Datum * Q4JÜLI 20H-
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 4 juli 2014

Aan de heer |

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overtieidsidentificatlenr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid, nl/ez

Behandeld door

:@minez.n(
T 070

Ons kenmerk
DB / 14113605

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe Ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendeliike groet,

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute
Datum 4 juli 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 4 juli 2014

Parafenroute

Paraaf Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid.nt/ez

Behandeld door
it0.2.eT^

pïÿiminez.nl

Ons kenmerk
DB / 14113605

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)
2

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Medeparaaf Medeparaaf

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

‘ 0^ JULI 2014-i
Paraaf Postkamer

J0.2ÄW1

C 04 JULI 2014-
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

; Datum 
Betreft

» 1 1 JULI 20ï%°
Aanbieden NATO documenten d.d, 11 juli 2014

Diréctie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/e2

Behandeld door
»1131 -

Ons kenmerk
DB / 14117396

Uw kenmerk

Bijlage{n)
2

Aan de heer»ll?f^r^3

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van de 
rubficeringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien ven/allen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.

Met vriendeliike groet,
1 o.2i;i:i«iiitiif351

....... ...I

............................................ ^

Pagina 1 van 1
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I Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD HENGELO (OV)

minute

Brieftekst op de volgende pagina

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
aï).2.ca
»5
airt

■’t@mlnez.nl

Ons kenmerk

r:

Datum 11 juli 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 11 juli 2014

Parafenroute

DB / 14117396

Uw kenmerk

Kopie aan
1

Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

*;
'U

Verzendwijze: Per post

Ontvangen BSR
rtakiim

11 juLim

Ontvangen Postkamer

- 1 I JULI ÏO»'

Dr^ekt/Smo
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 GD Hengelo (OV)

Datum - 1 8 JULI 20H “
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 18 juli 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
MM

Ons kenmerk
DB/ 14121332

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan de heer 10.2.e. IS,
Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van 
de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag 
teruggezonden als ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten, indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig 
zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.

Met vriendelijke groet

À’tÔ registry

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 GD Hengelo (OV)

minute
Datum 18 juli 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 18 juli 2014

Parafen route

Verzendwijze: Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR
nafiim

- 1 8 JÜLI 20tt -

Ontvangen Postkamer

- 1 8 JULI 20« -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.njksoverheid.nl/ez

Behandeld door
R. Bakour

Ï0.2.e.
I
4 ©minez.nl

Ons kenmerk
DB / 14121332

Uw kenmerk 

Kopie aan

Paraaf Paraaf Paraaf Bijlage(n)
2

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD Hengelo (OV)

Datum
Betreft

- 2 5 JULI 20H -
Aanbieden NATO documenten d.d. 25 juli 2014

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214359000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom(s), indien vervallen, verouderd of die 
niet langer nodig zijn voor Thales deze in eigen beheer te vernietigen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

mZel
T 070 37^103

Ons kenmerk
DB / 14124593

Uw kenmerk

Biilage(n)
1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland BV 
Postbus 42
7550 GD Hengelo (OV)

minute
Datum 25 juli 2014
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 25 juli 2014

ParaferiroiJte^
Paraaf Paraaf Paraaf

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.njksoverheid.nl/ez

Behandeld door
10.2.êl

T 070 379 ïgi 
F 0| ■ ■-

Ons kenmerk
DB / 14124693

Uw kenmerk

Kopie aan

Bljlage(n)
1

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Verzendwijze; Per post

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen B8R

%

e-.

Ontvangen Postkamer
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Ministerie van Economische Zaken

Aan
Directeur Topsectoren en Industriebeleid

memo Ondertekening brief aan NIDV

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Behandeld door
•T0.2,e. '■ " -I

Datum
5 augustus 2014
Kenmerk
DGBI-TOP / 14129472

Kopie aan

Bij deze het verzoek bijgaande reactiebrief aan dhr. Ron Nulkes, directeur van de 
Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, te ondertekenen.

Eind juni hebben zowel wij als het Ministerie van Defensie een brief ontvangen van 
de NIDV, waarin dhr. Nulkes benadrukt welke elementen de NIDV hoopt terug te 
zien in de Roadmap over de toekomst van de defensie-industrie. Toevalligerwijs 
heft de Europese Commissie deze Roadmap op dezelfde datum gepubliceerd als 
dat deze brief geadresseerd was.

Samen met Defensie is besloten deze brief niet door de ministers zelf af te laten 
doen, maar een gezamelijke briefte sturen vanuit EZ. In de reactie staat 
opgenomen dat we verheugd zijn dat de ideeën die we samen met de NIDV in 
Brussel hebben ingebracht, uiteindelijk zijn overgenomen door de Europese 
Commissie in de desbetreffende Roadmap.

Bijlage(n)

m2.e. : . ;l
Commissariaat Militaire Productie

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

NIDV
T.a.v. Dhr. R. Nulkes, directeur 
Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag

Datum 5 augustus 2014
Betreft Roadmap Europese defensie-industrie

Geachte heer Nulkes,

Dhr. Guido Landheer
Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

Mede namens het ministerie van Defensie dank ik u voor uw brief van 25 juni 
2014. Hierin onderstreept u het belang om in de Europese defensie-industrie voor 
toeleveranciers uit andere lidstaten te komen tot daadwerkelijke toegang tot 
toeleveringsketens. U vraagt hiertoe een adviescommissie in te richten die zou 
moeten bestaan uit de Europese Commissie, de lidstaten, grote fabrikanten, het 
mkb en middelgrote bedrijven.

Het bewerkstelligen van een open Europese markt waar bedrijven uit alle 
lidstaten gelijke kansen hebben is voor het Kabinet een belangrijk doel. Dit is ook 
de reden dat wij de laatste maanden aan de hand van een speciaal hiervoor 
opgesteld 'Position paper', de Europese Commissie hebben geprobeerd te 
overtuigen van het belang tot het vormen van een adviescommissie. Deze 
commissie zou innovatieve oplossingen moeten aandragen om toeleveringsketens 
van grote bedrijven beter toegankelijk te maken. Wij verwelkomen de steun van 
de NIDV en associaties uit tien andere landen voor dit initiatief.

Op 25 juni is de Roadmap 'A new deal for European defence' gepubliceerd door de 
Europese Commissie. We zijn verheugd dat de Europese Commissie het voorstel 
voor het instellen van een adviescommissie hierin heeft genoemd en deze 
commissie in de komende maanden vorm zal gaan geven. We hopen ook in het 
verdere traject de goede samenwerking met de industrie voort te zetten.

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken 
Namens deze:

T 070

Ominez.nl

Ons kenmerk
DGBI-TOP / 14109953

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Van;
Aan;
Cc;
Onderwerp;
Datum;

10 2.e 
10.2.e •
10 2 e
RE: Goedkeuring budgä ivm NIDV Symposium Ahoy 
donderdag 7 augustus 2014 09:30:00

Hoi |9-2.e

Ik ga akkoord met de kosten van maximaal 10.2.g. verbonden aan het 26^’-® NIDV Symposium. 
Dit bedrag gaat in 2014 t.l.v. instrument 090600 "Bevorderen Ondernemerschap".
Op het aanmeldingsformulier vermelden dat de facturen naar onderstaande adres verzonden 
worden::

Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. Financiële Diensten en Administratie _
DG BI/Directie Topsectoren en Industriebeleid/10.2.e.
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag

O.v.v. Koepelverplichting 1300016606

Groeten,

m
Van: 10.2.e ; YS
Verzondéh: woensdag b augustus 2014 16:56 
Aan:10.2.e
Onderwerp: Goedkeuring cMdgeïTvfh NlDv Symposium Ahoy 

Hoi 10,2;i

Op 20 november a.s. vindt in Ahoy te Rotterdam het 26ste NIDV Symposium en bijbehorende 
tentoonstelling plaats, leder jaar is dit de gelegenheid waar CMP, de Nederlandse en belangrijke 
buitenlandse defensie gerelateerde industrie ontmoet. Door NIDV zijn we gevraagd om daar 
wederom aanwezig te zijn met een stand waar CMP informatie verstrekt aan bedrijven over ons 
EZ-beleid.

Aan de deelname zijn beperkte kosten verbonden, o.a. voor de huur van de stand en inrichting. 
Hiervoor is budget gereserveerd 10 2.g ;in de begroting van 2013, Artikel 09.06.00.

Moet ik op het aanmeldformulier voor het Symposium en de overige kosten (huur beeldscherm 
e.d.) onderstaand factuuradres vermelden?

Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag

Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Economische Zaken
Directie Topsectoren en Industriebeleid/ Commissariaat Militaire Productie 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag ( A-noord 3 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag

T 070 379 10:21 
E gO:^lërffiTnez.nl 
W fittp://wWW.riiksoverheid.nl/cmD
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De heer mr. R. Nulkes 
NIDV
Prinsessegracht 19 
2514 AP DEN HAAG

Datum
Betreft

“05 SEP. 201*1 -
Uitnodiging deelname regiegroep economische effecten 
sustainment F-35

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door
1Q.2.e.|
(10.2.®

Geachte heer Nulkes,

Het verheugt mij u uit te nodigen om zitting te nemen in de regiegroep 
economische effecten sustainment F-35. In deze brief licht ik kort toe wat het 
doel van de regiegroep is, welke werkwijze mij voor ogen staat en welke inzet 
van de deelnemers wordt gevraagd.

Nederland heeft aan de aanschaf van de F-35 duidelijke economische ambities 
gekoppeld. Voor de productie zijn al goede vorderingen gemaakt met de 
realisatie. Met de oprichting van de regiegroep zal ook de potentie van de 
instandhoudingsfase in Nederland ten volle kunnen worden benut. De regiegroep 
zal initiatieven aanjagen en hiertussen samenhang aanbrengen. Het gaat hierbij 
niet alleen om een goede Nederlandse uitgangspositie om in de toekomst 
onderhoud aan de F-35 uit te kunnen voeren, maar ook om de kennis en ervaring 
breder te benutten en verder te ontwikkelen voor maintenance aan andere 
aerospace systemen en zelfs in andere sectoren. Dit vraagt om regie op 
initiatieven en ambities van verschillende belanghebbenden. Ik heb het verzoek 
van de Minister van EZ, Henk Kamp, om de regiegroep voor te zitten 
geaccepteerd.

Voor de regiegroep nodig ik mensen uit die samen de wereld van de F-35, 
onderhoud aan defensie- en aerospace systemen, maar ook bredere 
onderhoudsconcepten en het ontwikkelen van economische activiteit overzien én 
initiatieven kunnen aanjagen. Zij zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen. Defensie, EZ en Noord-Brabant. Onder de regiegroep komen 
de netwerken samen die de initiatieven verder ontwikkelen: Defensie voor 
onderhoud aan hun systemen, de kennisinstellingen voor innovatieprojecten, 
bedrijven om kennis om te zetten in business. Noord Brabant en EZ voor de 
economische randvoorwaarden en World Class Maintenance voor de link met de 
bredere ontwikkelingen op dit terrein.

Tninez.nt

Ons kenmerk
DGBI-TOP/ 14147793

Uw kenmerk

Bijlage{n)
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Ons kenmerk
DGBI-TOP/ 14147793

De regiegroep zal 5 keer per jaar bijeenkomen. Ik schat in dat er voor de leden 
zes werkdagen mee gemoeid zijn waarbij ik uw mogelijke betrokkenheid bij de 
uitwerking van initiatieven niet meereken. Deelname aan de regiegroep is 
onbezoldigd.

Ik hoor graag of ik op uw deelname kan rekenen.

De eerste bijeenkomst van de regiegroep zai zijn op 25 september van 09.30 - 
12.00 u. De uitnodiging met agendavoorstel en locatie zult u de week voorafgaand 
aan het overleg ontvangen.

Met vriendelijke groet.

10.2.é

mÊSlB

Maxime Verhagen
Voorzitter regiegroep economische effecten sustainment F-35

Pagina 2 van 2
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TER ADVISERING

Aan de Minister

Dlrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie innovatie en Kennis
Auteur

nota ESA: Kabinetssteun kandidatuur Winters voor DG ESA; 
Telefonisch contact met CEO Airbus Industries; Bezoek 
ZKH aan ESTEC op 16/12

<i10.2.e
T 070 3/110. I 
f0.2.é :|it@minez.nl

Datum
15 september 2014
Kenmerk
DGBM&K/ 14152293

BIjlageCn)

Parafenroute
Digitale Paraaf 
Drs. J.K. Wesseling 
Directeur I&K 16/9 
Medeparaaf

BBR-paraaf

Paraaf 
Dr. B. Leeftin 
DG BI
Medeparaaf

Paraaf

Medeparaaf

10 2 e

2.

3.

Aanleiding
1. Binnenkort in NL-Ministerraad: steun kabinet voor kandidatuur Gaele 

Winters voor vacature van DG ESA. Ü.i.
Francois Auche (CEO Airbus Industries/Space) wil u telefonisch spreken 
over Nederlandse bijdrage aan nieuwe Ariane-6 draagraket.
ZKH brengt op 16 december een bezoek aan ESTEC in kader van 50 jaar 
ESA 11.1. ' ... 1 ' ' .9'T:i ■

Advies
1. De NL-Ministerraad laten instemmen met kandidatuur Gaele Winters.
2. Akkoord gaan met telefonisch contact met Francois Auche.
3. Reservering maken in uw agenda maken voor begeleiding ZKH op J6/12.

Kernpunten
1. Het NL-kabinet beraadt binnenkort over voorstellen voor steun aan 

kandidaten voor internationale vacatures. Onduidelijk is nog wanneer dit 
in het kabinet zal worden geagendeerd, Gaele Winters is kandidaat om de 
heer Dordain op te volgen als DG ESA.

2. Betreft betrokkenheid van Nederland/Dutch Space te Leiden bij de 
ontwikkeling en bouw van de nieuwe draagraket Ariane-6. De heer 
Francois Auche wil u hier graag over spreken,

umä

Ontvangen BBR
'% -

'1 -
Pagina 1 van 2
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Directoraat-generaat 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-I&K/ 14152293

3. ZKH is uitgenodigd om op 16/12 a.s. ESTEC te bezoeken in bet kader van 
^jaarKA, 1 t-ïi’ ' ... .........................  ............. ^

■ .v'i ,.v:ïu- 'i

Toelichting
1. Steun kandidatuur Gaele Winters voor DG ESA

• Voor de zomer heeft u Gaele Winters ontvangen en uw steun 
uitgesproken voor zijn kandidatuur voor DG ESA (opvolging Dordain).

• In Parijs is de selectieprocedure gestart. Van de 91 sollicitanten staat 
Gaele inmiddels op een shortlist van 6 kandidaten.

• Binnenkort (onduidelijk is wanneer) komt minister Timmermans met
een voorstel in de NL-Ministerraad om kandidatuur Winters te 
steunen. 11.1. ' ' i.

2. Telefonisch contact met Francois Auché, CEO Airbus Industries/Space
• Francois Auche wil u op korte termijn bellen over Nederlandse

commitment aan de ontwikkeling en bouw van de nieuwe draagraket 
Ariane-6. 11.1; ...------' -.....

»»1»

7'-ai ■■
3. Bezoek ZKH aan ESTEC op 16/12 a.s.'

• ZKH heeft de uitnodiging aanvaard voor een bezoek aan ESTEC op 
16/12 in het kader van de viering van 50 jaar ESA.

• Op dit moment is nog niets bekend van exacte timing en programma 
van het bezoek.

• n-i- )
. Zodra meer details bekend zijn zal ik u nader informerenr""^

10.2:é ii«a pmamanager ruimtevaart, DG BI/I & K
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postöus 2Ü-Î01 ïS'jQ EK Den HaoQ

NIFARP
Ter attentie van de M. van der Maat 
Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag

Datum “ 2 3 SEP. 201^1 -
Betreft Uitnodiging deelname regiegroep economische effecten 

sustainment F-35

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectorer: en 
Indüstriebeieio

Bezoekadres
Bezuïdenhoutseweg 73 
2594 AC Der, Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16 ISO 
2520 BD Den Haag
Overheidsidenftficatienr
00000001G03214360000 .

T 070 3/9 8011 (algemeen) 
V; V, V.U r. jk SG V e r h e I d. n i / ez

Behandeld door

Geachte heer Van der Maat,

Het verheugt mij u uit te nodigen om zitting te nemen in de regiegroep 
economische effecten sustainment F-35. In deze brief licht ik kort toe wat het 
doel van de regiegroep is, welke werkwijze mij voor ogen staat en welke inzet 
van de deelnemers wordt gevraagd.

Nederland heeft aan de aanschaf van de F-35 duidelijke economische ambities 
gekoppeld. Voor de productie zijn a! goede vorderingen gemaakt met de 
realisatie. Met de oprichting van de regiegroep zal ook de potentie van de 
instandhoudmgsfase in Nederland ten volle kunnen worden benut. De regiegroep 
zai initiatieven aanjagen en hiertussen samenhang aanbrengen. Het gaat hierbij 
niet alleen orn een goede Nederlandse uitgangspositie om In de toekomst 
onderhoud aan de F-35 uit te kunnen voeren, maar ook om de kennis en ervaring 
breder te benutten en verder te ontwikkelen voor maintenance aan andere 
aerospace systemen en zelfs in andere sectoren. Dit vraagt om regie op 
initiatieven en ambities van verschillende belanghebbenden. Ik heb het verzoek 
van de Minister van EZ, Henk Kamp, om de regiegroep voor te zitten 
geaccepteerd.

Voor de regiegroep nodig ik mensen uit die samen de wereld van de F-35, 
onderhoud aan defensie- en aerospace systemen, maar ook bredere 
onderhoudsconcepten en het ontwikkelen van economische activiteit overzien én 
initiatieven kunnen aanjagen. Zij zijn vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen. Defensie, EZ en Noord-Brabant. Onder de regiegroep komen 
de netwerken samen die de initiatieven verder ontwikkelen: Defensie voor 
onderhoud aan hun systemen, de kennisinstellingen voor innovatieprojecten, 
bedrijven om kennis om te zetten in business. Noord Brabant en EZ voor de 
economische randvoorwaarden en World Class Maintenance voor de link met de 
bredere ontwikkelingen op dit terrein.

De regiegroep zal 5 keer per jaar bijeenkomen. Ik schat in dat er voor de leden 
zes werkdagen mee gemoeid zijn waarbij ik uw mogelijke betrokkenheid bij de 
uitwerking van initiatieven niet meereken. Deelname aan de regiegroep is 
onbezoldigd.

F?:,'Ti'nez.nl

Ons kenmerk
DGBMOf>/ 14156495

Uw kenmerk

Bijtage(n)
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Oirectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Ons kenmerk
DGBI-TOP/ 14156495

Ik hoor graag of ik op uw deelname kan rekenen.

De eerste bijeenkomst van de regiegroep zal zijn op 25 september van 09.30 - 
12.00 u. De uitnodiging met agendavoorstel en locatie zult u de week voorafgaand 
aan het overleg ontvangen.

Met vriendelijke groet,

io.2.è.i

iïf; ,

Maxime Verhagen
Voorzitter regiegroep economische effecten sustainment F-35
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1 Van: 10.2.e.
Taal. drs. P. ^Plpter^tv.ï Aan;

to
fo

Cc: 10.2.è..T .VV.T . id/Miü
Onderwerp: Re: Zaak Photonis Bullit Wise
Datum: vrijdag 19 december 2014 15:39:48(■D Bijlagen: ATT0nn03.inn.T)(T

251,252, 253

zal ik doen, miimmmmmammmsrnm
Groet,
10. «
O « d

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 19 dec. 2014 om 15:10 heeft Taal, dhr. drs. P. (Pieter) <'*Q-^-Bj@minez.nl> het 
volgende geschreven:

10. , trek jij meteen in 2015 op richting 11.1 ^ DM0
om te bespreken hoe zij omgaan met slim aanbesteden, medé tegen het I cht van 
de DIS?

Groet, Pieter

Van: John Weyne 10.2.e. (a>photonis.com]
Verzonden: vrijdag ly december 2014 13:21 
Aan: Taal, dhr. drs. P. (Pieter); 10.2.e.
CC: Goossen BOERS
Onderwerp: Fw: Zaak Photonis Bullit Wise

Pieter, 10. , Dank voor het constructieve gesprek gisteren, 
ik ga nu weer niet alles herhalen; het was een helder gesprek.

Hieronder, zoals verzocht:
a. de email die oa ook naar10.2.e. ; ("EZ attache van het Noorden") is verzonden.
b. een overzichtje van mij met (bijna) alle argumenten en
c. de email aan DMO/defensie inzake het Program of Requirements (met bijlage). 
Zoals aangegeven: we willen de relatie met DMO/defensie goed houden!
Als jullie nog meer informatie behoeven, dan verneem ik gaarne.

Plezierige feestdagen toegewenst en tot volgend jaar, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development
<ATT00003.jpg>
+3110.2.e 
.3l10,2.e. .

)Je'ct to our legal disclaimar
This'ema.ianuusGQmsm ére sGoji

Van: Hans Velthuis [10.2.e. ’ .(anl.photonis.com]
Verzonden: maandag 15 december 2014 12:42 
Aan: 10.2.e@mine7.nl: '
10.2.ê @han7evast.nl
cc:m2.e; a; Goossen BOERS
Onderwerp: Aanbesteding Ministerie van Defensie van Nachtzichtkijkers (HV brilien).
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Heren,
Ik heb van Goos begrepen dat jullie woensdag a.s. een lunch hebben met Minister 
Kamp.
Goos kennende heeft hij vast met jullie gedeeld wat hem dwars zit.
Hij heeft mij gevraagd om kort wat informatie met jullie te delen, bij deze:

lO.l.b. 10.2.g.

■ÄÄlüPi

aassssBi

y’’
Naar onzëlTdrljkTmè'dë'mge'^viFrdöoM^ënïïÏs vaii'eisen 10.^ ’ "" '

') zijn de behoeften van de krijgsmacht uiteindeïijk niet volledig'" 
verwoord in het Programma van Eisen. PHOTONIS heeft met baanbrekende innovaties 
de beste buis tot nu toe ontwikkeld (de Intense), die in onze ogen wel recht doet aan 
deze behoeften.

Bovendien laat het Programma van Eisen zoveel ruimte dat na de eerste testen 
volledig onvergelijkbare buizen zijn geselecteerd om mee te dingen. Onze (dus eigenlijk 
veel te goede) INTENS buis gaat vergeleken worden met een beeldversterkerbuis die 
nèt aan de eisen voldoet. Zo'n buis kan PHOTONIS vanzelfsprekend ook leveren, maar 
ons inziens is die niet wat Defensie nodig heeft in een modern conflict. Het is niet 
ondenkbaar dat met de nu voorliggende specificatie van Defensie de opponent nu al 
rondloopt met betere nachtkijkers.

Mede daarom is de INTENS buis aangeboden 1Q.2.g.
1 - iiK j: : I:; r ^ It: ^^'gens

is een eventuele reparatie of vervanging vanuit Roden natuurlijk een heel stuk 
praktischer. Een voordeel dat vooralsnog niet lijkt mee te wegen, maar wel op de 
agenda van Defensie staat.
Met deze tender 10.2.g 10.1.b. j is naar schatting 1 manjaar gemoeid. Medewerkers 
uit Friesland, Drenthe ën'Gronilngen. Het zou voor"de regio en PHOTONIS Roden een 
enorme steun in de rug zijn.

Tenslotte doe ik een appèl op het innovatie-speerpunt van de overheid. PHOTONIS 
Roden is innovatief, neemt vanzelfsprekend deel aan de Topsectoren en aan de 
Innovatiebox, werkt intensief samen met meerdere Universiteiten en maakt met zijn 
meest recente innovaties de beste buizen ter wereld. Toch dreigt PHOTONIS nu door 
onbegrip voor de eerste keer een tender in Europa te verliezen. Op eigen bodem nog 
wel. Wij kunnen ons niet voorstellen dat hier een tweede 10.2.g. ontstaat.

Mede namens Goossen Boers,
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Met vriendelijke groeten, 
Hans Velthuis 
Managing Director

Datum: 16-12-2014 20:08
Ondeoiverp Zaak Photonis Bullit Wise

Onderwerp:
Aanbesteding Ministerie van Defensie van] 
krijgsmacht breed.
Proces loopt nu reeds 5 jaar (eerste Request for Information medio 2010; testen 
uitgevoerd medio 2012).
Binnenkort wordt Request for Quotation verwacht (obv Programma van Eisen van 
medio Okt 2014).

nachtzichtkijkers tbv inzet

lO.l.b. 10.2.g.
"“•''■■o : « _ .___

mkms öKaSïsi

^ b .. '

Met deze tender is circa manjaar gemoeid. Medewerkers uit Friesland, Drenthe en 
Groningen.
Geschatte bedrag10.2.g.: .

Hoofd Probleem:
Programma van Eisen is nauwelijks gespecificeerd (dat itt tenders van landen zoals 
10.2.g.

- daardoor is het lastig te bepalen welke buis aan te bieden en
- moet bijna ais vanzelf inmiddels achterhaalde technologie worden aangeboden
- wordt de 10.2 concurrent verder aangespoord tot dumping

Waardoor ultimo mogelijk verlies van order (niet agv prijs/kwaliteit maar agv slecht 
gestelde eisen)

Toelichting
Twee voorbeelden van cruciale criteria die niet nader worden gespecificeerd:
- de Figure of Merit, een wereldwijd geaccepteerde en in tenders veel gebruikte eis 
voor beeldkwaliteit (versterking, helderheid en contrast)
- de Halo, een onmisbare waarde die in belangrijke mate de bruikbaarheid van de 
nachtzichtkijker in operationeie omstandigheden bepaald;

(heldere lichtbronnen zoais een lantaarnpaal of explosie geven bij een kieine halo 
veel minder verstoring/overbelichting van het beeld).

Mogelijke inconsequenties/onduidelijkheden in het aanbestedingstraject:
- Bij eerdere tests 2 buizen aangeleverd; van slechts 1 buis gemeid gekregen dat zij 
voldoet aan de minimum eisen;
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- Resultaat 2e buis onbekend (beproefd?, goed/afgekeurd?, qua voorkeur afgevallen?). 
Cruciaal voor al dan niet aanbieden alternatief.
- Correspondentie suggereert dat enig ingebracht alternatief niet noodzakelijkerwijs 
wordt meegenomen in de afweging van de definitieve keuze.
- Goedgekeurde buis heeft feitelijk vele malen grotere capaciteiten dan de minimale 
requirements (verdere reductie van de prijs ihkv concurrentie is redelijkerwijs 
onmogelijk)
- Programma van eisen is onvoldoende specifiek (zie hoofdprobleem)
- Onze (dus eigenlijk veel te goede) INTENS buis gaat vergeleken worden met een 
beeldversterkerbuis die maar nèt aan de eisen voldoet OF
- Een oud type buis van ons met achterhaalde technologie (zie opmerkingen tav beleid) 
gaat vergeleken worden met de buis van de concurrent.
- Indien Programma van Eisen niet nader wordt gespecificeerd zal concurrent alsnog 
kiezen voor dumping (teneinde 10.2.g. ; effect te bewerkstelligen).
- Recent een RFI ontvangen voor een separate (spoed-) levering van 1p.2.g.

(wel met een FoM indicatie dus, wel met een voor deze tijden realistische FoM en 
waar Photonis in kan voorzien).

Algemene (politieke) Inconsequenties tov het Regeringsbeleid;
- Versterken Gouden Driehoek: versterken relatie Defensie, R&D (TNO, 
Universiteiten) en Industrie om zo te komen tot goed (innovatief, op de toekomst 
berekend en betaalbaar) product (waar ook wereldwijd mee geconcurreerd kan 
worden).
- Innovatie agenda/box: Universiteit Groningen voert onderzoek/studie uit (en 
Photonis draagt bij) naar sensoren (photo-cathoden)
- Topsectoren: Defensie industrie als onderdeel van de topsector High Tech. Als 
Nederland niet wil fungeren als launching customer heeft dat vergaande negatieve 
invloed op marketing in het buitenland 10.2.g. i effect).
- Europese Defensie Industrie: Versterken van de capaciteiten en samenwerking 
binnen Europa op het gebied van Defensie (inclusief industrie); om minder afhankelijk 
te worden van de USA (kies voor non-ITAR).

De logica voorbij:
- Welbeschouwd kan Roden een unieke buis leveren met FoM van 10:2.a. aji;âK^^^

', een Halo van 1Q.2- , en een wave/engf/r gevoeligheid van 10.2.g.

- Daarmee zou invulling aan nachtzichtcapaciteit worden gegeven die veel meer gelijkt 
op gelijkvormige landen als Australië, Duitsland en Noonwegen (en recht doet aan 
beleid).
- Huidige Programma van Eisen komt meer overeen met eisen van 2e rangs landen 
(het is goed mogelijk dat de opponent nu al rondloopt met betere nachtkijkers).
- Mede daarom is de INTENS buis aangeboden 10.2.g. ^

- Zowel de nabijheid (in-country) van Roden als bovenal het feit dat zij nön-ITAR 
produceert is in onze ogen een buitengewoon groot voordeel voor Defensie.
Aan deze feiten lijkt volkomen voorbij gegaan te worden (op ambtelijk niveau deels 
begrijpelijk gezien procedures; op politiek niveau niet).

Gevolgen verlies tender: 
a c10.2.g.
b. verlies van Nederland als 'Launching Customer' (negatieve marketing/sales aspecten 
niet te overzien, desastreus)
c. 10.2.§.
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Van: Taal, drs. P. TPieter^
Aan: john Wevne
Cc: GoosserLfiQERS; 10.2'.e'.~7;7;j
Onderwerp: RE: Zaak Photonis BuUit Wise
Datum: vrijdag 19 december 2014 16:18:01
Bijlagen: ' imaQe001.ipQ.TXT

John, dank. lO-Zg.

Daarnaast:
Exportvergunningen: we kijken even aan hoe het ioopt; geef ons signaal ais er problemen zijn.

Innovatie: wij gaan komende periode kijken hoe we 'werking gouden driehoek' innovatie 
defensie en veiligheid kunnen versterken. Ideeën zijn welkom, dus zeker ook jullie input.

VS markt: overheid zai in eerste instantie via Defensie moeten. Als je potentie ziet in bedrijven 
die een compensatiepiicht hebben in NL (zie iijst op onze website), dan kunnen wij daar 
contacten leggen e.d.

Fijne feestdagen, tot in 2015, groet, Pieter

Van: John Weyne rmailto:l0.2.e. (aDhotonis.comI 
Verzonden: vrijdag 19 december 2014 13:21 
Aan: Taal, dhr. drs. P. (Pieter); 10 2 e 
CC: Goossen BOERS
Onderwerp: Fw: Zaak Photonis Bullit Wise

Pieter, 10.', Dank voor het constructieve gesprek gisteren.
Ik ga nu weer niet alles herhalen; het was een helder gesprek.

Hieronder, zoals verzocht:
a. de email die oa ook naar|£).2,é. , tg-jj ("EZ attache van het Noorden") is verzonden.
b. een overzichtje van mij met (bijna) aile argumenten en
c. de email aan DMO/defensie inzake het Program of Requirements (met bijlage).
Zoals aangegeven: we willen de relatie met DMO/defensie goed houden!
Als jullie nog meer informatie behoeven, dan verneem ik gaarne.

Plezierige feestdagen toegewenst en tot volgend jaar, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development

+3l10 2.e'"
«iîo.2.eÂ...
This email and’ifs c5n®Tare*fuÇeSto our legal disdaimer

Van: Hans Velthuis (10.2._e @nl.nhntonis.com]
Verzonden: maandag 15 december 2014 12:42 
Aan:10:2.wli(5)minez.nl: 10,2.:ël

ä£ ..i ..id-'---------- —'' «".tTiSa
gemeentenoordenveld.nl: John Weyne; Goossen BOERS

lanzevast.nl

Onderwerp: Aanbesteding Ministerie van Defensie van Nachtzichtkijkers (HV brillen).

Heren,
Ik heb van Goos begrepen dat jullie woensdag a.s. een lunch hebben met Minister Kamp.
Goos kennende heeft hij vast met jullie gedeeld wat hem dwars zit.
Hij heeft mij gevraagd om kort wat informatie met jullie te delen, bij deze:

Het eerste Programma van Eisen voor de nachtzichtkijkers voor Defensie stamt uit 2010 en omvat 
ook de zogenoemde beeldversterkerbuis. Zo'n buis is hèt essentiële onderdeel van elke
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nachtzichtkijker omdat de buis voor circa 95% de kwaliteit en prestaties van de nachtkijker bepaalt. 
PHOTONIS is wereldwijd marktleider voor beeldversterkerbuizen, zowel in prestaties als in aantallen. 
De aanbesteding is, zoals altijd in Nederland, internationaal uitgevoerd en wij moeten -zoals 

gebruikelijk- concurreren met10.2.g. leveranciers. De aanbesteding bedroeg oorspronkelijk
ip.2.g ^ maar is inmiddels verhoogd naar 10.2.g 
definitieve beslisfase terecht te zijn komen.

De aanbesteding lijkt nu in de

Als we naar het Programma van Eisen kijken (zoals oktober j.l. is gefinaliseerd), dan moet ons toch 
van het hart dat -ondanks onze inspanningen- de beeldversterkerbuis klaarblijkelijk niet goed op zijn 
merites wordt begrepen. Om twee voorbeelden te noemen:

• de FOM is niet gespecificeerd, een wereldwijd geaccepteerde en gebruikte waarde voor 
beeldkwaliteit (versterking, helderheid en contrast)

• de halo is niet gespecificeerd, een onmisbare waarde die in belangrijke mate de bruikbaarheid 
van de nachtzichtkijker in operationele omstandigheden bepaald (heldere lichtbronnen zoals 
een lantaarnpaal of explosie geven bij een kleine halo veel minder verstoring/overbelichting 
van het beeld).

Naar onze indruk (mede ingegeven door kennis van eisen 10.2.g.
SïfccïïïSy) zijn de behoeften van de krijgsmacht uiteindelijk niet volledig verwoordIn'het 
Programma van Eisen. PHOTONIS heeft met baanbrekende innovaties de beste buis tot nu toe 
ontwikkeld (de Intense), die in onze ogen wel recht doet aan deze behoeften.

Bovendien laat het Programma van Eisen zoveel ruimte dat na de eerste testen volledig 
onvergelijkbare buizen zijn geselecteerd om mee te dingen. Onze (dus eigenlijk veel te goede) 
INTENS buis gaat vergeleken worden met een beeldversterkerbuis die nèt aan de eisen voldoet. Zo'n 
buis kan PHOTONIS vanzelfsprekend ook leveren, maar ons inziens is die niet wat Defensie nodig 
heeft in een modern conflict. Het is niet ondenkbaar dat met de nu voorliggende specificatie van 
Defensie de opponent nu al rondloopt met betere nachtkijkers.

Mede daarom is de INTENS buis aangeboden IP.Z.g
i , Vervolgens is een eventuele reparatie of 

vervanging vanuit‘Roden natuurlijk een heel stuk praktischer. Een voordeel dat vooralsnog niet lijkt 
mee te wegen, maar wel op de agenda van Defensie staat.
Met deze tender van 10.2.g , • js naar schatting manjaar gemoeid. Medewerkers uit Friesland, 
Drenthe en Groningen."Het zou"voor de regio en PHOTONIS Roden een enorme steun in de rug zijn.

Tenslotte doe ik een appèl op het innovatie-speerpunt van de overheid. PHOTONIS Roden is 
innovatief, neemt vanzelfsprekend deel aan de Topsectoren en aan de Innovatiebox, werkt intensief 
samen met meerdere Universiteiten en maakt met zijn meest recente innovaties de beste buizen ter 
wereld. Toch dreigt PHOTONIS nu door onbegrip voor de eerste keer een tender in Europa te 
verliezen. Op eigen bodem nog wel. Wij kunnen ons niet voorstellen dat hier een tweede 10.2.g.|f|

Mede namens Goossen Boers,
Met vriendelijke groeten.
Hans Velthuis 
Managing Director

Datum: 16-12-2014 20:08
Ond8P.verp: Zaak Photonis Bullit Wise

Onderwerp:
Aanbesteding Ministerie van Defensie van 10.2.g „q nachtzichtkijkers tbv inzet krijgsmacht breed. 
Proces loopt nu reeds 5 jaar (eerste Request fóf Information medio 2010; testen uitgevoerd medio 
2012).
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Binnenkort wordt Request for Quotation venwacht (obv Programma van Eisen van medio Okt 2014).

Beeldversterkerbuis bepaalt voor circa 95% de kwaliteit en prestaties van de nachtkijker.
PHOTONIS Roden is wereldwijd marktleider voor beeldversterkerbuizen; in prestaties en aantallen. 
Belangrijkste concurrenten in US maar die minder innovatief en inmiddels minder goede buizen.

De nieuwste buizen uit Roden onderscheiden zich oa door hun hoge beeldkwaliteit en kleine halo. 
Ongeëvenaard is grote bandbreedte (licht in woestijn EN oerwoud worden in volle breedte versterkt) 
EN ook lasers kunnen worden gedetecteerd (door US experts aangemerkt als 'gamechangef).

Met deze tender is circa 10 manjaar gemoeid. Medewerkers uit Friesland, Drenthe en Groningen. 
Geschatte bedrag 10.2.g

Hoofd Probleem:
Programma van Eisen is nauwelijks gespecificeerd (dat itt tenders van landen 10.2.g. '

- daardoor is het lastig te bepalen welke buis aan te bieden en
- moet bijna als vanzelf inmiddels achterhaalde technologie worden aangeboden
- wordt de 10.2 concurrent verder aangespoord tot dumping

Waardoor ultimo mogelijk verlies van order (niet agv prijs/kwaliteit maar agv slecht gestelde eisen)

Toelichting
Twee voorbeelden van cruciale criteria die niet nader worden gespecificeerd:
- de Figure of Merit, een wereldwijd geaccepteerde en in tenders veel gebruikte eis voor 
beeldkwaliteit (versterking, helderheid en contrast)
- de Halo, een onmisbare waarde die in belangrijke mate de bruikbaarheid van de nachtzichtkijker in 
operationele omstandigheden bepaald;

(heldere lichtbronnen zoals een lantaarnpaal of explosie geven bij een kleine halo veel minder 
verstoring/overbelichting van het beeld).

Mogelijke inconsequenties/onduidelijkheden in het aanbestedingstraject:
- Bij eerdere tests 2 buizen aangeleverd; van slechts 1 buis gemeld gekregen dat zij voldoet aan de 
minimum eisen;
- Resultaat 2e buis onbekend (beproefd?, goed/afgekeurd?, qua voorkeur afgevallen?). Cruciaal voor 
al dan niet aanbieden alternatief.
- Correspondentie suggereert dat enig ingebracht alternatief niet noodzakelijkerwijs wordt 
meegenomen in de afweging van de definitieve keuze.
- Goedgekeurde buis heeft feitelijk vele malen grotere capaciteiten dan de minimale requirements 
(verdere reductie van de prijs ihkv concurrentie is redelijken/vijs onmogelijk)
- Programma van eisen is onvoldoende specifiek (zie hoofdprobleem)
- Onze (dus eigenlijk veel te goede) INTENS buis gaat vergeleken worden met een 
beeldversterkerbuis die maar nèt aan de eisen voldoet OF
- Een oud type buis van ons met achterhaalde technologie (zie opmerkingen tav beleid) gaat 
vergeleken worden met de buis van de concurrent.
- Indien Programma van Eisen niet nader wordt gespecificeerd zal concurrent alsnog kiezen voor 
dumping (teneinde 10.2.g.f(| effect te bewerkstelligen).
- Recent een RFI ontvangeri voor een separate (spoed-) levering van 10.2 g r '

(wel met een FoM indicatie dus, wel met een voor deze tijden realistische FoM en waar Photonis 
in kan voorzien).

Algemene (politieke) Inconsequenties tov het Regeringsbeleid:
- Versterken Gouden Driehoek: versterken relatie Defensie, R&D (TNO, Universiteiten) en Industrie 
om zo te komen tot goed (innovatief, op de toekomst berekend en betaalbaar) product (waar ook 
wereldwijd mee geconcurreerd kan worden).
- Innovatie agenda/box: Universiteit Groningen voert onderzoek/studie uit (en Photonis draagt bij) 
naar sensoren (photo-cathoden)
- Topsectoren: Defensie industrie als onderdeel van de topsector High Tech. Als Nederland niet wil
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fungeren als launching customer heeft dat vergaande negatieve invloed op marketing in het 
buitenland (10.2.g. ; effect).
- Europese Defensie Industrie; Versterken van de capaciteiten en samenwerking binnen Europa op 
het gebied van Defensie (inclusief industrie); om minder afhankelijk te worden van de USA (kies voor 
non-ITAR).
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De logica voorbij:
- Welbeschouwd kan Roden een unieke buis leveren met FoM van 10.2.g.
Halo van10.2.g en een wave/engf/7 gevoeligheid van 1p.2.g.
- Daarmee zou invulling aan nachtzichtcapaciteit worden gegeven die veel meer gelijkt op 
gelijkvormige landen als Australië, Duitsland en Noorwegen (en recht doet aan beleid).
- Huidige Programma van Eisen komt meer overeen met eisen van 2e rangs landen (het is goed 
mogelijk dat de opponent nu al rondloopt met betere nachtkijkers)
- Mede daarom is de INTENS buis aangeboden 10 2 g.

- Zowel de nabijheid (in-country) van Roden als bovenal het feit dat zij non-ITAR produceert is in 
onze ogen een buitengewoon groot voordeel voor Defensie.
Aan deze feiten lijkt volkomen voorbij gegaan te worden (op ambtelijk niveau deels begrijpelijk 
gezien procedures; op politiek niveau niet).

Gevolgen verlies tender:
a102.g : -
b. verlies van Nederland als 'Launching Customer' (negatieve marketing/sales aspecten niet te 
overzien, desastreus)

Wordt behandeld in WOB ministerie van Defensie
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Aan: 10.2,e
Cc: 10.2.e , J
Onderwerp: FW: Betr: tender Min. Defensiefÿ Datum: donderdag 8 januari 2015 14:19:08à) Bijlagen: ATTOOnni inn
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io.2.e wellicht heb je deze ook gehad. Heb jij al contact gehad met Defensie over de Night Vision 
Sög’gles irt de DIS?

Groet, Pieter

Van: John Weyne10,2.e. j ;@photonis.com]
Verzonden: donderdag b januafi 2015 13:17
«•5^ - - "
Onderwerp: Bétr: tender Min. Defensie

Geachte Heer 10.2.6 Mijn welgemeende excuses dat een reactie mijnerzijds zo lang op zich heeft 
laten wachten. Het was mijn voornemen uiterlijk deze week naar u te reageren. Ik stel uw 
aanhoudende interesse zeer op prijs.

De week voor de Kerst is nogal hectisch verlopen.
- Een dreiging van een tender met nauwelijks specifieke vereisten (hetgeen zeer ongebruikelijk is en 
voor een hightech bedrijf als Photonis uitermate ongunstig is).
- En in dat licht ons naarstig zoeken naar de mensen die die problematiek helder op het hoogste 
niveau onder de aandacht zouden kunnen brengen.
Zonder u lastig te vallen met alle details van het verloop van de gebeurtenissen, is de stand van 
zaken nu als volgt.

Het Ministerie van Defensie heeft (nog voor mijn gesprek met Pieter) aangegeven dat zij de tender 
NIET conform eerder plan op 19 december zou uitbrengen.
After careful consideration it appeared that the Program of Requirements (POR) only contains limited 
requirements for the tubes of the Night Vision Goggles.
It's therefor decided to revise the POR in order to complete the requirements for the tubes, as a result of our 
testing.
As soon as the revised POR is complete it will be issued to the candidates for the Night vision Goggles and Night 
Vision Tubes in order to determine if candidates agree with this document.
Unfortunately this decision means that the Request for Proposal for Night Vision Goggles and Tubes for Night 
Vision Goggles is postponed until the completion of this procedure.

Ik ga er vanuit dat in de eerste plaats onze argumenten reden zijn geweest voor dit besluit van de 
Defensie Materieels Organisatie (DM0).
Maar ik sluit geenszins uit dat het besef bij betrokken ambtenaren bij DM0 dat Photonis eaa op het 
hoogste ambtelijk (en politiek) niveau onder de aandacht ging brengen, heeft meegeholpen.

In mijn gesprek met Pieter werd allereerst duidelijk dat het signaal via "de EZ vertegenwoordigers in 
het Noorden" ( u en/of dhr. 10.2.6 . i) helder en tijdig bij hem was doorgekomen.
Waarvoor nogmaals onze harteïijke dank.

Daarnaast werd herbevestigd (sterker; benadrukt) dat het juist het Commisariaat Militaire Productie is 
die in dit soort gevallen een rol wil en kan spelen.
Wij zullen proberen (waar gewenst/noodzakelijk ook via u) die lijn nadrukkelijker en vroegtijdiger 
inhoud te geven (een taak die ik moet gaan invullen).

Pieter heeft aangegeven dat hij onze zaak (in meer algemene zin, bij gelegenheid) nogmaals onder 
aandacht van defensie zal brengen.
Het kan mi immers niet zijn dat hoog wordt opgegeven over de Gouden Driehoek (samenwerking
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universiteiten, R&D, Industrie en Defensie) en vervolgens door 'imperfecte' tenders de10.2.g. er 
met de opdracht (en de winst) vandoor gaan.

'v'oor de toekomst wil gezocht worden naar mogelijkheden om de inbreng van Photonis in die Gouden 
Driehoek te versterken (ook Pieter wil ditjaar graag inzetten op versterking van de Gouden Driehoek, 
dat mede ihkv innovatie).
Ik denk zelf (brainstorm-wise) bijvoorbeeld aan nauwere banden met de Concept 
Development&Evaluation afdelingen van de krijgsmacht maar als stip op de horizon wellicht ook een 
gezamenlijk met Defensie opgezet Kennis en Expertise Centrum Nachtzicht en/of nauwere 
samenwerking met het voormalig MEOB in Den Helder (dat in het onderhoud van nachtzichtkijkers 
voorziet). Maar ook de goede relatie met de Universiteit Groningen kan mogelijkerwijs verder worden 
verdiept. Het is bij dit alles dan dus echter wel van het grootste belang dat aanpalende 
beleidsterreinen ten aanzien van (Europees en Nederlands) aanbestedingen (maar ook tav export !!!) 
samenhangend worden ingericht en toegepast. En bij die export is naast de ministeries van Defensie 
en Economische Zaken ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken; niet makkelijk dus.....

In het licht van het bovenstaande lijkt het mij gewenst (zo niet geboden) dat pogingen worden 
ondernomen om de respectievelijke Ministers een keer op bezoek te krijgen in de fabriek in Roden. 
Daar waar 10.2.g. ? meer algemeen bekend zijn, lijkt Photonis Roden minder bekend. Dat
terwijl de uniciteit (agv Nederlandse innovatie) zeker niet onder doet voor die van 10.2.g en wel zeker 
niet van 10.2.g., Photonis is dan iets minder groot, maar (mede gezien haar ligging in het Noorden) 
daarom niet minder belangrijk.
Als u mogelijkheden in dat kader ziet, verneem ik die natuurlijk gaarne.

Ik hoop dat u met bovenstaande een redelijk beeld heeft gekregen van de stand van zaken en mijn 
intenties. Gaarne bereid eea nader te bespreken.
Wellicht is er tzt een mogelijkheid om u (en desgewenst 10.2.e. ,) te treffen.
Met vriendelijke groet, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development

i!0.2.e . _ . /
'l'his’emaif anïfts conTëni are VuBject to our legal disclaimer

g(^mine2.nl> 
photonis.com>.

Cc:

Datum: 08-01-2015 12:00
Onderv/erp: tender Min. Defensie

Geachte heer Weyne,

Wij hebben vorige maand telefonisch contact gehad over de tender van 
het Ministerie van Defensie voor nachtzichtkijkers en de positie van 
Photonis in dat proces.

U zou samen met de heer 1D^.2.ê ^de volgende dag een bezoek 
brengen aan mijn collega PÏ^er faal. Ook heeft u duidelijk gemaakt dat
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de tender op punt van sluiten stond.

Ik ben zeer benieuwd of de actie van het management van Photonis tot 
resultaat heeft geleid.

In afwachting van uw reactie,

Hartelijke groet,

10.2.ej :'t.Ü
Strategisch beleidsmedewerker 
Team regioambassadeur EZ Noord

Tel. ÏI0.2.il
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« Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 0 k FEB. 2015 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 4 februari 2015

Aan de heer ip.2:é|

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag

Overheid sidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

mmm
il@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 15017492

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

O"

O"

©■

Oa

COZ

Om

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom, indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

lülil*

NATo" registry
■ -3 mm
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 6 februari 2015

Aan de heer 10.2 e.

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom, indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerkinc

; "-.J

Met vriéndelijke groet.

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

iomm

Ons kenmerk
DB / 15018956

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2
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Ministerie van Economische Zaken 268

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 februari 2015

Aan de heer p0.2H

NATO registry
102e

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.njksoverheid.nl/ez

Behandeld door
JOElffl

;@minez.nl

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom, indien vervallen, verouderd of die niet 
langer nodig zijn voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat 
dank voor uw medewerking.

Ons kenmerk
DB / 15022449

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2
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taal, drs. P. (Pieter)
270

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

John Weyne * @photonis.com>
dinsdag 17 februari 2015 18:03 
Taal, drs. P. (Pieter)
Brief aan MinDef PERSOONLDK 
Brief President Photonis.pdf

Beste Pieter, op persoonlijke titel maak ik je info van gevoegde brief van Goossen Boers aan de Minister van 
Defensie en de Directeur DM0.
Dat met het nadrukkelijke verzoek eea nog NIET hogerop te brengen. Goos wil MinDef en D-DMO nog even ruimte 
geven om vrij te reageren.
Ik heb je info gemaakt om tijdig gedachten te kunnen vormen zodat je ons tzt zonodig gericht kunt ondersteunen. 

Maar wat ons betreft is de rek er nu echt uit.
Bij nadere bestudering blijkt de RFQ echt bols (en gister werd de reactie termijn weer voor onbepaalde tijd verlengd 
omdat er iemand (?) vragen zou hebben).
Voor de Minister hebben we het eenvoudig proberen te houden, maar naast de genoemde FoM zijn er meer 
parameters die wij vreemd vinden.

Het is allemaal erg verbijsterd (zeker als oud medewerker van Defensie maar ook als Nederlands staatsburger). 
Met vriendelijke groet, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development
PNOTOIVIIS
+31 .
This email and its 'cöritérit arè suüject to our leoal disclaimer.
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directie Bedrijfsvoering

Thales Nederland
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Bezoekadres

Bezuidenhoutsevieg 73
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180
2500 BD Oen Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

□„.n, - ' 8 FEB. 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 18 februari 2015

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWV/, rijksoverheid .nl/ez

Behandeld door

pminez.nl

Aandeheeiip:2.é. ^ " ’

0ns kenmerk
DB / 15024831

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van de 
rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom, indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig zijn voor 
Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
,02e -

i 5.,.'
NATO registry

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

, , =20 FEB.Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 20 februari 2015

Aan de heer 10.2.e. ^

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
000000010032 V436900Û

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

:@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 15026099

Uw kenmerk

Bijtage(n)
2

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging,

Ik verzoek u deze documenten, indien vervallen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

O"

o;

O"

O"

<o-

Met vriendelijke groet,
).2;éÏ

.....
NATO registry

Pagina 1 van 1
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

!§lt
Re: brief
vrijdag 27 februari 2015 14:29:32

11.1

Groet,
10.'

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 27 feb. 2015 om 14:27 heeft^ e @minez.nl> het volgende geschreven:

___ __  *

> Groet, 10.2;
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ÜP« Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42 
7550 HD HENGELO

Datum ”27 FEB»
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 27 februari 2015

_ ^ ___T:
NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 2040 1 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
000000010Q3214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

mmëm

Aan de heer10.2.j

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen van 
de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten, indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig zijn 
voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.

»

Ons kenmerk
DB / 15029392

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> ReiOviraores Postöus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42 
7550 HO HENGELO

- 0 6 wm 2015 “Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 6 maart 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidenhouiseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsldentificalienr
00000001003214369000

r 070 379 S911 (algemeen) 
WWV/.rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

Ons kenmerk
DB / 15032904

Uw kenmerk

Aan de heer 10.2.6. , Bijlage(n)
2

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassified en Restricted.

Een ondertekende kopie van deze brief zie ik graag teruggezonden als 
ontvangstbevestiging.

Ik verzoek u deze documenten en cd-rom, indien vervallen, verouderd of die niet langer 
nodig zijn voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.

Met vriendelijke groet

|02e ^ ;

WWSSm
NATO registry a




