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Van: John Weyne
Aan: Taal, drs. P. (Pieterl

Onderwerp: Fw; NL RFQ
Datum: dinsdag 10 maart 2015 15:43:42
Bijlagen: ATTOOOOl.ipg

RFQ NL + POR.odf
RFQ NL - MINDEF Tender Contract Instnirtions.ndf 
RFQ NL Enveloo.odf 
NL RFQ Draft Aoreement.pdf 
RFQ NL Annaxen.pdf

Beste Pieter, Het is al weer enige tijd geleden dat we elkaar spraken. Maar toch met de deur in huis: 
Helaas hebben wij nog niks vernomen vanuit het Ministerie (Minister noch D-DMO of zijn PL-night 
Vision).

Wel via, via vernomen dat de projectleider (10.2.e.
opdracht zou hebben om een antwoord op onze brief te formuleren.
Ik mag hopen dat we een antwoord krijgen dat dat niveau ontstijgt (anders volgt denk ik de volgende 
atoombom en dan via andere weg).
De inlever datum van de RfQ staat nog steeds open. Dus het kan ook wat dat betreft zeker ook nog 
goed komen.

Ik zou het handig/fijn vinden als wij nog een keer nader kunnen spreken over deze kwestie.
Hoe nu verder met de Minister en D-DMO (afwachten zit niet in mijn bloed).
Maar ook in iets bredere zin hoe houden we de boel draaiende hier in Noord Nederland.

Hoop datje binnenkort in de gelegenheid bent. Je bent (jullie zijn) natuurlijk ook van harte welkom in 
Roden.
En het is sowieso goed als je ook Goossen weer eens spreekt (vandaag net terug van een week 
Singapore).
Hij is ontzettend druk dus alles in 1 keer gaat niet lukken, denk ik. Wanneer schikt jou?

Met vriendelijke groet, John 

John Weyne
Vice President Business Strategy & Development

„J

PHOTONIS Netherlands B.V.
Dwazziewegen 2, 9301 ZR Roden 
P.0. Box 60, 9300 AB Roden 
The Netherlands
Trade Register no. 01152556 0000

www.pnoionis.com

This email and Its content are subject to our legal disclaimer.

-----Doorgestuurd door John Weyne/RODEN/PHOTONIS op 10-03-2015 15:37------

Van, John Weyne/RODEN/PHOTONIS 
Aan; l@minez.nl,

Datum: 23-02-2015 19:40
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Onderwerp: Fw: NL RFQ PDF's

Pieter, Ik weet niet wat jij van het gesprek vanochtend vond met de Admiraal. Maar ik ben positief 
gestemd, in de zin van: men wil in ieder geval luisteren.
Het mag dan een beetje paardenmiddel zijn geweest die brief van ons; ik heb de illusie dat ze over de 
initiële boosheid heen zijn en willen meedenken.
Ja en als het niet lukt dan hebben wij alles gedaan wat we konden.

Ik heb vanmiddag ook iets uitgebreider met 10.2.e. kunnen spreken en eea kunnen toelichten. 
De hele procedure (waar hij goed mee bekend is) kwam hem in eerste aanleg vreemd over.
Cruciaal voor hem was of dit nu een Europese aanbesteding was of niet.... (ik begrijp het systeem
nog steeds niet helemaal).

Anyway ik heb hem,(in vertrouwen) het Request for Quotation gestuurd. En dat doe ik nu ook aan 
jou.
Hopelijk overval cq overlaad ik je daar niet mee.

11.1.

Enerzijds korte termijn behoefte Defensie invullen en anderzijds betere kans voor de toekomst 
scheppen.
Maar 10- : zag bijvoorbeeld geen probleem bij het schrappen van de hele RfQ (los van enig tijd 
verlies).
En korte termijn behoeften kunnen ook nu worden ingevuld met spoed-orders (doet DMO ook voor 
SF).
Ik hoop datje de komende tijd in de gelegenheid bent om ook met Ron dit Photonis geval te 
bespreken.

Ik ben begin maart weer meestentijds in Nederland en beschikbaar. Wellicht dat we dan rond de tafel 
kunnen zitten.

Dank voor je a priori positief meewerkende houding (want ik besef me hoe complex deze zaak is en 
je meer op je bordje hebt).
Met vriendelijke groet, John

Van: John Weyne/RODEN/PHOTONIS
Aan: 1Q.2. ©nidv.eu,

Cc: 10.2.e. , @gmail.com>

Datum: 23-02-2015 14:13

Onderwerp: Fw: NL RFQ PDF's

Ron, hierbij de bestanden. Gezien grootte en locatie van verzending, gaarne KVO. Mvg, John 
PS hoor natuurlijk graag een initiële (korte) reactie (als je tijd hebt). Heeft voor mij hogere prio dan 
AUS.

John Weyne
Vice President Business Strategy & Development

îi? e ' - — V !@PHOTONlS,
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Datum; 05-02-2015 13:59 
Onden/verp; NL RFQ PDF's

As mentioned please find the scanned RFQ from NL DM0 tender below:

Highlights;

1. Deadline Quotation 6th of March
2. Tube quantity: 10.1 ^
3. Criteria contract award: compliance POR and best value for money taking into consideration:

1) Prices 2) Delivery Time (asap) 3) Acceptance T&C in draft contract.

Best regards, 
10.2.e ’ ^
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mi Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

03,„„
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 maart 2015

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) 
wv/w. rijksoverheid.nl/ez

Behandeld door

l:@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 15036733

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan de heer ip,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 documentén, indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig zijn 
voor Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking.

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20-t0l 25G0 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 1 7 HAARÎ 2015 -
Aanbieden NATO-documenten d.d. 17 maart 2015

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuideahoutseweg 73 
2594 AC Oen Haag
Postadres 
Postbus 2Û4Q1 
2500 EK Der Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
25C0 BD Den Haag
Overheidsidentificatienr 
OQOOODO1003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
wwvr. rij ksoverheitl .ni/ez

Behandeld door
110,2,C.

MaiP--,n,
Ons kenmerk
DB / 15033503

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan de heer

Op grond van de beveiligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten loekomen 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, 
10.2.e.
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r- • Ministerie van Economische Zaken

O"

o;

o;

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 20 maart 2015

c
10-2-5-
NATO registry

10.2^. '3

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

Aan de heer 10.2.é.;s|fU

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

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

Ik verzoek u deze documenten, indien vervallen, verouderd of die niet langer nodig zijn voor 
Thales, deze in eigen beheer te vernietigen. Bi] voorbaat dank voor uw medewerking.

Ons kenmerk
DB / 15040619

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20^01 2SOO EK Den Kaag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum - 2 5 M 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 25 maart 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres 
Bezuidsohoutseiveg 73 
2594 AC Den Haag

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag

0 verheid sidentificatienr 
00000001003214369000

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

Behandeld door
lOSlOT

1

Ons kenmerk
DB / 1504337S

Uw kenmerk

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, 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.

Bijlagc(n)
2

Ï-NATO.„sÜ;-
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•K£^| Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum - 2 7 HM 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 27 maart 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
00000001003214369000

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

tez.nl

mmm

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 / 15044635

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

o;

o;

O"

w*

Met vriendelijke groet,

NATO registry
10.2.e.ç;

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken
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> Relouraöres Postbus 20401 2500 cK Oen Haag

Thales 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

-03 APR.2015-
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 3 april 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuldenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag
Postadres 
Postbus 20401 
2SG0 EK Den Haag

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BO Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
wvrt‘;.rijksoverheiö.nl/ez

Behandeld door
ll0.2;eM3
i tT- u i :j

Aan de heer 10.2 e

Ons kenmerk
08/ 15048157

Uw kenmerk

Bijldge(n)
2

op grond van de beveillgingsregeling 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, 
10.2,e. “

NATO registry
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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 9 ÄPR. 20Î5 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 9 april 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Betüidenboutseweg 73 
2594 AC Oen Haag
Postadres

Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16180 
2500 BD Den Haag
Overheidsidentlficatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. njksover heid.nl/er

Behandeld door

Aan de heer 10.2.e.

Op grond van de beveiligingsregeling CMR 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,

, : ■ .

I :nhSB-Æsaaaàæ
NATO registry

Ons kenmerk
DB / 15050702

Uw kenmerk

Bljlafle(n)
2

ip.2.e.T■Æir

t '■
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OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Thales Cryogenics B.V.

308
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EZ Nr. Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking Uitgeleverd en 
definitief?
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(sub) totaal

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2014
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1 Van: John Weyne
K..i Aan: Taal. rirs. P. /Pieterlà) Cc: 90.2.6^^^!
K-; Onderwerp: Fw: Brief CEÖ/President Photonis ikhv NL tender Night Vision
tb Datum: woensdag 15 april 2015 12:44:32

Bijlagen: ATTOnoni .inn

309

scan.pdf

Pieter, Ik begreep vantlO. j gisteren dat jij het eens was met zijn voorstel (1
). " ' ' .......

Dank ook voor jouw inbreng gisteren. Heb ij nog van belang zijnde punten uit die vergadering? 
Zie voor de rest mijn mail aan 10.^ hieronder en de uiteindelijke brief daaronder.
Met vriendelijke groet, John

■ Doorgestuurd door John Weyne/RODEN/PHOTONIS op 15-04-2015 12;40.....

Van John Weyne/RODEN/PHOTONIS
Aan; 10.2. ;@nidv.eu,

Datum: 15-04-2015 12:40

Onderwerp Fw: Brief CEO/President Photonis ikhv NL tender Night Vision

10. :, dank voor je inspanning gisteren (en afgelopen nacht). Hopelijk een succesvolle dag gehad. 
Jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar zoals je begrijpt andere prioriteiten.

De brief dus net verzonden naar de souschef verwerving DM0 (zie hieronder).
Wat kleine wijzigingen; maar hopelijk nog steeds met de inhoud en geest die jij voorstond.

Ik wil eaa eigenlijk ook doorzetten naar 10.2.e.,,g||^^^^g. , ' : (lijkt me wel zo netjes). 
Maar dat laat ik onze salesmanager doen (die is nu in buitenland) en dat kost dus ff tijd.

Nog een belangrijk punt: Er blijft een enorme druk op het geheel als gevolg van juridische vereisten. 
We verliezen bij een rechter tzt echt alle recht van spreken als we niet op korte termijn bij Defensie 
alle punten van bezwaar opbrengen.

We ovenwegen derhalve die meer uitgebreide vragen toch neer te leggen bij 10.2.e. ' ,j, maar wil 
eerst even met jou overleggen.
Ik ga er ff vanuit dat jij mij belt als het jou schikt (dat gezien je drukke program).

Met vriendelijke groet, John
■j

-----Doorgestuurd door John Weyne/RODEN/PHOTONIS op 15-04-2015 12:28 —-

Van John Weyne/RODEN/PHOTONIS
Aan: 1p.2^1|@mindef.nl,

Datum; 15-04-2015 11:59

Onderwerp: Brief CEO/President Photonis ikhv NL tender Night Vision

Geachte Namens de CEO/President Photonis bied ik u hierbij gevoegde brief aan.
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Hoogachtend,

John Weyne
Vice President Business Strategy & Development

PHOTONiS Netherlands B.V. 
Dwazziewegen 2, 9301 ZR Roden 
P.0. Box 60, 9300 AB Roden 
The Netherlands
Trade Register no. 01152556 0000

+3110.2,6?::: 
www.photonis.com
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum - 1 7 APR. 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 17 april 2015

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,
10.2.e.- ‘ ,
:

NATO registry

.t tl

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

SeZütdennoulser.-eg 7 3 
2594 AC Den Haatj
Postadres

Postbus 204-01 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16 ISO 
2500 BD Den Ha.ig
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

3 070 379 89! 1 (algemeen) 
•.VAVV rijksoverheid n!/ez

Behandeld door
10.2.e. j

Ons kenmerk
DB / 15055281

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

,. t, t'M dl

Pagina 1 van I
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Van: John Weyne
Aan: 1f>'? ;@nidv.eu
Ce: Tail, (fe. P. rPieterJ: |0.2.e.
Onderwerp: Fw: Vervolg NL tender ^
Datum; maandag 20 april 2015 17:08:29

, als je ook maar iets verneemt vanuit Defensie/DMO, of ander commentaar hebt. verneem ik 
gaarne, Groet, John

322

10. , ik besef me dat je meerdere prioriteiten hebt en dat je onmogelijk al wat vernomen kunt hebben 
van DMO.
Toch een tussentijds berichtje van mij.
Door de verschillende reisprogrammas was vandaag deze week onze enige mogelijheid gezamenlijk 
vooruit te kijken.
Ik maak je deelgenoot van onze eindconclusies.
Laat ik vooralshands aangeven dat ik volledig begrijp dat onderstaande jou niet aanspreekt (to put it 
mildly).
En dat het echt alleen onze verantwoordelijkheid kan zijn zo'n traject in te gaan.
Wij willen dan ook zo lang als mogelijk het door jou ondersteunde traject voortzetten.
Maar (zonder zicht op succes) zijn daar ook juridische grenzen aan. En wij moeten ook vooruit 
denken.

1. Onze salemanager zal proberen om nog deze week een gesprek bij10.2.e y te krijgen om 
onze brief toe te lichten.
Het gaat er dan vooral om de technische aspecten van de verschillen tussen10.2.g. (intens), 
10.2.g. ienhetPoR.
De betreffende details zal ik je besparen. Het is allemaal al complex genoeg.
Wij willen voorkomen dat door onduidelijkheden (in onze ogen dommigheden) in het RfQ wij toch 
onverwacht niet voldoen,
En last, but not least zal de salesmanager mondeling hinten naar het in worst-case voorgestane 
vervolgtraject (zie hieronder).

2. Voor het scenario (worst-case) dat DMO niet of nauwelijks ingaat op onze brief aan de Souschef 
Verwerving.
Oftewel; of niet (tijdig) reageert, of onvoldoende kwaliteitscriteria inbrengt, of niet de10.2.g. : ; als
norm stelt.
Dan zijn wij als Photonis nu voornemens de volgende acties nemen:

- Goos informeert Defensie (MinDef, D-DMO ea) dat dommigheid verder overleg in de weg 
staat.

- Informeren vakbonden en politieke partijen en media omtrent uitzonderlijk lage eisen Defensie;
- Het inbrengen van nadere vragen bij DMO door onze advocaat.

Naar wij nu (met extern advies) kunnen inschatten gaat dat vrijwel zeker tot langdurige vertraging 
leiden.
Dat staan wij niet voor. Wij willen Defensie/DMO bewegen tot rationeel handelen (if possible).

3. Op basis van marketing-intel is de venwachting dat 10.2.g. J gaat bieden op iets tussen 10.2. :
; dollar. g.

Oftewel iets tussen 10.2.g. - j euro.
PRIJS is (vooralsnog) alles bepalend; met de huidige stand van zaken zou alleen de 10.2.g. . J kans 
maken.

Dat wordt als te laag beschouwd (en zou bovendien als dumping kunnen worden aangemerkt).
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Onderwerp; Bestand Export peiling 2016
Datum: dinsdag 21 april 2015 09:44:20
Bijlagen: Enquêteresultaten VAE AMB20 Aanaevuld 4 Marc.xisx

10;2.g.

Dit als aanvulling op eerdere gezamenlijke peiling. 

Straks interpreteren.

NIDV - Foundation of Netherlands Industries for Defence & Security 
Manager Exporta- Naval affairs

Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-mail:| 
tel (w) 
tel (m)

(fflnidv.eu

wwvv.nidv.eu 
Linkedln: groups: NIDV 
Twitteri

NIDV-symposium: 19^^^ of November 2015, Ahoy, Rotterdam
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Dan Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

- 2 3 APR. 2015 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 23 april 2015

Aan de heer 11.1.' ■’ '
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 vriendeliike groet,

NAÏühëgistry

Directie Bedrijfsvoering

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

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

Behandeld door
iiii.f

:érnTnez.nl

Ons kenmerk
DB / 15058815

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Pagina 1 van 1
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Aan

Ministerie van Economische Zaken
T-a.v.
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Contact

Ï0;2.è.
10.2,e. j
10.2.6. @airbusDS.nl
Onze referentie; ADSN/MSS-L-2015-0003
Uw referentie: DGBl-TOP-MO 115039703

23 april 2015

Betreft; JSF; Opgave van behaalde omzet 2014

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende JSF opgave van behaalde opdrachten in 2014 vindt 
u bijgesloten de beide opgaven.

In 2014 heeft Dutch Space geen opdrachten in het kader van SDD werkzaamheden mogen 
ontvangen en is er geen sprake van Omzet uit Participatie.

Voor 2015 verwachten we toekenning van additioneel SDD werk op basis van ECP’s onder het 
bestaande contract M7261001.

Vertrouwende hiermede te hebben voldaan aan uw referentie vraagstelling verblijven wij,

Hoogachtend,
10.2.e. 4I

■ 4?'-

Airbus 0«fenc6 and Space Nethertarxis 8.V. 
Mendeiweg 30. 2333 CS Leiden 
Postbus 32070 2303 DB Letden Nederiand

T071 52 45000 
if^oQatfbusDS ni 
www.airtusOS nl



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Airbus Defence & Space B.V.

EZ Nr. Ordernummer Orderd.ilum Opdrachtgever

' Sx' Ö'ï “ 'C ■ t -'ft-

Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging,'opmerking Uitgeleverd en 
definitief?

01V ■ ses
;... If&M

i^aitfciiisai llüll
lil*

..... .............É

(sub) totaal

X

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2014

1

totaal

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

MendeIweg30,2333CS Lekten 
P.0. Box 32070,2303 DB Leiden

The Netherlands............
Tel. +31 (0)71 5245 000 
F^+31 (0)71 5245 M9

^10.2.e. J

DATUM .....

PLAATS
I0.2.e. ■'

HANDTEKENING ...
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Opgave 2
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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 ianuari 2014 tot en met 31 december 2014 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:^ , r. wi i j o t /
Bedrijfsnaam: ......i IS.[/
Gevestigd aan: ......................... ag^PïÜti..U.CPi..3.C«........................
Te:.............................................. ...................... ........................................
Ingeschreven in het handelsreqjsteyf,^„^j^<,^^^
Onder nummer;
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoorcrrga'doÓr: 10.2.e.

Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid:

8.

dat hij partij is bij de MFO; 
dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2015 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 opgeeft; 
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..............P.....pond,
omschreven in de bijgevoegde 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris;
dat hij van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten ...fl....
euro en/of ...Æâ-ë.... dollar en/of......1|....pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van de kosten van deelnarnè aan de SDD-fase van het JSF programma 
('Private Bijdrage'). De feitelijké afdracht aan de Staat dient plaats te vinden in 
euro's op het in bijlage 5 vermelde bankrekeningnummer. Daarbij is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2015 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2015 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2015 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2015 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats:

Datum: ZZ
Handtekening;.; ,-

10.2.e. 1

Waarmerk en paraaf registeraccountant, dan wel een daartoe bevoegde 
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro;
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Opgave 2

SPECIFICATIE JSF OMZET in 2014 
Bij ondernemersverktaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014:
Order
datum

Ordernummer Omzet
+
valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

Totaal LRIP / FRP Omzet In
2014

Valuta Afdracht per 1 juni 2015 
f2 o/o)

Valuta

_ ____________________________ ______________ ■

--- --------

Datum:

Plaats: ~

D; : ' ' OvD

Handtekening: ^
Waa.™. en pa—<a^e5».w,-.a.5)ee„ Paa.oe Pavee,.e 

ondernemingsfunctTonaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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returnaddress: RO. Box 32070 
2303 DB Leiden 
The Netherlands

PostNL € 1,22
Afz. 2303 DB 32070

NEDERLAND 
23.04.2015 

NetSet RN 823438
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42 
7550 GD HENGELO

- o 1 mei 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 1 mei 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2 594 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

ISÜMl
-

Ons kenmerk
DB / 15062327

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 , 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,
10Z.e.

I Lse I -K’' ''
a*ia

NATO registry

Pagina 1 van 1
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1 Van: John Weynety Aan: 10.2.6

© Cc: mi. drs. P.'fP,Pm
ly Onderwerp: Betr; Betr: RE; Photonis
© Datum: woensdag 6 mei 2015 14:52:36

Bijlagen: ATTOOOOl.ioo

338, 339, 340

i|)^Net met 10.2.e. gesproken. Die geeft een heel ander verhaal; eea zou nu voorllggen bij de
landsadvocaat terbeoordeling.
Allemaal een beetje venwarrend en wat daar uit komt weten we nog niet, maar er is dus nog hoop....

I will keep you posted, John

Van: John Weyne/RODEN/PHOTONIS
Aan: ^ @.inez.nl>,
Cc: 'Taal, drs. P. (Pieter)"10.2.e @minez.nl>

Datum: 06-05-2015 12:52

Onderv;erp: Betr: RE: Photonis

10.2 goed te horen. Laatste stand van zaken: Goossen Boers heeft vanochtend gebeld met de 
projectleiders bij DMO.
Men is niet voornemens om ook maar iets te veranderen (het blijft de lage kwaliteit tegen de laagste 
prijs).
Vanmiddag spreek ik 10.2.e. (NIDV). Vrijdag gaan wij besluiten hoe nu verder.
Beetje moedeloos word ik er wel van. Met vriendelijke groet, John

van: 10.2.6 ' @minez.nl>
Aan 'John Weyni'10.2.6. @phótonisxom>,

Cc: "Taal, drs. P. (Pieter)"10-2.e.; i @minez.nl>

Datum: 06-05-2015 11:02

Ondervrarp: RE: Photonis

Hallo John,

Ik ontvang jouw mails wel en zo te zien is het mail adres van Pieter ook 
correct. Bij mij worden jouw mails dus niet als SPAM gezien en het lijkt 
mij bij Pieter ook niet.

Groet,
10)2j

1026. .
Adviser Industrial Participation 
Commissariat for Military Production
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Ministry of Economic Affairs 
P.0. Box 20401 / Noord A3 / 2500 EK Den Haag 
P: +31 10.2.6 ^
F: +31 10-2.e 
M: +31 10.2.6 
EmaillO-^® ;@minez.nl 
www.rijksoverheid.nl/cmp

Van: John Weynei0-2.® ;(o)photonis.com]
Verzonden: maanaacj + mei zui5 11:48
Aan:i0 2e
Onde Khotortir
Beste^^'2-^ [k heb jullie (Pieter en jou) afgelopen weken 2 mails gestuurd over de 
voortgang van de Nederlandse tender.
De mailbox van Pieter blijft weigeren 10-2.e @rninez.nl); die van jou alleen/soms in 
het weekend ....

Ik wil voorkomen dat mijn mails als SPAM gaan worden aangemerkt. Dus als ik 
jullie te veel informatie stuur, voel je niet bezwaard dat aan te geven.
Dan zal ik mij in het vervolg echt beperken tot gevallen waar we expliciet jullie 
support bij nodig hebben (met dan wel meer uitleg).
Als ik verder niks verneem, ga ik er vanuit dat je de updates wel handig vindt (en 
waar nodig Pieter informeert).

Met vriendelijke groet, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development

PHOTONIS Netherlands B.V. 
Dwazziewegen 2, 9301 ZR Roden 
P.0. Box 60, 9300 AB Roden 
The Netherlands
Trade Register no. 01152556 0000

,31 10.2.e
www.photonis.com

This email and its content are subject to our legal disclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.
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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

I

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum " 0 8 ^El » -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 8 mei 2015

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. rij ksoverhetd.nl/ez

Behandeld door

immi
;@minez.nl

Ons kenmerk
DB / 15065422

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

Aan10.2.e- - ^ ^

Op grond van de beveiligingsregeling CMR 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. Bi] voorbaat dank 
voor uw medewerking.

Met vriendeliike groet.

30,2.e

Pagina 1 van 1
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Cc: 10.2.e. " !£j
Onderwerp: RE: opgave van behaalde omzet in 2014
Datum: maandag 11 mei 2015 12:37:57
Bijlagen: imaoeOQl.pnQ

Geachte 10.2.6. i

Bedankt voor uw mail. Dit is voldoende informatie. 

Met vriendelijke groeten,

10 2
Projectbeheer

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

T 070 379 10;2j 
F 070 379 73i1

fittn://vv WW. ril ksoverheid.nl/cmD

Van:ip.2.f i ^ '@nl.thalesgroup.com]
Verzonden: vrijdag b ffiei iuiS" ! 1:03 
Aan: 10.2.6 j
CC: Patrick van KodiJ '
Onderwerp: FW: opgave van behaalde omzet in 2014 
Urgentie: Hoog

Beste mw. il0-2.e .

• Opgave 1 is per post naar u verzonden op 9 april j.l.
• Opgave 2 is voor ons niet van toepassing en derhalve niet opgestuurd.

Mocht u voor punt twee als bevestiging nog een hardkopie willen ontvangen naast deze mail, 
dan hoor ik het graag (en in welke vorm).
Met vriendelijke groet / With kind regards,

m
Financial Controller

Phone: *31 ïl0,2.e. - ^
Mobile: *3110.2.6

Thales Cryogenics BV
Hooge Zijde 14; 5626 DC Eindhoven 
PO Box 6034; 5600 HA Eindhoven 
The Netherlands



I

I-;“ 
t'vJ 

I ■
ï-v.:i

«k)
CD

E-Mail: 10.2.e. @nl. thalesaroup.com 

This message contains Unclassified information

SAVE PAPER don't print this message unless absolutely necessary

From:102:e ^
Sent: dönderdäg / mei 2üTb 
To:10.2.e. ^
Subject: opgave van behaalde omzet in 2014
Importance: High

Geachte 10.2.e.

Onlangs ontving u een brief van Pieter Taal, Commissaris Militaire Productie, met het 
verzoek opgave te doen:

• Opgave 1 van behaalde opdrachten in de SDD-fase (ontvangen)
• Opgave 2 van JSF Omzet uit Participatie

De reactietermijn is verlopen op 1 mei 2015. Ik wil u graag verzoeken opgave 2 zo 
spoedig ter hand te nemen, en uiterlijk voor 15 mei 2015 in te zenden. Mocht dit 
schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve onderweg 
zijn, beschouwt u deze email dan alstublieft als onverzonden.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

10.2.e V :
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 10,2,6. ;

T 070 379 lOa 
F 070 379 lO.i 
MoeiOt^jfl 
1Q,2,e,:jMminezmi
htto ://WWW.riiksov6rhGid.nl/cmD

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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
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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.

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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, ' Ministerie van Economische Zaken

cö

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

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

Datum - 1 3 MEI 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 13 mei 2015

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 ■
2594 AC ben Haag

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

T 070 379 8911 (algemeen) 
WWW. rij ksove rhe i d. n 1/ ez

Behandeld door

T 070 379 10.1

Ons kenmerk
DB / 15067907

U»/ kenmerk

Aan10.2.e . i

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 thaïes, deze in eigen beheer te vernietigen. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. t

Bijlage(n)
2

Met vriendelijke groet, 
10.2.e.

NATÓ registry

Pagina 1 van 1
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Van: |l 0.2.6.
Aan: |0.2.e.;; 10.2.6.
Cc: 110.2.6. ^^qielgsen.n|-;11Q.2.e. .;f0.2.e.
Onderwerp: FW: Strategie NIDV Internationaal 2016 - 2Ö20‘
Datum: woensdag 20 mei 2015 19:41:50
Bijlagen: NIDV Strategie Internationaal v2.docx

Allen,

Ter info COMMERCIEEL GEHEIM.

NIDV - Foundation of Netherlands Industries for Defence & Security 
Manager Export + Navàl affairs

Drs10 2.6.
Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-mail:il»aa

www.nidv.eu

Linkedin: groups: NIDV
Twitter. J0.2.ey-.^^ @nidvnews

NIDV-symposium: 19’^'^ of November 2015, Ahoy, Rotterdam

Van: 10.2.6. @nidv.eu]
Verzonden: woensdag 20 mei 2015 19:38
Aan: 10 2 e
Onderwerp: Strategie NIDV Internationaal 2016 - 2020 

Stichting NIDV
T.a.v.^02.6.^^ji

COMMERCIEEL GEHEIM

Beste ^0-2.ë

Als uitvloeisel van feedback van deelnemers en partners de afgelopen jaren voelen wij de 
behoefte de strategie van "NIDV Internationaal, Eendracht maakt macht" zoals die sinds 
2008 tot op heden heeft gefunctioneerd te vernieuwen.

Als voorbereiding op behandeling in het NIDV bestuur medio Juni zet ik hieronder uiteen 
wat de veranderingen zijn in de nieuwe aanpak voor export-ondersteuning en 
internationalisering vanuit NIDV volgens ons zouden moeten zijn.
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Graag bespreek ik dit op dinsdag 2 juni van 11.00 - 14.00 op Galwin 2 in Amsterdam met 
de beslissingsbevoegde eindverantwoordelijke managers.

Indien u delegeert geef uw mensen dan de bevoegdheid mee om een voorbereid en bindend 
standpunt van uw organisatie in te brengen.

In de bijlage treft u de concept internationale strategie aan.

Intussen kunt u ook alvast schriftelijk reageren naar ^ e nidv.eu. Dat helpt mij
alleen maar.

Separaat ontvangt u een uitnodiging van deze vergadering via ons secretariaat.

Met vriendelijke groet,

Slil*NIDV
Manager Export + Marine 
IBi^ft^nidv.eu
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum
Betreft

“20 MEI 2015 -
Aanbieden NATO documenten d.d. 20 mei 2015

NATO registry

Directie Bedrijfsvoering

Bezoekadres

Setjidemoijtsev.'eg 73 
259“) AC Den Haag
Postadres

Postous 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres

Postbus 16130 
25QC BD Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen) 
w'//w.rijksoverïreid.nl/e2

Behandeld door

m^m
|;@mine2,pl

Aan10.2.e. t

Op grond van de beveligingsregeling CMP doe ik u NATO documenten toekomen 
van de rubriceringsniveaus Unclassifiéd 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, <

Ons kenmerk
DB / 15070203

Uw kenmerk

Bijlage{n)
2
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Van;
t';.J Aan;
(â . Onderwerp;
Kv2 Datum;

ó Bijlagen:

352
J10.2.e.
W2:e.
THALES NEDERLAND 
donderdag 21 mei 2015 16:28:10 
opgave l.odf 
biilaae l.odf

Hoi 10.2.e.:

Bij deze de opgave van Thales Nederland BV. 

Gr. 10.2.e.
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Nieuwe opdrachten /addidoneie opdrachten 2014
OpdrachtgeverOfdernummer Omschriitfing Neeitiei Toevoeging UitgeieverdEZNR. Orderdacum

ïlÉifeë

i
j

i
1

BedrljJsnaam -.... .. Thalej Nederland Q.V Oalutn ..........

VeitlglngiplaatiHengelo (0) Plaats_____

Contactpersoon O Handtekening1 14-04-2D15

Hengelo {0}

P

bJ
£2 aanvulling 2014 (ormuHof
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland 
Postbus 42
7550 HD HENGELO (OV)

Datum : 2 9 HEI 2015 -
Betreft Aanbieden NATO documenten d.d. 29 mei 2015

Aanp0.2,e,»

Op grond van de beveligingsregeling 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.

Met vriendelijke groet,

til?»
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
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

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

Behandeld door

Ons kenmerk
DB/ 15075150

Uw kenmerk

Bijlagefn)
2

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.
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Van;
Aan:

Cc:
Onderwerp;
Datum:
Bijlagen;

^u.^d.e
10.2.é iiÄiÄÄ

. - ^ ' '!g

IHM

|0|.e. .,J

vrijdag 12 juni 2015 12:10:04 
ATTOOOOl.iDa
Gielissen NIDV final list of partcioants 120615 D5EI 2015 London.docx

Goedemorgen deelnemers DSEI,

10.2.g.'doet definitief mee aan de beurs, vandaar 
de aangepaste lijst.

Fijne dag, geniet alvast van het weekend.

10.2.e -
Senior Account Manager

Mob,iei0,2.e:rfl?ii

F. van Riemsdijkweg 11, 5657 EE Eindhoven 
P.0. Box 7069, 5605 JB Eindhoven 
The Netherlands

Fms*
w wvv. 2 ; ; 5 s 0 n. CG m

iiHn:
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Final list of participants/contacts 12 June 2015 
Holland Pavilion on the DSEI 2015
15-18 September 2015 - Excel Exhibition Centre London 

Organisation of the show (no participants).

Company;
Address:
Zip Code: 
Country: 
Telephone: 
Contact person: 
E-mail:

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
P.0. Box 20401 
2500 EK Den Haag 
The Netherlands

30 m2 space

10.2.e ■ ' Ominez.nl

Company:

Address:
Zip Code; 
Country: 
Telephone; 
Contact person: 
E-mail:

MINISTRY OF DEFENCE INTERNATIONAL 
MATERIAL RELATIONS
P.O. Box 90822 
2509 LV Den Haag 
The Netherlands 
10.2.e ,

1p;2.e ’ -r-' _ (gmindef.nl

Company:

Address:
Zip Code: 
Country: 
Telephone: 
Contact person: 
E-mail:

Company:
Address;
Zip Code; 
Country: 
Telephone: 
Contact person: 
E-mail:

NETHERLANDS INDUSTRIES FOR 
DEFENCE AND SECURITY 
(ORGANISER).
Prinsessegracht 19 
2514 AP Den Haag 
The Netherlands 
10.2.e;;

10,2.e":'l^n@nidv.eu

GIELISSEN (ORGANIZER OF THE SHOW)
P.O. Box 7069 
5605 JB Eindhoven 
The Netherlands

10,2.e ’ '@gielissen.nl



(.'■J

h;»
I

V;"
t-vJ

I

<0

Final list of participants/contacts 12 June 2015 
Holland Pavilion on the DSEI 2015
15-18 September 2015 - Excel Exhibition Centre London 

Participants of the show:

10.2.g.
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Final list of participants/contacts 12 June 2015 
Holland Pavilion on the DSEI 2015
15-18 September 2015 - Excel Exhibition Centre London
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...i'F'
■V, (P

/I 0

oj

OJ

Oa

©r

10*

369
Ministerie van Algemene Zaken 
Minister President drs. M. Rutte 
Postbus 20001 
2500 EA DEN HAAG

lyiinistei:,van Economische Zaken de heer H.G. J Karif^

Datum; 15 juni 2015 
Betreft: Europese Raad

Excellentie,

Tijdens de bijeenkomst van de Raad van Europese staatshoofden en regeringsleiders van 25-26 juni 
staat de herziening van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVBD) wederom op 
de agenda. Daarbij zijn de afspraken van de Raadsbijeenkomst van december 2013 leidend.

Met het oog op de komende bijeenkomst heeft de board van de Aerospace and Defence Industries of 
Europe (ASD) gevoegde brief opgesteld. Daarbij is eveneens een Nederlandse vertaling gevoegd. 
ASD vertegenwoordigt de civiele luchtvaart-, ruimte-, veiligheids- en defensie-industrieën in Europa, 
met een jaaromzet van ca. 186 miljard Euro en 752.000 werknemers. De brief is inmiddels 
aangeboden aan de president van de Europese Raad en de voorzitters van de Europese Commissie
en Parlement. In de kern gaat het erom dat vanuit het perspectief van de Defensie- en 
Veiligheidsindustrie binnen Europa een aantal prioriteiten voor de herziening van het GVDB zou 
moeten worden geadresseerd. ^

De stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV),’ dl'Bfincheorganisatie die 
opkomt voor de belangen van de Nederlandse Defensie- en VeiligheidsinSustrie is lid van de board 
van ASD. Bij de NIDV zijn 170 Nederlandse bedrijven aangesloten dié werkgelegenheid bieden 
aan ca. 18.000 werknemers en een jaaromzet hebben van ca. 2,5 miljard Euro.

Namens het bestuur van de NIDV deel ik u mee de in geVd^^e brief gestelde prioriteiten, diejn^ï’^^^^ 
samenspraak met de NIDV zijn opgesteld, van harte te oncfersteunen. Ik geef u in overweging déze 
brief te betrekken tijdens de bijeenkomst van de Raad bp 25-26 juni a.s.. Daarbij breng (k onder uw 
aandacht dat de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie,een level playing field od Europees 
niveau ontbeert; grote Europese landen maken vooral gebruik^Val bestaande, veéial nationale 
toeleveranciersketens waardoor de toegang daértoe voor Nederlffndse bedryvlh moeizaam verloopt.
Ik verzoek u het daarheen te leiden dat bij de implementatie van de fhdu^iöle aspecten van de 
herziening van het GVBD, terdege rekenii^l^ordt gehouden met de bel^äfn van de Nederlandse 
Defensie-en Veiligheidsindustrie. ^'’ *T

Art. 2 Statuten NIDV: De stichting hl^ordert in het kader vanoptimaal inschakelen van het Nederljdse bedrijfsleven in de r^JkmSe blj^et 
produceren, instandhouden en afstofii van materieel en ger^,M^rde diensten. ‘ **

Prinsessegracht 19,2514 AP Den Haag|pi+31 (0)70 364 48 07 . FjPl (0)70 365 69 33 . E: inf|'l»nidv.eu . Wiww^^ 
Bank; F. van Lanschot Bankiers N.V.ipekening nr: 22.58.21.67z|i' Swift-code: FVLBNL22 NL90FVLB02258216'

Haridel^gister Den Haag; 411533j^ • BTW; NL 006175272 B|ïÏ

#' •f
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VEILIGHEID 1 Stichting Ncïderlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
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Déze brief met bijlage wordt ook gezonden aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en 
aan dé voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Defensie van de Tweede' Kamer.

Nadere informatie kan worden verkregen bij mr. Rori Nulkés, directeur NIDV, tel. 1Ó.2.cr 2

Ik' wens u succes tijdens de Raadsbijeenkomst.

Heeggcl
■<^tichtirtc

chtend, 
tichtirtg NIDV

-*=“T^a Peijs 
Voorzitter

Prinsessegrachtl9.2514AP DenHaagf. T:+3,1 (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 .iSwift-code: FVLBNL22 .4bAN: NL90FVLB0225821672

i_i------ l-ti —r.__ 1 t-------t ^ DT\Af. ^n nncnm-1 n IHandelsregister Den Haag: 41153334,

u I.
f. ;BTW: NL 006175272 B.Ol
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: THALES NEDERLAND 
dinsdag 30 juni 2015 14:36:06

De volgende bedragen zijn voor Thales Nederland verwerkt:

Ip.l.c.

Ik verneem van jou nog een claimnr. voor de laatste regel.

Van:
VerzôrraenTwoënsSâ 
Aan:
Onderw^^TW:

juni 2IUlb 16:19 

NEDERLAND

Nog niet helemaal af maar je kunt alvast het volgende verwerken.

10.1.C. Mi
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Groet,

Van 
VerzondTen: 
Aan:

1 mei 2015 16:28

Onderwerp:

Hoi

Bij deze de opgave van Thales Nederland BV. 

Gr.i
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: THALES NEDERLAND 
vrijdag 3 juli 2015 11:00:38

Na overleg met Thales toch graag anders:

10.1.c.

K»

io;i':csaääfc'ÄÄSB^

Groet,

«I uni 2015 14:36
Van:
VerzorvSenTSm^ 
Aan:
Onderwerp:

De volgende bedragen zijn voor Thales Nederland verwerkt;

' pi»«
IJ-
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10.1.C.
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Ik verneem van jou nog een claimnr. voor de laatste regel.

Van:
Verzonden: woen 
Aan: 
OnderwèrpTFWT

]uni Zülï 16:19 

NEDERLAND

Nog niet helemaal af maar je kunt alvast het volgende verwerken.

io.i.c:sa

«PP«»

____ _

âpiîpB»r-av:aiâ£5i

Groet,

Van:L
VerzonBen: aonaeraag zl mei 2015 16:28
Aan:l
Onderwerp:

Hoi!
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

mm___RÉ: THALËS NEDERLAND 
woensdag 8 juli 2015 08:44:59

Hierbij eindelijk de afronding van Thales.

10.1.C. :'ijsKioSSlS

STSiiMiÄ^MiRliS

Elmo volgt. 

Groet,

Van: |
16:28

Hoi

Bij deze de opgave van Thales Nederland BV. 

GrJ
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Van:
Aan:
Onderwerp;
Datum:

RE: THALES NEDERLAND 
donderdag 9 juli 2015 17:11:05

opgave Thales 2014: 

iip.i.c. I.....m
Gr.

Van:
Verzonden: woensdac 
Aan: |
OnderaerpTkb: l'HAIÜEÜ NEDERLAND

Hierbij eindelijk de afronding van Thales.

Elmo volgt.

Groet,

Vanl
Verzon3êrfri3ôn3êraâT21 mei 2015 16:28
Aan: j
Onderwefpf

Hoi|^^

Bij deze de opgave van Thales Nederland BV.

Gr. iUSW
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Ttiales Cryogenics 
maandag 13 juli 2015 12:12:13

382

10..1.C.

fi

Vanj
-Oorspronkelijk bericht-

Verzonden: maandag 6 juli 2015 11:18 
Aan 3
Onderwerp: RE: Thales Cryogenics

10.1.C

Wacht nog op antwoord van Aerostructures, Elmo, KMWE en Thales. En Aeronamic behoeft interne EZ 
discussie (woensdag).

Groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 16:11 
Aan:
Onderwerp: FW: Thales Cryogenics 

En hoe zit het met Thales Crygonics?

-Oorspronkelijk bericht-

mmVan:
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 16:12 

Onderwerp: Thales Cryogenics

Hoi^Pl

Bij deze de opgave van Thales Cryogenics.
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Van;
Aan;
Onderwerp;
Datum;

383

RE: Thales Cryogenics 
maandag 13 juli 2015 12:23:32

OK, thxs

-----Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: maandag 13 juli 2015 12:12 
Aan:
Onderwerp: RE: Thales Cryogenics

10.1.C.

m mm
-Oorspronkelijk bericht-

Verzonden: maandag 6 juli 2015 11:18 

Onderwerp: RE: Thales Cryogénies

10.1.C.

Wacht nog op antwoord van Aerostructures, Elmo, KMWE en Thales. En Aeronamic behoeft interne EZ 
discussie (woensdag).

Groet,

-Oorspronkelijk bericht-----

mmmVan:
Verzonden: dinsdag 30 juni 2015 16:11 
Aan:
Onderwerp: FW: Thales Cryogenics 

En hoe zit het met Thales Crygonics?

Gr.^m
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:|^^MM 
Verzonden: donderdag 21 mei 2015 16:12

Onderwerp: Thales Cryogenics

Hoi

Bij deze de opgave van Thales Cryogenics.

Gr. I
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( Van: John Weyne

r v-1 Aan: Taal, drs. P. (Pieter); j|0.2:iTÏ^cb Onderwerp: Photonis en de NL tender
'b Datum: woensdag 15 juli 2015 13:47:32

Bijlagen: scan.odf

a;'. ;‘'à"

385

Beste Pieter en 10 , Vlak voor mijn verlof even een update van de stand van zaken tav de 
Nederlandse tender.

Afgelopen vrijdag heeft Goos gesproken met de SC Verwerving,10.2.e ,, bij DM0. Dat
in afwezigheid van ook Ron Nulkes (NIDV) en de betreffende projectleiders10.2.e . i en10.2.e

Het gesprek vond plaats op mijn aandringen; maar ik was er niet bij (om geen misverstanden/irritaties 
te laten ontstaan). Een mondeling antwoord op onze brief van april, leek mij het minste wat van 
Defensie verwacht mocht worden (al was het maar uit burgelijke beleefdheid).

Het gesprek bleek een plichtpleging aan de zijde van DM0; met geen enkele inhoud (laat staan een 
reactie op de brief). Erger nog; we zijn weer terug bij af: Ze vragen ons een iPhone 6 aan te bieden 
met een concurrende prijs van een iPhone 2. Het enige wat eerder is gebeurd is dat enkele 
technische vragen die we nog hadden, (wederom knullig) zijn beantwoord.

Van de eerdere suggestie van 10,:j dat ook de landsadvocaat mogelijk vragen stelde bij de 
gehanteerde procedure, is nieti gebleken (of ze worden door Defensie genegeerd). TOJ was blij dat
iedereen zijn zegje heeft kunnen doen.....van echte ondersteuning van onze belangen, was mi (obv
de terugkoppeling van Goos en 10j|) niet echt sprake.

Goos was niet blij (to say the least) MAAR we gaan gewoon bieden zoals Defensie vraagt. Zoals 
1D.2. ; eerder eens aangaf "als de heren volharden dat ze een driewieler wensen, dan is daar niks
aan \e doen". 1Q-2.g.

- ' - ' j Dat de mannen in^het
veld, halfblind rondlopen, Is betreurenswaardig .... maar wij hebben in alle redelijkheid gedaan wat 
we konden. De goede ("dure" INTENS of iPhone 6) buis die we moeten aanbieden, zal 1D.2.g.Wif| 

i gezien de gestelde criteria (prijs, levertijd) logischerwijs geen kans maken.

Inschatting is dat DM0 deze of volgende week met een nieuwe datum komt (ze moeten eerst nog ff 
met de USA bellen) en dat die nieuwe sluitingsdatum ergens eind augustus, begin september zal zijn.

De verhalen recent tavlQj en van eerder tavTO-2.g.j ) zijn natuurlijk onvergelijkbaar met onze zaak, 
maar ik zie (hoe verschrikkelijk ook) wel parallelen. Ik ga In afwachting van het besluit van Defensie 
ondertussen dan toch ook maar weer op zoek naar actoren die tzt zo nodig voor ons op de bune 
willen gaan staan.

Ik hou jullie op de hoogte. De komende twee weken ben ik met vakantie (maar wel bereikbaar). Ik 
wens ook jullie een plezierige vakantie, John

brief aan SC medio apr 15
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Ministerie van Economische Zaken
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van het NIFARP, 
de heer M. van der Maat, 
Prinsessegracht 19,
2514 AP Den Haag

- 2 3 JULI 2015Datum
Betreft Aanpassing omzetafdrachtpercentage F-35

Geachte heer Van der Maat,

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

wgi@minez.nl

Ons kenmerk
DGBI-TOP / 15098742

Bijlage(n)
1

U heeft in de ICG, verzocht om een herziening van het in het kader van de 
Medefinancieringsovereenkomst F-35 (MFO) afgesproken afdrachtpercentage, 
dat vanaf 2018 oploopt naar 4,1% van de relevante omzet gedurende de rest van uw kenmerk 
de looptijd van het F-35 programma. U heeft dit verzoek in enkele gesprekken, 
onder meer met de directeur generaal Bedrijfsleven en Innovatie, toegelicht en 
een voorstel gedaan voor de wijze waarop een lager percentage haalbaar zou 
zijn. Ik kan u mededelen dat, gezien een aantal omstandigheden die sterk zijn 
gewijzigd sinds de in 2010 gemaakte afspraken, de Minister van Economische 
Zaken bereid is om een lager afdrachtpercentage af te spreken. De te maken 
afspraak zou gebaseerd moeten zijn op de volgende uitgangspunten;

1 het af te dragen bedrag van € 105 mln, netto contante waarde, 
prijspeil 2001, blijft ongewijzigd.

2 het afdrachtpercentage wordt gehandhaafd op de huidige 2% in plaats 
van een verhoging naar 4.1%.

3 conform uw voorstel wordt de afdrachtverplichting ook van toepassing 
op de omzet die door het Nederlandse bedrijfsleven wordt gemaakt 
met opdrachten voor alle werk in verband met de instandhouding van 
de F-35.

4 de bedrijven die de MFO hebben ondertekend verbinden zich in 
voldoende mate aan de nieuwe afspraak. "Voldoende" heeft daarbij 
vooral betrekking op de inschatting van de zijde van de Staat dat de 
prognose van de omzet met F-35 opdrachten door deze bedrijven 
groot genoeg is om met de 2% het bedrag van € 105 mln af te 
dragen.

Omdat de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg over de voorgenomen 
aanschaf van 8 F-35 toestellen op 26 februari uw verzoek aan de orde heèft 
gesteld, heeft de Minister van Economische Zaken'met bijgaande brief de Tweede 
Kamer geïnformeerd over zijn reactie op uw verzoek.
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Ik nodig u uit om op basis van genoemde uitgangspunten te overleggen hoe dé 
de MFO kan worden aangepast zodat u op korte termijn uw concurrentiepositie 
kunt versterken door rekening te houden met een lager afdrachtpercentage.

Wij proberen op korte termijn een afspraak te plannen.
in 9 O ' I

‘ *

Sei'-

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Ons kenmerk 
DGBI-TOP / 15098742
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Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid
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Ministerie van Economische Zaken 
Commissariaat Militaire Productie 
De heer drs, P. Taal 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

oLt^Owcv'ew

Z\/io?/cy\?

Datum; 14 september 2015
Betreft: Overeenkomst betreffende het NIID-programma “Bewust internationaal zaken doen'

Geachte heer Taal,

Op 20 december 2007 hebben de Stichting NIDV en het Ministerie van Economische Zaken (Uw 
kenmerk OI/ID / 7158837) een overeenkomst aangegaan voor de uitvoering van het NIID-programma 
“Bewust internationaal zaken doen (BIZ)”.

Dit programma liep in principe tot en met 2010. Jaarlijks hebben wij u op de hoogte gehouden van de 
voortgang en verantwoording afgelegd over de uitputting van de door u beschikbaar gestelde 
financiële bijdrage. In 2011 hebben wij, gezien de looptijd van onze overeenkomst, de eindrapportage 
gedaan over de inhoud, het resultaat en het restsaldo. Wij hebben uw toestemming gevraagd en 
gekregen om dit restsaldo te gebruiken voor de voortzetting van het BIZ-programma na 2010. Gezien 
het succes is het BIZ-programma nog verder uitgebreid en als BIZ-masterclass voortgezet. Ook na 
2010 hebben we jaarlijks rapportage gedaan over de activiteiten en de uitputting van het restsaldo.

Op 1 januari 2015 bedroeg dit restsaldo nog € 10.248. Dit bedrag is gebruikt voor de BIZ-Masterclas§i; 
2015 (januari), vraarvan de kosten het restsaldo overstegen. Het verschil is door een bÿdrage van de 
deelnemers gedekt. Daarmee komt nu ook in financiële zin een einde aan onze overeenkomst. In de f 
bijlage vindt u het financieel overzicht 2014 evenals de financiële verantwoording van de bijeenkomst | 
in januari 2015. 1

Ik stel het op prijs om na afloop van dit programma uw ministerie en de contactpersonen die bij dit 
programma waren betrokken (in het bijzonder de heer Leen de Jong) te bedanken voor de zeer 
constructieve samenwerking. Het BIZ programma voorziet in een behoefte bij de Nederlandse 
Defensie en Veiligheid gerelateerd industrie. De NIDV wil zich sterk maken om het programma voo£ 
te blijven zetten en ik hoop te mogen blijven rekenen op uf» sympathie in deze.

Met vriendeiijke groet, 
16,21."^“"""'"''

Mr. R.C. Nulkes 
Directeur

Bijlage

i
Prinsessegracht 19, 2S14 AP Den Haag^p +31 (0)70 364 48 07 • 1 (0)70 365 69 33--------. .. .,||^tiidv.eu fW:www.ntdv.t,.f ^

Bank: F. van lanschot Bankiers N.V.;^ Rekening nr: 2Z^8.21.672,ÿ Swift-code: FVIBNL22 • jÄN: NL90FVLB0225821672 ^ # j. ^ j.
Hand^lpgister Den Haag: 411533^i BTW: NL 006175272 8 01 ' «- «m
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Bijlage

Financieel verslag BIZ 2014

Overzicht inkomsten en uitgaven over 2014

Posten
Saldo 2013
Kosten Eagle C.C.
Kosten VO Patents&Trademarks
Kosten Conway&Partners

I Inkomsten I, 
-10.2.g.

.......£ J

Kosten locatie
Programma management
Kosten NIDV2011 en 2012
Restitutie voorschot Brinkhof *
Saldo 2014
Totaal

»

ii/iïü

1Ö.789

‘Begin 2014 bekend geworden dat er nog een tegoed was van € 11.000 bij Brinkhof. Dit bedrag is 
eerder geboekt op het programma en nu weer vrijgevallen.

Uitgaven januari 2015

Posten Inkomsten Uitgaven
Saldo 2014
Kosten Eaale C.C.
Kosten VO Patents&Trademarks
Kosten Conway&Partners
Kosten locatie

Ét-Programma management
Sa do
Totaal 10.248 10.248

i j ^Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag.^M+31 (0)70 36448 07 . f»l (0)70 365 69 33 . t: ii^nidv.eu #WiwwW:r»^| 
Bank; F. van Lanschot Bankiers NAAii:'Rekening nr:22.58.21.672'f swi4code:FVLBNL22 • IBAN NL90FVLB022582167?w!| 

Handelsifegister Oen Haag: 411533|4 . BTW: NL 006175272 BLO^. “
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Onderwerp; FW: NIDV exhibitors Information Friday Morning 9 October
i- Datum: vrijdag 25 september 2015 14:44:22

Prioriteit: Hoog

404

Hallo allemaal. Ik ben er dan niet, maar wie zou er namens CMP naar deze voorbereidingssessie 
kunnen gaan??
10.2 Is volgens zijn agenda dan ook nog met verlof en/of heeft zijn PAS dag.
Grt
10.2

Van:1 ' -@planet.nl [mailto:pr.mg.52@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 25 september 2015 14:33 
Aan:10.2.e. , ,
Onderwerp: Fw: NlbV exhibitors Information Friday Morning 9 October 
Urgentie: Hoog

INVITATION for all NIDV exhibitors.

You all are welcome for the NIDV exhibitors Information Day on

Friday morning 9 October 09.30 hours till 12.00 hours in the room called PORT 2 
of
Ahoy Congress and Exhibition Centre, AHOY weg 10 in Rotterdam!

Reply please if we can or can’t count on you! E-mail: Patrick E. Davidson

Your Name contact person:
Name of your company:

If you are not able to be present, please send name of your substitute colleague.

Present are all suppliers like the booth constructors, electricity, forwarders, audio 
visual companies and furniture suppliers.

- You will learn the do’s and dont’s of this event.
- You will receive the floorplan.
- Explanation of the exhibition App
- You will meet and talk to the all contractors and suppliers
- You van make acquantance to other exhibitors

In the week afterthis session an English version of the report of morning will be send to all 
exhibitors

Have a Grand Day and see you on the 9th of October in Patrick E. Davidson, 
on behalf of Public Affairs Management BV
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Ministerie van Economische Zaken

TER ADVISERING

Aan
Drs. J.K. Wesseling, directeur I&K

nota TROPOMI: extra financiering i.v.m. meerkosten Airbus 
DS-NL

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis
Auteur

T 070 379 3
;@minez.nl

Datum
6 oktober 2015
Kenmerk
DGBM&K / 15141419

Kopie aan

Bijlage(n)
1

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Aanleiding
Airbus Defence & Space NL (ADS) claimt meerkosten voor de afronding van het 
TROPOMI satelliet-instrument, waarvan ze vinden dat die extra zijn aan de 
contractuele afspraken met NSO. NSO heeft de meerkosten kritisch geanalyseerd 
en stelt voor om van de geclaimde meerkosten van 10.2.g. ^^n bedrag van € 
10.2.g. honoreren.

Advies
Op basis van een analyse van het NSO-advies adviseer ik u om in te stemmen
met een bedrag van €....mln. additioneel voor ADS om een deel van de
meerkosten te dekken. Dit bedrag zou op de EZ-begroting kunnen worden gedekt 
uit............

Kernpunten
• NSO heeft in 2009 een contract getekend met het toenmalige Dutch Space 

(nu ADS) voor de ontwikkeling en bouw van het TROPOMI-instrument.
• Dit instrument is bedoeld om vanuit de ruimte de luchtkwaliteit van de 

onderste luchtlagen van de aardatmosfeer te monitoren.
• Het contract NSO-ADS bedroeg T0.2.g. ■ Naderhand zijn er nog extra

werkzaamheden overeengekomen waardoor het contract is opgeiopen 
naario.2.g. :■ Hier hebben EZ, I&M en OCW aan bijgedragen.

• Bij de opievering van het instrument claimt ADS nog een bedrag van €
10.2.g. 391^ meerwerkkosten.

• NSO heeft een advies opgesteld over deze claim.
• Het instrument is gereed, getest en wordt ingebouwd in een satelliet. Deze 

zal volgend voorjaar worden gelanceerd vanaf een Russische lanceerbasis.
Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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Directe raat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Innovatie en Kennis

Kenmerk
DGBI-I&K/ 15141419

Toelichting
[Onder toelichting geef Je aanvuiiende informatie die nuttig kan zijn. Houd ook de 
toelichting beperkt, ga ervan uit dat de nota in totaai maximaal 2 é 4 A4 beslaat.]
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Van: jiOSS@planet.nl
Aan: ifYi9‘Ai(anlanet.nl

rb Onderwerp: report 9-10-2015 want and need te know NIDV Exhibition
NV Datum: zaterdag 10 oktober 2015 00:07:53
c:à Bijlagen: rpnoft infomeetina niid.doc

Prioriteit:
ronrent 9-10-2015.odf
Hoog

406

Dear NIDV exhibitors 2015,
This morning many enthusiastic NIDV exhibitors learned howto prevent all usual failures 

concerning exhibitions.
For those, who missed this information event, we present the report of this meeting as 
well as the tentative floorplan. See attachments.
Please e-mail me if you have more questions.
Have a Grand Day!

on behalf of the NIDV 
T.|0:^

F.}o,2i:
E.|Ü^^J@planet.nl

www.PublicAffairsMgt.nl

attachments
1. report Information morning 9-10-2015
2. concept floorplan NIDV Exhibition 2015
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27*'' NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security 

INFORMATION Exhibitors

IMPORTANT for all NIDV exhibitors 

REPORT
Information morning 

Friday 9 October 2015 
09.00- 12.00 hours

AHOY in Rotterdam 
_____________Ahoy-weg 10_____________

406.b

TAKE YOUR TIME to read this report and the exhibitor’s manual 
carefully. Communicate the relevant items to ail Your internal and 

external partners in charge.

All participants are responsible for the behaviour of their subcontractors and
suppliers.

Take serious notice of the do’s and don’ts in the manual.

1. Technical Information, the exhibitor’s manual
All exhibitors have received the technical exhibitors manual together with the 
confirmation invoice. If you have any questions, please e-mail these to:
io,2.e/,::K ;y ^

2. Prevent chaos
Make an early planning for your logistic employees during the building up 
and breaking down periods. Take care of replacement. If you suddenly are 
not able to install or unmantle your booth, who is doing the work?

Note in advance what kind of material and tools you need for building up, 
install, or furnish your booth. Take care of enough spare tools, insurance 
and the official licenses (customs and legal) for (Inert) arms or dummies.

3. Floor plan
Together with this report you ‘II receive the first concept floor plan as well.
On this floor plan many minor changes will be realized in the coming weeks.

The final floor plan will be launched in the program brochure at the registration 
desk on the 19*'^ of November.

If you want to change booth positions, you have to get in contact with the 
person in charge of the company with whom you want to change places 
before end October.
Only send me a confirmation of your mutual deal before 1 November 2015. 

For more information; call or e-mail me or see beneath this page.
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27*'’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security 

INFORMATION Exhibitors
Your contractors are:

AHOY Exhibition Centre

technical information exhibition halls
- internet, adsi, wifi
- catering, call
- security
- water, call io.2.è.

Security number Ahoy: 010 . 2 e

Holland Reklame & Standbouw (HRSB)

mmm
- booth construction & Signs, booth material, carpets, furniture.

Van der Veen Event Electricity

mMmm
- electricity
- ceiling equipment, sky workers, rigging

NFGD audio visual equipment

- plasma screens
- other audio visual equipment

CEVA Showfreight

transport, delivery, fonvarding, warehouse, storage at location, 
fork lift trucks (You have to hire this directly at CEVA al location)

Main contractor Exhibition
toia

Organisation

I0.2.e; '-‘Tl m
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27*'’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security ^ 
INFORMATION Exhibitors

Before exhibiting, this is what we all have to know first:

The NIDV is most happy to welcome all of you again. This 27**' NIDV 
exhibition promises to become a pleasant and interesting exhibition with many 
new participants and most innovative items.

1. Forward this report and the exhibitors manual and communicate with 
all your partners involved to make this a successful event. Colleagues, 
subcontractors such as booth constructors, logistic partners and so on.

2. Register yourself and all relevant colleagues for the exhibition if 
necessary. Having a booth does not mean you get access into the 
halls on the 19**' of November.

Last year the organisation met less incidents with bad behaviour of your 
colleagues, suppliers, subcontractors including truck drivers.
Compliments forthat, but please keep alert and sharp.

Some booth contractors did not show up in time. Consequences are that they 
are not allowed into the hall after closing time of 16.30 hours. Even when 
there is an argument of traffic jams. There are traffic jams all day in the 
Rotterdam area! After 5 P.M. the halls are closed. Sorry in advance for that.

Exhibitor’s manual
It seems that there still are a lot of contact persons who do not have the 
exhibitor’s manual. For your interest; this manual has been sent to the person 
who also got the NIDV-invoice: It is the formal contact person of the NIDV, or 
the person whose name is written down on the registration form. Read that 
manual carefully please and you won’t meet any problems.

Booth material
Do not send your booth material to the AHOY organisation, but to CEVA 
Logistics. This forwarder has it’s own office at AHOY. They also can return 
your material back to your company or where ever you want.

It is not permitted to leave material and garbage after the exhibition. Exhibitors 
take it away, or they hire third parties like CEVA.

Food and beverage
AHOY Catering is the only supplier for food and beverage in the exhibition hall 
including your booths. Lunch is free for every visitorlW

10.2.11
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27“’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security 

INFORMATION Exhibitors
Booths
Non - standard booths, vehicles and other bigger objects have to be showed 
on paper and discussed with the exhibition manager before 28*'’. of October.

Parking next to the halls is forbidden after 6 o’clock P.M.
Truck drivers are obliged to park their truck on the main general parking lot of 
Ahoy. There is security.

A. What did you really order and what else do you need?

We have two types of exhibitors:

A1. Those who ordered standard booths as from 1 x 2 meter up to the luxury 
booths. They all have what has been mentioned in the exhibitor’s brochure 
plus electricity. Exhibitors wanting coloured walls, carpet tiles, etc. have to 
order these things at our booth constructor, HRSB.

A2. Those who ordered just floor space to build up their own booth or exhibit 
their vehicles and objects do not have electricity, nor carpet tiles! They must 
order carpet and electricity.

You’ll have to order the signs and names you want to have on your fascia 
board at Holland Reklame & Standbouw. (HRSB)

Earlier you received order forms for the above mentioned facilities. If you 
haven’t got them, call the contractors. See page 3.

Advise; Be very alert and accurate with these preparation to provide error 
during your construction and installing period.

B. Construction and installing on Wednesday, 18 November 2015 
All participants start building up and install their booths on Wednesday 20 
November from 07.00 hours till 16.00 hours. Please come early !

Some participants will be approached by me to build up their booth on 
17 November. Building times: 07.00 hours - 16.00 hours.

Advise: Take care that the one in charge for your booth is present. We are 
not allowed to sign for delivery, nor to take care or watch over your properties.

You are supposed to use only your own space. So corridors are not exhibition 
meters. Stay in your own territory.

Read the floor plan and park your car outside the exhibition hall at the parking 
orbits to unload your material. Take good care in which hall you have to 
exhibit. Each hall has own parking orbits. The NIDV has hall numbers 2, 4, 5 . 
DO NOT park in front of the hall doors. Even not for only just 1 minute! Your 
car will be towed away and you won’t like to pay for that service. Truckers for

10.2.e. : 1^
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27“* NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security ^ 
INFORMATION Exhibitors

halls 2 and 4 have to give their car keys to our Security officer outside. This 
seemed really very necessary. Don’t blame us. The truck drivers get their 
keys back when leaving the parking outside halls 2 and 4!

Height of building: max 7 meters.

Tips during the building and breaking down period:

- Check in at the NIDV service counter. We’ll show you your booth/space.

- Start installing as early as possible according to above mentioned time.

- After installing, clean your booth and take away your boxes, packing material 
and small precious things, as well as your garbage with you.

- Installing is NOT possible after 5.30 PM. nor the next morning. 19 
November.

C. Damage
Each year we noticed a lot of damaged carpet tiles and booth walls.

Driving fast and taking curves with all sorts of vehicles damage our carpet 
tiles. No need to say that cutting the existing carpet tiles is forbidden as well. 
All damage have to be paid by the persons who caused this.

Using the wrong sticking tapes for your posters on the booth walls is 
forbidden. Ask our general booth constructor Holland Reklame & Standbouw. 
They have the right material for ’friendly’ sticking.

Paint. Take care that painters don’t damage the carpet by unprofessional 
paint work or walking with paint under the shoes over carpet and corridors.

D. Facilities, only for rent: See page 3.
Forklift truck (4.5 tons capacity) with driver is present and is NOT free of 
charge. You can hire and pay CEVA at location immediately.

Van der Veen provides a tower wagon to reach the ceiling up till 7 meters.

Hiring audio visuals, furniture, electricity, rigging, plants, etc. Page 2.

All participants get their name on the fasciaboard (no logo). Spell your 
company’s name on that same form. (HRSB)

Loading area closed on the 1S**’ of November
On Wednesday the 18*'^. all doors will be closed at 17.00 hours and guarded 
by security officers till next day 18.00 o’clock in order to protect you and your 
booth.

Don’t park your vehicles near the parking entrance or in front of the loading 
area’s. They will be towed away to the other side of the city.

1D;2;ella____:
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27“’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security 

INFORMATION Exhibitors

E. Parking
AHOY has a lot of parking lots, but all exhibitors, participants, guests have to 
pay for that. Coming into the parking lots you ‘II have to pay first € 12,50 
cash for the whole day! This is the best and fastest way to enter the event.

Trucks can stay on the parking area of the Ahoy buildings

F. Security: day and night
There is security during the building up and breaking down period inside and 
outside the hall, but stay alert, take care of your own properties.

Pulse string
Every one entering the Ahoy halls have to identify him/herself. They all get a 
special pulse string.

When you or your delivery service enter the exhibition site, the security officer 
of AHOY will ask your company’s name. He has a list of all exhibitors.
So do instruct your transporter. We noticed that too many times delivery men 
don’t know from whom the parcels are. They have to know the cell phone 
number from you or your colleague in order to check it. Take care that your 
transporter speaks at least Dutch, English or German.

On the 18 November at 17.00 hours (P.M.) the hall is closed for everybody. 
During the exhibition, security servants are posted at all doors.

G. Hotels:
On the NIDV website: www.nidv.eu, you click at Symposium 2015

H. Exhibition day,
07.30 o’clock
08.00 o’clock: 
10.15 o’clock: 
13.10 o’clock
18.00 o’clock
24.00 o’clock

19 November 2015
exhibition hall open for exhibitors
guests enter the halls via the registration desk
start Symposium in the congress room. Hall 6
luncheon exhibitors (free)
start breaking up, after signal exhibition manager.
closing and halls

It is not possible to leave your boxes in the hall till the next day. Boxes from 
abroad can be delivered as from the 17 November to CEVA Logistics in Ahoy 
Rotterdam. Don’t forget to put your company’s name on the box.

I. Promotion limits
Forbidden: to flyer or canvas outside your booth. Audio not too loud please.

10.2.è. mm
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27*'’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security ^ 

INFORMATION Exhibitors

J. Breaking down: Thursday 19 November
Start breaking down the exhibition: approx. 18.00 hours (P.M.)

Just to prevent chaos, please pay attention for the sequence of leaving with 
vehicles and material. Wait with breaking down your booth till the signal is 
given by the exhibition manager.

You are not supposed to leave before 18.00 hours P.M. It is bad for the 
reputation of the exhibition, your colleague exhibitors and above all it’s bad for 
the reputation of your company. Doors will be kept closed.

All smaller vehicles leave first after the carpet tiles have been taken away at 
all doors and corridors.

- Start dismantle your booth after our sign.
- Load your car. Take away your garbage with you. Leaving your garbage is 
possible. Let me know. We’ll invoice you per cube meter.
- Dismantling is NOT possible next day! The hall will be used for another 

event and they start building from midnight. Just as we did.

K. Booth constructor (Standbouw)
If you have to build up an own floor of wood, carpet, etc. you have to have 
ordered electricity first. See Page 3 Jac van der Veen, Mr. Arie Boender. 
Electricity points are below the exhibition floor as well as water and telephone 
cables (internet / adsi)

Continue reading the technical hand out (sent separate) to the NIDV 
Contactperson of your company.

Take care that all your partners involved, get this message soon.

Thank you in advance.

10.2.e. ^
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27*'’ NIDV Exhibition for Defence and Homeland Security 

INFORMATION Exhibitors 

Present 9 October 2015;

1p.2.g.
. .. „ - J
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Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

407
Ï0.2.e
10.2.g.
NIDV informatiedag
dinsdag 13 oktober 2015 16:39:06
Diatteorond NIDV beurs 2015.odf

Hoi 10.2

Bij deze de piattegrond van de NIDV beurs. Ik heb het gescand, een gedeelte is net niet te zien.

De volgende punten zijn uitgelegd tijdens de informatiedag:

Openingstijd standopbouw (een dag van te voren)
18 november: 07:00-20:00 uur

Afbreektijd stand
19 november: signaal zal door|0;2.e f o worden afgegeven

'NIDV SYMPOSIUM' APP aanwezig
10.2:1 heeft de NIDV Symposium app aangekondigd
- Bit jaar is er een interactieve app aanwezig om meer kwaliteit uit de beurs te halen. Zoals 
binnen en buiten de beurs te gebruiken
Vorig jaar was dit een kijkapp die nu uit de iucht is.
- De app wordt nu ingericht, is eind oktober iive en na de beurs 1 jaar in de lucht

In de app kan je de volgende informatie vinden:
-piattegrond Ahoy/beurs 
-bereikbaarheid 
-informatie van bedrijven
-programma (er wordt niet meer omgeroepen, hiervoor heb je een app)
-match maken mits je te traceren bent op de app
- wifi aanwezig (gratis)
- gehouden presentaties worden via de app verrijkt
- je ontvangt gegevens van NIDV om toegang te hebben tot de app
- compatibie lOS en Android 10.2.e , heeft gevraagd of de app compatibel is voor windows,
vraag wordt meegenomen door NIDV) '

Ais de standhouders gevonden wiiien worden op de app - graag beschrijving over bedrijf, logo 
en link website mailen naar1p.2.é^,:>
- contactpersoon over de app is lü.Z.e - mailen met cc naar10.2.e:
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Bijlagen:

408
FW: uw NIDV App
vrijdag 16 oktober 2015 13:17:48
NIDV APP 2015.docx

Ä:„w„.v«pp 

Beste App houders.

Hierbij ontvangt u de handleiding voor de bedrijven tekst in de NIDV 
symposium APP:

Voor elk bedrijf kunnen we 1 logo plaatsen, deze komen het beste over als 
ze in een wit canvas van 1024x300 (breedte x hoogte) pixels zijn geplaatst, 
in bestandsformaat PNG.

Indien u dat niet heeft of kunt maken, dan kunt u me ook een logo mailen 
in jpg of eps format. Dat zet de NIDV om in het vereiste format en in de 
juiste afmetingen.

De tekst moet kort maar krachtig informatie geven over het bedrijf. Er is 
niet echt een limiet in aantal karakters,

maar het moet kort genoeg zijn om op een smartphone gelezen te kunnen 
worden.

Het is handig om in de tekst in ieder geval een contactpersoon te noemen 
met een telefoonnummer en/of een emailadres. Verder ligt een link naar de 
bedrijfswebsite natuurlijk voor de hand.

Bij de bedrijfsinformatie kunnen niet rechtstreeks foto's worden geplaatst. 
Wel kunnen er in de tekst links worden geplaatst naar foto's of filmpjes die 
elders op een website staan,

bijvoorbeeld op de bedrijfswebsite. Ook daarbij is het verstandig om rustig 
aan te doen, want op een smartphone is het al snel te veel.

Ik hoop dat dit voldoende info is en anders horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-maiPl-pP»
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NIDV APP 2015

Everything you want and need to know before and during the NIDV 
symposium and exhibition 2015

The NIDV offers her latest App to all exhibitors and visitors of this years 
symposium and exhibition. Once installed your mobile phone or tablet, you can 
see the program of the day and all other relevant issues in order to make the 
App your personal document. Furthermore users can "like" certain parts of the 
program and add them to a personal agenda.

Users receive a reminder for all their selected programs 10 minutes before they 
begin. Aside from these services you can also consult the floorplan , the list of 
participating exhibitors, a list of speakers, their photograph, curriculum vitae and 
you can send messages. To other users, provided they chose to activate this 
option in the App.
You can use the App to make appointments at several spots in the halls. This 
way you'll never miss an important meeting. These will also be added to the 
personal program under the 'My Congress' button.
Exhibitors are allowed to add their information in the App in the form of a short 
text, pictures or even a link to a video. If companies do not provide specific to be 
published in the App, the NIDV will only post their website and booth number.

We remind exhibitors to take care that text are shortand their photographs 
posses a maximum of 1024 pixels. The person who is consulting the App issues 
must be able to read your message and pictures on a smart phones or tablet.

Companies that wish to increase exposure by sponsoring the App may contact

Email:i0.2.e : '
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NIDV APP 2015

NIDV standdeelnemers zorgen dat zij zich snel en eenvoudig
vinden...Pak uw App.

De NIDV biedt alle standdeelnemers en bezoekers van de 27ste NIDV symposium 
en tentoonstelling haar nieuwe App aan. Eenmaal in de mobiele telefoon of uw 
tablet geïnstalleerd, kan het programma van de dag worden geraadpleegd en 
kunnen elementen daarvan worden toegevoegd aan de persoonlijke symposium- 
agenda.
Gebruikers selecteren de voor hen relevante programma-onderdelen en 
ontvangen een herinnering 10 minuten voordat die beginnen.

Ook kan een plattegrond van de beursvloer worden geraadpleegd, een lijst van 
stands, sprekers (met foto en CV) en een lijst van de deelnemer. Deelnemers die 
de App daarvoor open zetten door het aanvinken van de betreffende optie, 
kunnen via de App. zelfs berichten naar elkaar sturen en afspraken met elkaar 
maken.
Die afspraken worden toegevoegd aan de persoonlijke en tien minuten voor 
aanvang, ontvangt de gebruiker een herinneringsmelding. Door het aanvinken 
van favoriete programma-onderdelen en door het maken van afspraken, creëren 
gebruikers onder de knop "My congress" hun eigen gepersonaliseerde 
symposium-programma.
Deelnemende exposanten kunnen informatie over hun bedrijf in de App. zetten. 
Dat kan een korte tekst zijn met één of twee foto's en/of zelfs een link naar een 
filmpje dat elders op internet staat. Foto's moeten daarvoor als png worden 
aangeleverd met een langst zijde van 1024 pixels. Bij gebrek aan gegevens, 
vermeldt de NIDV Standnummer en het adres van de bedrijfswebsite inde App.

Bedrijven wordt verzocht er rekening mee te houden dat de teksten beknopt 
moeten blijven en het aantal foto's beperkt, teneinde op een smartphone of een 
tablet te kunnen worden gelezen.

Informatie dient tijdig te worden aangeleverd. Wie het eerst komt. wie het eerst 
maalt.

Deze App kan worden gesponsord.
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Goedemorgen App gebruikers,

Voor elk bedrijf kunnen we 1 logo plaatsen, deze komen het beste over als ze in een wit canvas van 
1024x300 (breedte x hoogte) pixels zijn geplaatst, in bestandsformaat PNG. Als jullie dat niet hebben 
of kunnen maken, dan mag je me ook een logo mailen in jpg of eps format. Dat zet ik dan wel om in 
het vereiste format en in de juiste afmetingen.

De tekst moet kort maar krachtig informatie geven over het bedrijf. Er is niet echt een limiet in aantal 
karakters, maar het moet kort genoeg zijn om op een smartphone gelezen te kunnen worden. Het is 
handig om in de tekst in ieder geval een contactpersoon te noemen met een telefoonnummer en/of 
een emailadres. Verder ligt een link naar de bedrijfswebsite natuurlijk voor de hand.

Bij de bedrijfsinformatie kunnen niet rechtstreeks foto's worden geplaatst. Wel kunnen er in de tekst 
links worden geplaatst naar foto's of filmpjes die elders op een website staan, bijvoorbeeld op de 
bedrijfswebsite. Ook daarbij is het verstandig om rustig aan te doen, want op een smartphone is het 
al snel te veel.

Met vriendelijke groeten, 

10.2.e.

Luchtmacht adviseur NIDV 

10.2:è;:
Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-mail. 10.2 e. 'J
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Onderwerp: Fwd: logistics NIDV exhibition next month

0
Datum: woensdag 21 oktober 2015 08:15:54
Bijlagen: inaistir«; NTDV-POlS.docx

ATT00001.htm

412

With best regards, met vriendelijke groet,

10 2 e ^
Ministerie van Economische Zaken 
10.2.e -:@^inez.nl/+31 6l0-2.e '

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht:

Ven:1 'phosLül" ,!»Um£Lnl>Da;-"..20;kSbe*^.:27:36CEST 

A“": ;■ JâplmsLnl" ■">■2'' gplanetjil>
Onderwerp: logistics NIDV exhibition next month

Important nevys for first constructors / exhibitors on Tuesday 17 
November from 07.00 hours to 17.00 hours. Hall support: Look for our 
helping officers in yellow NIDV jackets.

10.2.g. ;
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17 November 2015 Tuesday from 07.00 hours to 17.00 hours

All other exhibitors build up and install their booths on Wednesday 18 
November 2015.

Please READ MORE...in the attachment.

Have a Grand Day!

on behalf of the NIDV

www.nidv.eu
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

To project leaders/ co-ordinators Building up / Taking down procedure 

NIDV Exhibition for Defence & Security 2015 

Venue: AHOY Exhibition halls 2, 4, 5 

Non standard booths

Rotterdam, 20 October 2015

Exhibitors of the following Non - standard booths are obliged to start setting up their booth on 

Tuesday the 17*^ of November at 07.00 o’clock A.M. till 05.00 o’clock P.M.

Address: Ahoy-weg 10 in Rotterdam, The Netherlands
telephone. +1Q2.e. Southern ring road of Rotterdam, called Highway A15 to
Zierikzee - Ahoy/Zuïdpleh^^^^^^^ 19A Ahoy / Zuidplein, end of that road you see AHOY on 
the left side. _____________________

1. Check first the number of your hall.
Hall numbers are also painted on all hall doors.

2. Unload your material and park your trucks directly on the main parking lot of Ahoy.

Fork lift truck: CEVA - office in AHOY Exhibition hall. I0.2.e. :
Sky worker :Vanio 2 e '

412.a

Parking trucks not in the territory of Halls 2 and 4
After unloading, contractors must park their trucks, cars on the main parking lot of AHOY. It is not 
allowed to park your truck/car in the territory in front of Hall 2 and 4.

Take down all booths : 19 November 18 o’clock P.M.
Premature taking down is forbidden. Contractors and forwarders are not allowed in the 
exhibition halls earlier than 18 o’clock P.M.

The halls must be completely empty at midnight.
You are not allowed to take down and take away your booth and material next day.

Take away garbage!
Every participant must take away it’s own garbage like folders, brochures, packing material, 
including bottles, cups etc.

Don’t forget your load and unload transport material.
You can hire a fork lift truck at Ahoy.(direct payment!) 10.2 e_____
io:2.e.' - -T-
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Important for first constructors / exhibitors on Tuesday 17 November from 07.00 hours 
to 17.00 hours. Hall support: Look for our helping officers in yellow NIDV jackets.

mmm
ëMaMÊ

mm

17 November 2015 Tuesday from 07.00 hours to 17.00 hours

All other exhibitors build up and install their booths on Wednesday 18 November 2015.
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Before exhibiting, this is what iogistic suppiiers have to know first:

Please forward this e-mail to your logistic suppliers! Give them your name and cell 
phone number in case of....

17 November
For the above mentioned companies; You are supposed to come on Tuesday 17 
November at 07.00 hours in the early morning.

Where can you find your Hall?
AHOY’s address is Ahoy weg 10, Rotterdam.
All Hall doors have numbers 2, 3, 4, 5 and 6.

Halls 2, 4 and 5 can be find when you enter the main gate. Opposite this gate you’ll 
go to the right and find hall doors 4 and 2. Notice Parking Security over there!

Hall 5 has one hall door. After the gate, drive to the left, you’ll find Hall door ‘5’.

Keep your truck outside the halls and don’t park in front of the open Hall doors.

Walk into the hall and ask the organisation (yellow jackets) where you can find your 
space.

You can go in and ask for iga,e. , in order to hire fork lift
trucks and other material you need, io.2.e. "............. ...  ' ’ '
For rigging you ask for io.2.e;':: . of the technical and electrical department of
AHOY, 10 2 e

Take care that your booth material makes it possible for other exhibitors to pass 
without obstacles of your booth.

Mind the carpet tiles when driving in the halls. Please keep alert and sharp.

Show up in time. Consequences are that you are not allowed into the hall after 
closing time of 16.00 hours. Even when there is an argument of traffic jams. There 
are traffic jams all day in the Rotterdam area! After 5 P.M. the halls are closed. Sorry 
in advance for that.

We ask you, as the responsible contact person, to deal with all these people to 
prevent incidents this year.

Booth material
Do not send your booth material to the AHOY organisation, but to CEVA Logistics. 
This forwarder has it’s own office in AHOY. They also can send your material back to 

your company.

It is not permitted to leave material and garbage after the exhibition. Exhibitors take it 
away, or they hire third parties like CEVA.
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Advise: Take care that the one in charge for your booth is present. We are not 
allowed to sign for delivery, nor to take care or watch over your properties.

Read the floor plan and park your car outside the exhibition hall at the parking orbite 
to unload your promotion material. Take good care in which hall you have to exhibit. 
Each hall has own parking orbits. The NIDV has hall numbers 2, 4 and 5. DO NOT 
park in front of the hall doors. Not even for only just 1 minute! Your car will be towed 
away and you won’t like to pay for that service.
Height of building: max 7 meters.

Our security parking officers near Mali doors 2 and 4 wiii take care of your car 
keys on the 18 November in order to be sure that you don’t park your truck 
over there for the next day. After instaiiing your booth, take away your car. 
Park your cars/trucks on the générai parking area of Ahoy.

Parking
AHOY has a lot of parking lots, but all exhibitors, participants, guests have to pay for 
that. Coming into the parking lots you ‘II have to pay first € 12,50,- cash or with your 
PIN-card for the whole day!

Security; day and night
There is security during the building up and breaking down period inside and outside 
the hall, but stay alert, take care of your own properties! Be insured.

Identification
Every one entering the Ahoy halls have to identify him/herself.

When you or your delivery service enter the exhibition site, the security officer of 
AHOY will ask your company’s name. He has a list of all exhibitors.
So do instruct your transporter. We noticed that too many times delivery men don’t 
know from whom the parcels are. They have to know the cell phone number from you 
or your colleague in order to check it. Take care that your transporter speaks at least 
English or German (or Dutch).

On the 18*'^ of November at 17.00 hours (P.M.) the hall is closed for everybody.
During the exhibition, security servants are posted at all doors.

It is not possible to leave your boxes in the hall till the next day.
Boxes from abroad can be delivered as from 16**^ of November to CEVA.
Don’t forget to put your company’s name on the box.



I-

t-vJ

©

(.t>

NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Breaking down: Thursday 19^^ of November

A premature take down of the booths is not allowed. Bad for the reputation of the exhibition 
as well as for the own companies. Take down starts at 18.00 hours or direct after signal;

First out, all smaller parties in front of the exit doors.

Note: Break down and take away booths and material is NOT possible next day!

Just to prevent chaos, please pay attention for the sequence of leaving with vehicles 
and material. Wait with breaking down your booth till the signal is given by the 
exhibition manager.

You are not supposed to leave before 18.00 hours P.M. because that is bad for the 
reputation of the exhibition, your colleague exhibitors and above all it’s bad for the 
reputation of your company as well. Doors will be kept closed.

All smaller vehicles leave first after the carpet tiles have been taken away at all doors 
and corridors.

- Start dismantle your booth after our sign.

- Load your car. Take away your garbage with you. Leaving your garbage is 
possible. Let me know. We’ll invoice you per cube meter.

- Dismantling is NOT possible next day! The hall will be used for another 
event and they start building from midnight Just as we did.

Take care that all your partners involved, get this message soon.

Thank you in advance.

10.2.e,
Mi
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Breaking down procedure on Thursday 19 November.

TAKE CARE OF YOUR OWN PROPERTY’S!

Directly after the closing signal approx. 18.00 hours of the 

exhibition, the procedure is as follows:

- Carpet tiles near the hall doors will be taken away fast.

- Standard booths in front of exits will be taken down first.

- Then all Hall doors 2, 4 and 5 will be opened. (18.30 

hours.) for all vehicles.

- All vehicles can leave either through hall 2, 4 or 5. 
Exhibitors with just hand luggage can leave via the main 

entrance.

Drive out very carefully, do not damage carpet tiles.

No goods, material, packing/boxes, your garbage may be 

left in the halls. Take these with you.

Dismantling is NOT possible next day! The hall will be used for another 
event and they start building from midnight. Just as we did.

Take care that all your partners involved, get this message soon.

Thank you for participation.

Till next year.
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Your contractors are:

AHOY Exhibition Centre
W2W ‘.S'-

'f V ,technical information exhibition halls

P‘ - .i

- internet, adsi, wifi
- catering, call
- security
- water, call I0.2.e

Security number Ahoy: 010.10 2.e

Holland Reklame & Standbouw (HRSB)
1MM_______ .

.- booth construction & Signs, booth material, carpets, furniture.

Van der Veen Event Electricity
10.2.e.

electricity
ceiling equipment, sky workers, rigging

NFGD audio visual equipment
10.2,e.|i

- plasma screens
- other audio visual equipment

CEVA Showfreight
10-21-*

transport, delivery, forwarding, warehouse, storage at location, 
fork lift trucks (You have to hire this directly at CEVA al location) 
You can go in and ask for Michiel Dekker of Ceva Logistics.

Main contractor
10.2.e.

'

Organisation
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NIDV Exhibition for Defence & Homeland Security 2015

Announcement to all truck drivers 

for the territory Hall 2 and Hall 4

NIDV Exhibition 17 and 18 November 2015

Welcome on the AHOY Venue for the NIDV Exhibition.

Please hand over your car keys to our security service.

He will write down your name and cell phone number on this form / envelope.

He will keep the car keys and this form in an envelope until you are back.

You can unload your car in order to bring in your booth material.

Come back and park your car on the main parking lot of the Ahoy area.

Sorry for the inconvenience, but we have to keep this area free.

10.2.e^

Mededeling aan alle chauffeurs bestelauto’s en trucks
voor de hallen 2 en 4,

NIDV Exhibition 17 and 18 November 2015
Welkom op het AHOY terrein voor de NIDV tentoonstelling.

U geeft uw autosleutels aan onze beveiligingsmensen af. De sleutels gaan in een gesloten envelop.

Zij schrijven uw naam en mobiele telefoonnummer op de envelop.

U kunt hier lossen en uw standbouwmateriaal naar binnen brengen.

Na het plaatsen van uw materiaal neemt u de sleutel weer in ontvangst en parkeert u uw bestelbus, of 
vrachtwagen naar het algemene parkeerterrein van Ahoy.

Excuses voor het ongemak maar het parkeerterrein voor de hallen 2 en 4 dient vrij van auto’s te 
blijven.
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Van: Symposium
Aan: Symposium
Onderwerp: NIDV Symposium and Exhibition App
Datum: dinsdag 27 oktober 2015 15:29:45
Bijlagen: NIDV-aop.ppsx

Concept Programme 19 Nov6mber 2015.pdf

Beste deelnemers aan het NIDV Symposium,

Om u in de gelegenheid te stellen de mogelijkheden die het NIDV Symposium u biedt optimaal te 
benutten, lanceert de NIDV vandaag de NIDV-App voor tablets en smartphones. In bijgaande presentatie 
wordt de installatie procedure van deApp uitgelegd en worden de gebruiksmogelijkheden toegelicht.
Het wachtwoord dat u nodig heeft om de symposiuminformatie te ontsluiten is: NIDV2015 ■

In de aanloop naar het symposium zal de App steeds verder worden gevuld met relevante en 
geactualiseerde informatie. Ook zult u via deApp regelmatig nieuwsberichten over de beurs en het 
symposium ontvangen. Het gebruik daarvan wordt u dan ook van harte aanbevolen. M.b.v. DeApp 
beschikt u altijd over de meest actuele informatie!

Dear NIDV-symposium participants.

To ensure you can get the most out of the opportunities the symposium offers you, the NIDV has 
launched the NIDV app for smart phones and tablets. The included presentation will explain the 
installation and use of the app. The password required to unlock the symposium information is 
NIDV2015.

As the start of the symposium draws nearer, the app will be updated with current and relevant 
information. You will also receive occasional news updates regarding the symposium.

V\/e seriously recommend you download and install the app, as it is the best way of staying up-to-date!

Sincerely,

Luchtmacht adviseur NIDV

ISM
Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-mail:
Kisi

www.nidv.eu 
Linkedin: groups: NIDV 
Twitter: @nidvnews
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NIDV Symposium & Exhibition 
“Cruciale capacities; a new view on security”

Programme:

08:00 - 10:00 Visit exhibition

Start symposium
10:00 - 10:05 Welcome by Ms K.M.H. (Karla) Peijs, chairperson NIDV

10:05 - 10:15 Introduction by the symposium moderator prof. J. (Ko) Colijn, Director of the 

Clingedael Institute

10:15 - 10:35 Shared interests: from ideas and plans to tangible projects and crucial capabilities.

General T.A. (Tom) Middendorp. Chief of Defence of the Armed Forces of The 

Netherlands

10:35-10:55 «werktitel»
Ms G. (Geke) Faber, Chairperson Security Council

10:55 - 1 T.20 Coffee/tea break

11:20 - 11:40 «werktitel»
Mr H. (Henrik) Henriksson, Executive Vice President - Head of Sales arid Marketing 

at Scania

11:40 - 12:00 Cooperation from start to finish
Mr R.A.C. (Rob) Bertholee, Director AIVD :r| 
Rear Admiral P.J. (Pieter) Bindt, Director I^IDV

12:00 - 12:10 Summary by the Symposium moderator

Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag *î#! +31 (0)70 364 48 07 • Fr4-31 (0)70 365 69 33 • E: info@nidv,eu • W: www.nidv.eit^p 
Bank; F. van Lanschot Bankiers N.V.i Rekening nr: 22.58.21.672 . Swift-code: FVLBNL22 < IBAN; NL90FVLB0225821672 ,

Handelsregister Den Haag: 41153354 . BTW: NL 006175272 B 01

f r
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Parallel-sessions

Moderator; ^0-2-6-

13:30-14:00 ‘The Army not innovative?; Concept Development & Experimentation {CD&E)

Presented

14:30-15:00 “Becoming less dependent of fossile fuels"

Presentation; 10.2.e. _^ Defense Materiel Organisation

Paneldiscussion;

10.2.e. ;(TNO)
10.2.e. (Dèfënsie)
10 2 e. (NIDV)

15:30-16:00 Eliminating the Blind Spots: ISR and C2 Challenges in the Information Age 

Presented by 10 2.e. | Northrop Grumman

Paneldiscussion;

10.2.^f

16:30-17:00 “Human beings in extreme circumstances in space and iri

Presented by: (10 2 e '

Paneldiscussion:

,J‘ ‘TT«,,
Prinsessegracht 19, 2514AP Den Haag . T+31 (0)70 364 48 07 . F:+31 (0)70 365 69 33 . E: infO@nidv.eu . W: www.ntdv.e ^ 

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 BOl
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Van:
Aan;

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

10.2.e. ;i0 2é - -I

FWi NIDV Symposium and Exhibition 
dinsdag 27 oktober 2015 16:37:00 
NIDV-app.ppsx
Concept Proaramme 19 November 2015.pdf

Dames en heren,

Wellicht ten overvloede, hierbij een email met het programma en een omschrijving hoe de NIDV 
app te downloaden en te gebruiken. Let wel, de bijlage van de app is interactief, dus even 
wachten na het openen en de rest spreekt voor zich.

.21'!
Adviser Industrial Participation 
Commissariat for Military Production 
Ministry of Economic Affairs 
P.0. Box 20401 / Noord A3 / 2500 EK Den Haag 
P:+31 70l0.2.e ]
F: +31 70 379 77 88 
M: +31 6|01ilia 
Email: t.deruiter@mlnez.nl 
www.rijksoverheid.nl/cmp

Van: Symposium [mailto:Symposium@nidv.eu]
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 15:29 
Aan: Symposium
Onderwerp: NIDV Symposium and Exhibition App

Beste deelnemers aan het NIDV Symposium,

Om u in de gelegenheid te stellen de mogelijkheden die het NIDV Symposium u biedt optimaal te 
benutten, lanceert de NIDV vandaag de NIDV-App voor tablets en smartphones. In bijgaande presentatie 
wordt de installatie procedure van de App uitgelegd en worden de gebruiksmogelijkheden toegelicht 
Het wachtwoord dat u nodig heeft om de symposiuminformatie te ontsluiten is: NIDV2015

In de aanloop naar het symposium zal de App steeds verder worden gevuld met relevante en 
geactualiseerde informatie. Ook zult u via de App regelmatig nieuwsberichten over de beurs en het 
symposium ontvangen. Het gebruik daarvan wordt u dan ook van harte aanbevolen. M.b.v. De App 
beschikt u altijd over de meest actuele informatie!

Dear NIDV-symposium participants.

To ensure you can get the most out of the opportunities the symposium offers you, the NIDV has 
launched the NIDV app for smart phones and tablets. The included presentation will explain the 
installation and use of the app. The password required to unlock the symposium information is 
NIDV2015.

As the start of the symposium draws nearer, the app will be updated with current and relevant 
information. You will also receive occasional news updates regarding the symposium.
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W/e seriously recommend you download and install the app, as it is the best way of staying up-to-datel

Sincerely,

10.2.e

Luchtmacht adviseur NIDV

Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag

E-mail: ä^^tj(5)nidv.eu
10.2.e

www.nidv.eu 
Linkedin: groups: NIDV 
Twitter: (Snidvnews
NIDV-symposium: 19 november 2015. Ahoy, Rotterdam.
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Van:
Aan:
Cc: tÓ.2.e.

extra middelen tbv Tropomi Airbusis Onderwerp:
Datum: vrijdag 6 november 2015 13:12:50
Bijlagen: FLTO VPL.ndf

<;amf=»nv;=!ttinn NSO ?uivip<;.ndf

416

Beste ffiSj

Op verzoek van g^^stuur ik je deze mail om uiteen te zetten hoeveel er beschikbaar moet worden gesteld om het 
NSO advies omtrent de Contract Evolution Claim (10.2.g. van Airbus DS deels te kunnen honoreren.

In de samenvatting van het NSO advies meerkosten Tropomi is aangegeven dat voor de extra tegemoetkoming Airbus 
en meerkosten KNMI/SRON een bedrag van10.2.g. ; nodig is. Van dit bedrag is10.2.g.- - ï ; enIO. '
10.2.g; .

De benodigde financiering voor de 10.2.g. 
worden.

vjj oSvj moet verder in de stuurgroep Tropomi besproken 

Met de10.2.g. Inieuwe middelen kunnen we 10.2.g. T' ' egemoet komen.

10.2.g.

Het nieuw beschikbaar te stellen bedrag van10.2.g. i is als volgt uit de huidige begroting te financieren:

I*

Door10.2l zou dan een overheveling van 062950 ESA naar 062900 Nationaal RV moeten worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

Senior Adviseur Financiën / Senior Advisor Finance

Netherlands Space Office (NSO)
Prinses Beatrixlaan 2| 2595 AL | The Hague | The Netherlands 
P.0. Box 931441 2509 AC | The Hague | The Netherlands

M?|0.2.e ^
'gjspaceo ffice.nl 

http : 4'\v u \\. spacco ffi ce.nl
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bedragen gebaseerd op lancering TROPOMI mei 2016

3.2 Totaal beschikbare middelen
In onderstaande tabel worden de door de financierende ministeries beschikbaar gestelde middelen 
over de periode 2015 t/m 2020 weergegeven.
In deze tabel wordt uitgegaan dat de inspanningsverplichting van lenM gerealiseerd wordt.

ÄftiiiÄiil
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33 Samenvatting kosten - middelen
Indien de stuurgroep besluit in te stemmen met vergoeding voor de nieuvze elementen (Extra 
tegemoetkoming ADS-NL en meerkosten KNMI/SRON) dan zijn obv de huidige beschikbare
informatie Î-'’y :y • J » pSodig.

Adviesnotitie TROPOMI meerkosten v4 SG33
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Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

bälpilÄFW: floorplan in concept 
maandag 9 november 2015 09:49:00 
concent 5-ll-2015.pdf

Dames en heren,

Hierbij de iaatste versie van het vioerplan.

Groet,

10.2.e
Adviser Industrial Participation
Commissariat for Military Production
Ministry of Economic Affairs
P.0. Box 20401 / Noord A3 / 2500 EK Den Haag
P: +31 70'10.2.e
F: +31 70 379 77'88
M:+316l0.2.e

......: D@minez.nlEmail10.2.e
www.riiksoverheid.nl/cmp

Van:'1" '?'' D 10.2.e ’©planet.nl]
Verzôndén: zondag 8 novemDef2Ül3”lZ:14
Aan:1 i@planet.nl
Ondêrwerpf floorplan in concept

NIDV Exhibition for Defence & Homeiand Security 
Concept floor plan 2015

Dear NIDV 2015 exhibitors,

Please find attached the concept of the floorplan of the 27th NIDV-exhibition. 
This version has been sent exclusively to you.

Please take three actions:
1. Check if this concept is correct.
2. Send this concept to all your internal and external 
partners/subcontractors/suppliers who are working on the project.
3. Check if they all have received this (your) document and if they still have 
questions.

Please contact me, if you have still questions.
The NIDV wishes you an accurate preparation and of course a successful 
participation..

Have a Grand Day!

:
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

vrijdag 13 november 2015 15:16:13
imaQeOOl.Qif
imaQeOOZ.Qif
imanpnoi ino

Beste heer102vê'y|,

Op 18 november aanstaande verwachten wij tussen 09:00 -13:00 uur bij uw stand aanwezig te zijn onn de 
bestelde AV apparatuur te installeren. Om een goede voortgang van de opbouw te garanderen verzoeken wij u 
vriendelijk om ook tussen deze tijd aanwezig te zijn om eventuele apparatuur van u aan te sluiten.

Mocht dit helaas niet het geval zijn dan zijn wij de rest van de dag aanwezig en kunt u onze proiectleider10-2-g |
dat geval zullen wij wel onze apparatuur plaatsen en op een nog onbekend

tijdstip uw apparatuur aansluiten.

Nogmaals, wilt u dat de apparatuur op de juiste plek geïnstalleerd wordt en uw apparatuur direct wordt 
aangesloten en gecontroleerd dan zou het prettig zijn ais u ook op het aangegeven tijdstip aanwezig bent.

Denkt u er wel aan dat u een stroompunt heeft aangevraagd.

Wij wensen u een prettige en vooral vruchtbare beurs toe.

Met vriendelijke groet.. Yours sincerely Mit freundlichen Grüßen. _ Meilleures salutions

Z Binnendienst medewerker verhuur / tolken .itOSligljOlml 'ïï 079-1Q”2S| 
Óutlookhandtekening
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Van:
Aan:

è) Ondewverp:
t.,:> Datum:

Bijlagen:

420

iO,2.e

dinsdag 17 november 2015 11:00:16 
2015-10-27 H2020 Security fNIDV, Rotterdaml.DDtx

Beste |0i

Deze slides heb ik gemaakt voor de NIDV bijeenkomst. Eventueel kan de eerste slide nog weg. 
Tot aanstaande donderdag en dank dat ik weer bij de stand kan staan van EZ/CMP.

Vriendelijke groet,

10.2. e
Adviseur - National Contact Point Secure societies

Ministerie van Economische Zaken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Afdeling Internationaal Innoveren
Prinses Beatrixiaan 2 
Postbus 93144 
2595 AL Den Haag 
The Netheriands
Tel+31 (0)88iÖ.2.èi;|
Fax +31,(0)88 ia8.e J
10.2. e.a+ä(arvo.hl 
www!r^?nl/horizon2020
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Horizon 2020

EU funding for 

security research

» Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen
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Horizon 2020 - overview

the European programme 

for research & innovation

■I --Î-E

budget 

€ 75 billion

international cooperation 

in European Union and abroad

runtime 

2014 - 2020
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Horizon 2020 - objectives

strengthen the 

knowledge base

increase competitiveness 

of industry

address societal challenges

1
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Horizon 2020 - approach

m fcLv03^ fundamental research

iS*rriil industrial research

mm
research for societal challenges

international cooperation
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Horizon 2020 - approach

Security one of societal challenges 

Official name "secure societies"
Developing new knowledge & technology

Âfëîfiî» SSc^êltl ?;9äilenges
ng crime and terrorism, crisismanagement 

Pre described topics
Involvement of end user

■ ' i T ;l
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Horizon 2020 - approach
research for societal challenges

19 topics in 2016
Budget € 185 million
Most calls close 25 august 2016
Areas in which topics are asked:
1. Crisis management (DRS)
2. Fighting crime and terrorism (FCT)
3. Border security (BES)
4. Cyber security (DS)

m.... _
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Contact details

Netherlands Enterprise Agency

www.rvo.nl/horizon2020
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Draaiboek EZ tijdens NIDV Symposium 2015

NIDV Symposium 2015
Draaiboek EZ-CMP stand/Informatieblad

Versie 1 
Status; Definitief

Algemeen
Datum
Lokatie:
Bereikbaarheid:
Beurstijden:
Opbouw:
Afbreken:
Organisatie:

Donderdag 19 November 2015 
AHOY Rotterdam
RET metro Zuidplein - Mobiiitymixx kaart 
08:00 - 18:00u
Wo 18/11 - 15 u - iiOXe.
Do 19/11 - 18-19 u -"ibi.e, ^
Public Relations Management, ^012^ 
Molenlaan 61, 3055 EH Rotterdam" '
Telefoon: T0.2,e.
www.PublicAffairsMqt.nl

EZ Contactpersonen
• i0.2.e.
• 10.2.e. -a.-Æai

Doei van de tentoonstelling:
• Informatie verstrekken over EZ en CMP
• Goodwill bevorderen
• Onderhouden bestaande contacten
• Opbouw nieuwe contacten
• Afspraken maken
• Bij elkaar introduceren van NL en buitenlandse bedrijven

EZ boodschap op tentoonstelling:
EZ is er voor het bedrijfsleven in het algemeen - CMP is er voor u in het bijzonder.

Stand - Standnummer 5.105 (zie plattegrond), beschrijving
Luxe stand: 3x5 meter

• Twee spotjes (Iduospot en 1 triospot)
• Eén stopcontact
• Balie met twee krukken
• Folderrek
• Koelkast
• Kleur panelen: lichtgrijs
• Vloertegels in standaardkleur: blauw
. Frieslijst met de tekst "MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN"

Aanvullend:
• 1 LCD-scherm tbv Powerpoint presentatie (via NFGD, I0.2.e, )
• 2 zittafels met elk 5 stoelen (Via Holland Reklame en standbouw BV)
• 2 statafels

Via EZ reserveren:

• 1 EZ Pers wand (staat bij CMP in de kluiskast en wordt wellicht eigendom CMP) - retour 22-11- 
2015)

• 1 laptop (via DICTU Servicedesk - tbv Powerpoint presentatie - ophalen 17/11 - retour 20/11)
• Voor de eerste maal geen internetaansluiting dit jaar, dit ivm iPads en iPhones

EZ promotiematerialen:

• Geen promotiematerialen (pennen/kladblokjes etc.) meer (zie giveaways)

PowerPoint presentaties

• Algemeen EZ of TOP
• Overzicht EZ en Defensie-industrie
• CMP

- 1 -
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I Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2015

• Security 
. RVO

Giveaways
• klompjes en press papiers (tulp)

Versie 1 
Status: Definitief

Overig
Lijst stand openstaande compensatieovereenkomsten - iedere IP-adviseur 
NIET AFGEVEN AAN BEZOEKERS!!!!!!!!
50x Organogram (engels)
50x Organogram (Nederlands)
25x Organogram EZ

Nog te kopen:
• 1 Rode wijn, 3 witte wijn, 3 Rosé, frisdrank (I0.2.e.
• Snoep en pot
• Versnaperingen/lekkernijen
ii 11.1. _

S: «iiii)

EZ deelnemers / visitekaartjes up to date
i fl0.2:©; :
I L.^:

I
I
1
I
I

Registratie
• Zelf registreren! Badges worden vooraf toegezonden aan de deelnemers. David Pappie betreedt 

AHOY via de VIP-balie en krijgt daar zijn toegangsbadge uitgereikt. ^Q.ï haalt hem en 10.2.eï °P 
bij de ingang en begeleidt ze naar de CMP stand alwaar Heleen het stokje overneemt en hen 
begeleidt op de beursvloer.j0.2.e neem de honneurs waar tijdens het lezingenblok. Hierna 
vertrekt David en 1Q,2.e. hlijft nog voor de Regiegroep F35, ook in AHOY.

Schema standbezetting

Van Tot Wat Wie
08:00 10:00 Ontvangst
10:00 Aanvang symposium
10:00 10:55 mi
10:55 11:30 Pauze ffi2;g3
11:30 12:20 mi
12:10 14:00 Lunch
14:00 15:00 10.2:g^R^
15:00 16:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 1 Afbreken

^___
CMP-adviseurs zijn deels op de stand.

-2-
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2015
Versie 1 

Status: Definitief

Programma Symposium "Cruciale capaciteiten: een nieuwe kijk op veiligheid"

08.00 - 10.00 

Start Symposium

10.00 - 10.05 

10:05 - 10:15

10.15 - 10.35

Visit exhibition

Welcome by Ms. K.M.H. (Karla) Peijs, Chairperson NIDV

Introduction by the symposium moderator prof.dr. J. Colijn, Director of 
The Clingendael Institute

Shared interests: from ideas and plans to tangible projects and crucial 
capabilities

Générai T.A. (Tom) Middendorp, Chief of Defence Netherlands Armed 
Forces

10.35 - 10.55

10.55 - 11.20 

11.20 - 11.40

11.40 - 12.00

Ms. G. (Geke) Faber, Chairperson Dutch security Board 

Coffee/tea break

12.00 -12.10 

12.10 - 13.30

Mr. H. (Henrik) Henriksson, Executive Vice-President - Head of Sales & 
Marketing, Scania Group

Cooperation from start to finish

Mr. R.A.C. Bertholee, Director AIVD

Rear Admiral P.J. (Pieter) Bindt, Director MIVD

Summary by the Symposium moderator

Lunch

Sessions in the afternoon (stand 4.100)

13:30 - 14:00

14:30 - 15:00

The Army not innovative???

Command Land Forces 

Becoming less dependent on fossile fuels

15:30 - 16:00

nidv

1D.2.e.-. •' h DM0

Eliminating the Blind Spots: ISR and C2 Chalienges in the Information Age

-3-
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Draaiboek EZ tijdens NIDV Symposium 2015
Versie 1 

Status: Definitief

16:30 - 17:00 Human beings in extreme circumstances in space and in the air 

10.2.e. , .

Royal Airforce

Standhoudersborrel

Woensdag 18 november 17:00 -20:00; AHOY Rotterdam

Afbreken: Do 19/11 - 18-19u - io.2.e.

-4-
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m
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Cryogenics B.V. 
T.a.v. 10.2.e: ' ' 
Postbus 6034 
5600 HA EINDHOVEN

bijto^

1 februari 2016
JSF; Opgave van behaalde omzet in 2015

Datum
Betreft

Geachte

tViiGfc: 
UcukJ ^ 

(:c;epcjss«y

Bijgaand verzoek ik u opgave te doen van de door uw bedrijf in 2015 behaalde 
opdrachten gedurende de periode van de ontwikkelingsfase van het 3SF 
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 2015 behaalde 
Omzet uit Participatie, waarover u op grond van de
Medefinancieringsovereenkomst 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
De eerste set formulieren betreft de opgave van behaalde SDD- of LRIP- 
opdrachten. Gelieve hierop aan te geven of de genoemde informatie juist is, en of 
u in 2015 nieuwe opdrachten heeft behaald. De informatie wordt gebruikt voor de 
jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer en dient daarom uiterlijk 
1 april 2016 te zijn geretourneerd.

2. Opgave van behaalde Omzet uit Participatie
De tweede set formulieren betreft de opgave van behaalde Omzet uit Participatie. 
Op grond van art. 4.1 van de MFO bent u verplicht deze Omzet uit Participatie op 
uiterlijk 1 mei 2016 schriftelijk aan de Staat bekend te maken. De omzet behaald 
uit SDD opdrachten valt hier niet onder. Het betreft de Omzet uit Participatie 
behaald in de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. 
Opgemerkt wordt dat, indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 Euro, voor de Ondernemersverklaring in Opgave 2 voor dit jaar, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de Medefinancieringsovereenkomst JSF, 
kan worden volstaan met een verklaring van een daartoe bevoegde 
ondememingsfunctionaris en is geen verklaring van een externe 
registeraccountant noodzakelijk.

Coinmissariaat Militaire 
Productie

Beaoekadres

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

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

Beh^^eld door
io:2.a
■

io.2el*~i

Ons kenmerk
DGBI-TOP-MP/ 16015271
Uw kenmerk

Bijlage(n)
6

Pagina 1 van 2



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

THsiIa« CrvAfiAnir^^ B V

EZ Nr. Ordermmimer Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toovoeging/opmortdng

■8-cS-l -x'T'%T'£

VI i C - V

Uitgeleverd en 
definitief?

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2015

i»................... ^

totaal

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

....

£.1 ..............-............

»»

DATUM

PLAATS .....
10.2.e. » C

HANDTEKENING ,.i
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56Pt>DC ElNÜHOVtN ; 
; |,,q



THALÊS CRYOGENICS

PO Box B034 B6ÜO HA ONDHÛVl-N
U THE NETHFRLANDS

THALE5

:ïcoe<^X40'

B K4 R3 19 71 INTRA

iSc
Port betaa d 
Port Payé 
Pays-Bas

(VltM< vC, OONi ^c.OKiCJf^’vS.cX^ ZLolccrt--J

CxS Bedf^<;^s.\c<oe.sJ 3 X(vJKiov;oitCe_

f0;§:i5P
T.a.v.

QZcSOOi-
-7

ptistbos zoRCH 

ZSOO efc Cte(0 Uoag

X;ö BV - yAP

■ ??;. 7- iB-7

TNT Post 
Port betaald

i> -ft



o-j 
, t;"' 

», -I

! Ivj l’t

' t-y 

'ïV

tö

r

O"

O"

os

«O-

Oa

MÎ

AIRBUS
^ DEFENCE & SPACE

Aan

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven en Innovatie

446

Contact

10.2.e.

T.a.v. ?10.2.e:
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

ElQ.2.e. ^airbusds.nl 
Onze referentie: ADSN/PI-L-2016-0014 
Uw referentie: DGBI-TOP-MO /16015271

10 februari 2016

Betreft: JSF: Opgave van behaalde omzet in 2015

Geachte 101 i- -a

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende JSF opgave van behaalde opdrachten in 2015 vind 
u bijgesloten de beide opgaven.

In het kader van de SDD fase hebben we twee ECP’s ontvangen.

In 2015 heeft Airbus Defence and Space Netherlands geen opdrachten mogen ontvangen in het 
kader van Omzet uit participatie.

Vertrouwende hiermede te hebben voldaan aan uw referentie vraagstelling verblijven wij,

Hoogachtend, 
10.2 e

Aoftus MwKe and Space Hemadands B V 
Pyiendefweg 30. 2333 CS LaKten 
Poêtbua 32070, 2303 DB IWSen Nadertaod

T071 52 45 000 
infoQairtXitOS rtl 
viAivw airtuaOS m
KvK 28066907



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Airbus Defence & Space B.V.

SDD opdrachten LRIP opdrachten

•0

Toovoeging^opmorkinfi

'Z.'êZ - 'tl. 'T '-' I'S

Uitgelevord en 
definitief?

Ordprnummor Ordordatum Opdrachiqovor Omschrijving

incl. subcontract MLR

ro.i.c.

mmm
wtj. -<1.

(sub) totaal 10.1.c. 1
Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2015

M7261001
Amd.

10.1.C. ^

mm
10.t.C. "
t . . .totaal.^kfaua nnfanc» and 8p— Neftertenda D.'

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

Mendelweg 30.2333 CS Lelden 
P.0. Box 32070,2303 DB Lelden
.......... The Netherlands-............

Tel. +31 (C^71 5245 000 
..... ^»^31{0)7152|tó^

DATUM ..... .'.Çï!.2r/.24_(_4.

PLAATS

HANDTEKENING ..
10.2.e.

'■iM li
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opgave 2

Bijlage 3 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 2015 tot en met 31 december 2015 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende: ,
Bedrijfsnaam: ^ ^
Gevestigd aan:Te: ................. {L.(Un.............:

2.

3.

4.

5.

Ingeschreven in het handelsregist;^r t^.............lM0i4r.0.
Onder nummer:....................... lO.i.c ""I--.....
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoororgo doórr'.ïS;;!;^

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

dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2016 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 opgeeft; 
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 bijgevoegdè 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris; 
dat hij van de totale Omzet uit Particijpatie 2% (twee procent) -te weten .1241,.
euro en/of.....Ï0|..... dollar en/of ....l2|...... pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van 'de kosten van deelnanhe 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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkeiijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2016 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2016 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiteriijk 1 juni 2016 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2016 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

6.

7.

8.

Plaats:

Datum:

\JLuil0

Handtekening:..y

. - ' “ ' " -----------------------------------------------------------------waarmerk en paraai reyrsteraccouHtant, dan wel een daartoe bevoegde
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraaqt dan 
250.000,00 euro:
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Opgave 2

Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 2015 
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Order
datum

Ordernummer Omzet
+
valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

Totaal LRIP / FRP Omzet in
2015

Valuta Afdracht per 1 juni 2016 
(2 %)

Valuta

Datum;

Plaats:
io2è :

Handtekening:

250.000,00 euro:

Netherlands B.V.
Mendelweg 30.2333 CS Leiden
P.0. Box 32070. 2303 DB Sï,

The Netherfands
Tel.+31 (0)71 5246 000 
Fax+31 (0)71 5245 999
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^ AIRBUS
DEFENCE & SPACE

returnaddress: P.0. Box 32070 
2303 DB Leiden 
Ttie Netherlands

\;,V V»,1 V ' '% ■I

PostNL
Afz, 2303 I

ifi
Afz, 2303 DB 32070

fi.ïo
NEDERLAND

10.02.2016 
NotSet RN 823438
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

30.2.6
10,2 e ;
Ïe:-«5 opgav;^,r'bus defense 

donderdag 11 februari 2016 14:02:43

Is duidelijk zo toch, toevoegen aan #120.

Groet.

-----Oorspronkelijk bericht-

Verzonden; donderdag 11 februari 2016 13:52 
Aan 10.2.6 •
CC: 10.2.6-.V 
Onderwerp: F-35 opgave Airbus defense

Bijgaand de opgave van Airbus Defense F-35

Groet

W:^
-----Oorspronkelijk bericht-----
VanUia«@-i-z.nl 10.2.6 -»minez.nl]
Verzonden: donderdag 11 februari 2Ó16 13:46

Onderwerp: Ingescand Document

Open het bijgevoegde document. Het werd gescand en aan u verzonden vanaf een multifunctioneel apparaat 
van Xerox.

Verzonden door. 10.2.6 a-G'siminez.nl]

Locatie van multifunctioneel apparaat: B73 - A Noord 3 
Naam apparaat: MFP284

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, 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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Mewroua,io.2.e. „ J

Postbus 20401 
2500 ftH DEN HAAG

Telefoon
010-7470076

Ons kenmerk 
NMU-B13032017_ID_0008

Datum

23 maart 2016

Betreft: Daaruerslag Nederland Maritiem Land 2016

Geachte mewrouu,io.2.e ” !•

Bijaesloten ontuangt u het Jaaruerslag wan Nederland Maritiem Land ower het jaar 2016.

Ole hebben een prachtige maritieme sector, maar het afgelopen jaar was niet zonder zorg. Samenwattend 
kende de sector tegenwallende resultaten maar beleefden wij met Nederland Maritiem Land ook mooie 
resultaten. Zo zijn er bijwoorbeeld afspraken gemaakt met de owerheid ower de uitwoering en prioriteiten wan de 
rijksbrede maritieme strategie gewolgd door de werkconferentie begin 2017 waar we gezamenlijk concrete 
prioriteiten woor de komende twee jaar hebben opgehaaid. Hiermee hopen wij samen met de owerheid onze 

maritieme sector naar een gezonder en hoger niweau te tillen.

Het complete jaarwerslag wan 2016 ligt nu woor u, wij wensen u weel leesplezier! Tewens is het jaarwerslag ook 

digitaal beschikbaar. Te downloaden wia onze website: wwwmaritiemland.nl.

Met wriendelijke groet

UUim wan Sluis 
Uoorzitter

High Tech, Hands ün
stichting Nederland Maritiem Land
Witlemsujerf • Boompjes 40 • 3011 :<8 Rotterdam 
T (010) 747 00 76 • infoSmaritiemland.nl • wwvj.maritiemland.nl 
NL50ABNR0466219490 (t.n.u. Stichting Nederland Maritiem Land) 
K.u W. Rotterdam 41136418

sLmmXil Maritime
by Hoiiand,
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Thales Nederland bv 
De heer G. Edelijn 
Postbus 42 
7550 GD HENGELO

Datum - 2 ^ HAM 2016 -
Betreft Bedrijfsbezoek 16 maart jl.

Geachte heer Edelijn,

Hartelijk dank voor het zeer geslaagde bezoek dat ik met de heren 10.2.e.
en Pieter Taal van mijn directie op 16 maart jl. aan Thales Nederland 

bracht. Ik vond het inspirerend om te zien hoe Thales op basis van investeringen Bijiage(n) 
in technologie en samenwerking met andere bedrijven en onderwijsinstellingen 
een unieke positie inneemt op een veeleisende markt. Ik heb ook goed begrepen 
dat het een moeilijke markt is waarbij de mogelijkheden sterk afhangen van 
besluitvorming bij overheden in binnen- en buitenland.

Voor enkele punten die tijdens de gesprekken ter sprake zijn gekomen (innovatie 
in de veiligheidssector, Nederlandse activiteiten op het gebied van ruimtevaart en 
de aanloop naar het 9® kaderprogramma van de EU) zal de heer Taal nog nader 

. contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
102e. ~

; •
David Pappie

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 
D. Pappie

Ons kenmerk
DGBI-TOP / 16047905

Uw kenmerk

mm
Directeur Topsectoren & Industriebeleid

Pagina 1 van l
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Van;
Aan:
Onderwerp;
Datum;

Opgave Thales F-35 MFO 
donderdag 7 april 2016 11:34:11

Goedemorgen |

Hierbij de opmerkingen op bijlage 1 bij de opgave F-35 van Thales.

Alle opdrachten zijn geplaatst in 2015, dus de PO data uit 2014 niet meenemen. De PO’s zijn geplaatst op de 
Rev. datum.

Graag het volgende opnemen bij de volgende claims:

SB»

Tot zover, nog twee te gaan. 

Met vriendelijke groet.
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Damen Shipyards 
De heer R. Berkvens 
Avelingen West 20 
4202 MS Gorinchem

Datum
Betreft

-21 APRIL 2016-
Ons bedrijfsbezoek van 7 aprii ji.

Geachte heer Berkvens, beste René,

Harteiijk dank voor het zeer gesiaagde bezoek dat ik met de heer Pieter Taai van 
mijn directie op 7 april aan Damen Shipyards mocht brengen.

Ik vond het inspirerend om te horen en te zien hoe Damen door bewuste keuzes 
voor marktsegmenten, een uitgekiend overnamebeleid en het benutten van 
synergie in marketing en technologie is uitgegroeid van een klein familiebedrijf 
naar een grote speler op de wereldmarkt. Overigens lijkt het behouden van de 
aanpak en waarden van een familiebedrijf ook een succesfactor te zijn.

Het was ook interessant om kennis te nemen van de visie van Damen op de 
marinebouw en de relatie met de Nederlandse overheid als hoogwaardige 
launching customer. Ook vond ik het goed om te horen hoe u betrokken bent bij 
het topsectorenbeleid en wat uw visie is op wat de belangrijke elementen daarin 
zijn. Zoals ik aangaf denken we de komende periode na over de vormgeving van 
hettopsectoren en industriebeleid in de komende jaren. Ik hoop dat we u nog 
eens mogen benaderen om ideeën te toetsen.

Voor de betrokkenheid van EZ bij de aankomende projecten van de Koninklijke 
Marine kunt u natuurlijk altijd bij Pieter Taal terecht.

Tenslotte was het leuk om enkele oud-collega's van Shell bij Damen tegen te 
komen die zich duidelijk thuis voelen in de scheepsbouwomgeving.

Met vriendelijke groet
10.2 e. '■ ■ :

'

^ayo-™pp,= - Diricteijr/Topsectoren & Industriebeleid

cc. Hein van Ameijden, Damen Schelde

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven 8t Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Oen Haag
Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag
Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 8D Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214359000

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

Behandeld door 
D. Pappie
10.2:3 ®>minez.nl

Ons kenmerk 
DGBI-TOP/ 16057871

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Pagina 1 van 1
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Aan de minister van Economische Zaken 
t.a.v Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
De Wob-functionaris 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

nö.2;ë: *

-S'^ÊÊBmÊT*

Mobiel 06l0.2.e d
E-mail 102.e. ■'■'tÄdx

Betreft: Wob-verzoek verkoop Fox-IT

Amsterdam, 3 mei 2016.

Geachte heer Kamp,

Hierbij doe ik, woonachHg te Rotterdam, werkzaam als ............... -Tj
een beroep op ‘de VVèt opénDaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over de verkoop van het 
bedrijf Fox-IT. Het wordt hieronder nader uitgewerkt.

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek betrekking heeft, zijn uw zorg voor de 
toegankelijkheid van de Nederlandse economie, in het bijzonder het bedrijfsleven, voor 
buitenlandse investeerders.

Ik verzoek u om kopieën van alle documenten bij of onder uw ministerie die betrekking 
hebben op de [voorgenomen) overname van beveiligingsbedrijf Fox-IT door de Britse NCC 
Group.

Bij de documenten valt te denken aan onder meer adviezen - gevraagd of ongevraagd, van 
binnen de overheid of daarbuiten - van diverse partijen en concepten daarvan, 
correspondentie (zoals per brief, e-mail of fax), notulen en verslagen van vergaderingen en 
andere bijeenkomsten, en gespreksnotities.

10.2.e. . li
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Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale 
openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik subsidiair om 
openbaarmaking met weglating van die persoonsgegevens.
Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor 
intern beraad integrale openbaarmaking van documenten in de weg staat, verzoek ik 
subsidiair om openbaarmaking van de in die documenten vastgelegde informatie voor zo 
ver dat geen persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte 
samenvattingen.

Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om 
kopie opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar 
in Word of Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren 
vorm bevinden moet het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om papieren 
kopie.

Soortgelijke verzoeken zijn ingediend bij de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken 
en Veiligheid en justitie.

Als er vragen zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

I0.2.eil
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

iio.2.é 
fl0.2.e 
jI0.2.e
Re: opgaven MFO 
vrijdag 27 mei 2016 12:45:36

Hoifl 0:2:1
Fokker Aerostructures moet binnen zijn was een van de eerste. Ik kan hem alleen niet meer
vinden.
10.2.g.

.
a -
Met vriendelijke groet,

De gevraagde opgaven van Fokker LG en Thales NL kan ik ook niet vinden.

S»»

Op 26 mei 2OI6, om 16:46 heeft 10.2.e,, 
het volgende geschreven:

Hoi-10.2.6

®minez.nl>

Van sommige bedrijven heb ik nog reactie gekregen.
Heeft één van jullie nog formulieren in bezit? Zie bijlage voor de bedrijven die nog 
niet hebben gereageerd.

Gr. 1D;2.e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.

<DOMUS-#l 6018684-vl-Reacties cat 1-2 en freeriders.XLSX>
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Van:
Aan:
Bcc:
Onderwerp:
Datum:

d0.2.e (Bnl.ÏhalesqrouD.com"
|0.2.e ^ ;}
Rappel Opgave 2 van behaalde Omzet uit Participatie 
maandag 30 mei 2016 15:11:00

Geachte heer 10.2.6

Onlangs ontving u een brief van Pieter Taal, Commissaris Militaire Productie, namens 
met het verzoek namens Thales Nederland BV. opgave te doen:

• Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie 
De reactietermijn voor Opgave 2 is verlopen (1 mei 2016). Ik wil u graag verzoeken de 
opgave zo spoedig ter hand te nemen, en ulterlijk voor 6 juni 2016 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve 
onderweg zijn, beschouwt u deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten.

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 070 - 10.2.6 ,,
T07Ö'iÖ.2'ëiï.......................................................

F 07010.2.6 I 
M 0610.2.6 s 
10.2.6 'Oiminèz.nl 
h ttb ://w WW, rijksoverheid, nl/cmn
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THALES NEDERLAND

Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR HENGELO
P.O. Box 42 7550 GD HENGELO
THE NETHERLANDS
Phone: +31 (0)74 248 81 11
Fax: +31 (0)74 242 59 36
vvww.thalesgroup.com/nl

Commissariaat Militaire Productie
10.2.e
Bezuideiihoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 
Nederland. 
f.bozkurt(S)minez.nl

Date

Direct Tel.

E-Mail

Subject

2 Juni 2016 

10.2.g. ■ ta
’’^•2 9- nl.thalesaroiip.com

JSF 1. Controleverklaring van de onafhankelijke Accountant.

Uw kenmerk DGBI-TOP-MP/ 16015271

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij treft U aan : Het rapport Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
MAZARS.

W-

OJ"

-t^m

Sincerely
THALES NEDERLAND B.V.

f0.2.e
Co(,fraï{Ma„ageTfts Radar Parts

THALES NEDERLAND B V . Zuidelijke Havenweg 40. 7554 RR HENGELO, THE NETHERLANDS 
Chamber of commerce no 06061578
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MAZARS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken 

Aan: het bestuur van Thales Nederland B.V.

Wij hebben de door ons gewaarmerkte opgave van Thales Nederland B.V. te Hengelo 
ten behoeve van 'De omzet uit participatie verbandhoudende met het JSF-programma’ 
(hierna: de opgave) gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de opgave in 
overeenstemming met de medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave 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 de opgave op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en met inachtneming van het 
controleprotocol “Controleprotocol bij de opgave van omzet uit participatie 
verbandhoudende met het JSF-programma versie juli 2014" en de voorwaarden vermeld 
in de medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de opgave 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 de rapportage. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de opgave 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 
opstellen van de opgave door de vennootschap, 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 vennootschap. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de opgave, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de opgave.
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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 Thales Nederland B.V. in alle van materieel belang 
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden vermeld in de 
medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De opgave is opgesteld voor het Ministerie van Economische Zaken met als doel Thales 
Nederland B.V. in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de 
medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007. Hierdoor is de rapportage 
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De rapportage 'met onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Thales Nederland B.V. en het 
Ministerie van Economische Zaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen.

Apeldoorn. 29^riL2.0_16ï9^r
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Bijlagen: 1 - Gewaarmerkte opgave
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Bijlage 3 ONDERNEMER5VERKLARING 
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 Medeflnancieringovereenkomst jSF (hierna: *MFO'), met betrekking op 
de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bedrijfenaam: .................................
Gevestigd aan: ................... .........
Te: ./r/.CAige:.<.c....6?.wül...................................................................
Ingeschreven In het.hapdelsregister te;.<^£6X5<fef.eP£....................
Ondernummer: 10.1.a) 1,......................... ............. r-":— ^ -
Te dezen rechtsgeiaig vertegenwoordigd door: 1

Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid:
1. dat hij partij Is bij de MFO;
2. dat hij Ingevolge de verplichtingen van deze MFO ulteriijk op 1 mei 2016 

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 opgeeft;

3. dat hij een totale Omzet uit Participatie -In de zin van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van .TÖ.I.c. . euro en/oflO I-c. ,nar en/of pond,
omschreven in de bijgevoegae specificatie;

4. dat de opgave van de totale Omzet uit Participatie zoals gespecificeenj in 
bijgevoegd spedflcatieformuller, 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie In euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondememingsfunctionaris;

6. dat hij van dft totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten 10 i c |
euro en/of ..10.1c. ^ dollar en/of.....10. .. pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van oe Kósten van deelnathé 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 Is, Indien er bij 
die afdracht sprake Is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;

7. dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2016 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2016 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;

8. dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2016 de Private Bijdrage aan de Staat Is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2016 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats: Mtb'Se.Cü..

D,tum: n O
Handtekening: I U . ^

Waarmerk en paraznrT«giSt^i^Qhl^tr1ian W daartoe bevoegde 
ondememingsfunctionaris Indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan.^n ~

' a
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Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 201S 
Bij ondememersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015:
Order Ordernummer Omzet+
datum valuta

Opdrachtgever

S»«
'^mÊÊÊsm

.................................................... ■

Groepsmaatschappij LRIP/
FRP

Thales Nederland BV

Thales Nederland BV

Thales Nederland BV

Thales Nederland BV

io.i:cs^ ^
.

: ,,;X.
Thales Nederland BV

Thales Nederland BV
Thales Nederland BV

Thates Nederland BV

Thaies Nederland BV

Thales Nederland BV
Thaïes Nederland BV

:J:I»

Private Bijdrage over 2015 (2 % van de omzet uit participatie);
Totaal LRIP / FRP Omzet In 2016 Valuta Afdracht per 1 juni 2016 Valuta

(2%)
10.1.C.

Datum;

Plaats:

Handtekening:

(Â10.2.6
Waamierk en paraaTr^isteracoÄfiant dan wel een daartoe bevoegde 
ondememingsfuncäonaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

drs. P. Taal

Datum

6 juni 2016
Kenmerk

DGBI-TOP / 16086658
BHM:16086753

Kopie aan;
MT B&I, MTTop,^o 2 eO®

- ' ' ' -fi

BijlageCn): 1.
Notitie

TER ADVISERING

Aan de Minister

nota Overleg ministers Hennis, Dijsselbloem en u over 
ontwikkelingsproject bij Thales Nederland

Parafenroute

Diaitaal akkoord 07-06-2016
P.ïv,Di5cteuLlop..... ........... ........

Medeparaaf: akkoord 07-06-2016

10.2.e.

Digitaal akkoord 07-06-2016
drs. J.K. Wesseling
p!v. DG Bedrijfsleven en Innovatie

Digitaal akkoord 07-06-2016

MT-lid FEZ

Aanleiding
Op 8 juni van 15.00 tot 15.30 is het gesprek van minister Hennis en u met 
minister Dijsselbloem over de bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe 
Above Water Warfare Suite (AWW) door Thales. U zult worden ondersteund 
door Pieter Taal, Commissaris Militaire Productie bij EZ.

Advies
Zie ook bijgaande gezamenlijke notitie van Defensie en EZ.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeieid

Kenmerk
DGBI-TOP / 16086658

Thales heeft op zeer korte termijn zekerheid nodig over een Nederlandse bijdrage
van ca io.2.g. aan de ontwikkeling io.2.g. . -b

Er is medewerking van MvF nodig voor:
• een besluit voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de AWW zonder dat 

besloten is over de fregattenprogramma's;
• een kasschuif van buiten de begrotingsperiode om de ontwikkeling de 

komende 5 jaar te betalen.

Mogelijk kan niet de hele io.2.g. , oP de defensiebegroting vrijgemaakt worden.

Indien een beperkt gat resteert, bijvoorbeeld 10%, kan worden bezien of EZ met 
behulp van het bestaande instrumentarium kan helpen bij de overbrugging 
daarvan. Gedacht kan worden aan H-i

Pagina 2 van 2
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van: ^2 6. ~
Aan: d 0.2.6.
Cc:
Onderwerp: RE: 2Ó1606Ó6 fhales notitie 2.docx

Datum: dinsdag 7 juni 2016 09:27:55

Hierbij akkoord FEZ. 
Grt ÏO.2^

Van: 10 2 e
Verzonden: dinsdag'/jüni 2016 9:06 
Aan: 10.2.e. - '
CC:10.2.e.
Onderwerp fiales notitie 2.docx

10.2.e, je hebt gelijk; ik moet zeggen dat ik dat heb gelezen tegen de achtergrond van de 
gesprekken die ik eerder gisteren met Defensie had. Het is duidelijk waar het om gaat. Wij 
geven geen opdrachten of subsidies; hoogstens voor een beperkt deel van het bedrag een 
krediet uit EZ- instrumentarium.

Ik heb de opmerking omgezet in een tekst en doorgegeven aan Defensie. Zie bijgaande mail. 

Dank voor de snelle reactie.

Groet, lig

ï-zJ°dln:'o,ni:agVjun,Iu;;::o; ■

Aan:10.2.e. ' ' J
CC:10.2.e.
Onderwérp: ZUlbUbUb males notitie 2.docx 

Ha 1p.2.e:

«
De tekst van jouw oplegnota lijkt me op zich ok.
11.1.:

Eigenlijk zou je in de nota zelfs hélèmaal niet hoeven te spreken over een EZ-bijdrage, omdat 
ons reguliere instrumentarium ALTIJD al voor Thales open staat.

11.1. -

11.1.

.lilMillImm

Grt 1121

10.2.e.; hieronder de tekst van de nota (ik heb de bewoordingen overgenomen die jullie er
vorigé'keer in wilden hebben rond de mogelijke EZ bijdrage). 11,1; L :

“ ....................................‘ ■

Bijgaand een nieuwe versie van de notitie Defensie/EZ.
Groet,10.2.e

Aanleiding
Op 8 juni van 15.00 tot 15.30 is het gesprek van minister Hennis en u met minister
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Dijsselbloem over de bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe Above Water Warfare Suite 
(AWW) door Thales. U zult worden ondersteund door Pieter Taal, commissaris Militaire Productie 
bij EZ.

Advies
Zie ook bijgaande gezamenlijke notitie van Defensie en EZ.
Thales heeft op zeer korte termijn zekerheid nodig over een Nederlandse bijdrage van ca 10.2. ; 
10,Zaan de ontwikkeling 10.2.g.

Er is medewerking van MvF nodig voor:
• een besluit voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de AWW zonder dat besloten is 

over de fregattenprogramma's;
• een kasschuif van buiten de begrotingsperiode om de ontwikkeling de komende 5 jaar 

te betalen.

Mogelijk kan niet de hele 10.2.g. op de defensiebegroting vrijgemaakt worden.

Indien een beperkt gat resteert, bijvoorbeeld 10%, kan worden bezien of EZ met behulp van 
het bestaande instrumentarium kan helpen bij de overbrugging daarvan. Gedacht kan worden 
aan hetpiipia

11®

10.2.e. ■ '
Commissaris Militaire Productie 
Directie Topsectoren en Industriebeleid
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Ministerie van Economische Zaken

TER INFORMATIE

Aan de Minister

nota

Parafenroute

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur
10.2.e.
3 tu.

:minez.n!

Datum
23 juni 2016
Kenmerk

BWO met minister Dijsselbloem op vrijdag 24 juni 12.30 dgbi-top/ i6096312 
uur over ontwikkelingsproject Thales AWW suite

Kopie aan
MTB8J. MTTop, Jan van Kooten, 
Roelofsma, Blokland (FEZ)

Bijlage(n)
1Paraaf Paraaf Paraaf

in 2ft ' TT1 dr. B. Leeftink
plv. dir Topsectoren en DG Bedrijfsleven en Innovatie
Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

10 9 fi
MT (id, FEZ
BBR-paraaf

Aanleiding
Op 24 juni om 12.30 vindt overleg plaats tussen minister Dijsselbloem en u over 
het verzoek van Thales om een bijdrage aan de ontwikkeling van de Above Water 
Warfare (AWW) suite. U neemt in dit gesprek ook mw Hennis waar. U zult van de 
zijde van Defensie worden ondersteund door Vice Admiraal Rob Bauer (plv. CDS) 
en mw. Petra Lugtenburg (Hoofddirecteur Financiën en Controle) en vanuit EZ 
door Pieter Taal (commissaris Militaire Productie).

Advies
Van belang is dat het overleg een besluit oplevert waarmee aan Thales 
duidelijkheid kan worden gegeven over het commitment van Nederland aan het 
ontwikkelingsproject van de Above Water Warfare suite voordat zij de offerte op 
28 juni toelichten aan de Duitse overheid.

3-

Kernpunten
10.2.g.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP/ 16096312

Toelichting
• Op 22 juni is tijdens het BWO tussen ministers Hennis, Dijsselbloem en u 

afgesproken dat en marge van MR op 24 juni vervolgoverleg zou 
plaatsvinden. Ter voorbereiding zou op enkele punten meer informatie 
moeten worden verschaft om aan het verzoek van Thales tegemoet te 
komen. Deze punten waren: 

o Ï1.1è

_ -,

Antwoorden op de eerste 3 vragen staan in bijgaande notitie 
"Beantwoording nadere vragen investering in AWW Thales."

iMMBB* ,...... '

Drs. P. Taal
Commissaris Militaire Productie

Pagina 2 van 2
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Van: John Weyne
Aan: Taal, rirs. P. CPieter'): ID ? o
cc: io.2.e
Onderwerp: Betr: RE: Dank PHOTONIS
Datum: zondag 3 juli 2016 11:48:35
Bijlagen: ATTOnnni.inn

ATT00002.iDa

'^@mindef.ni

Pieter, Dank voor je reactie.

1. Wat AUSTRALIE betreft heb ik inmiddels van 10.2. begrepen dat er de komende maanden geen 
delegaties vanuit Defensie zijn voorzien van of naar Australie. En het bezoek van jouw Minister en 
die van buitenlandse handel (het blijft een vreemde constructie, maar dat terzijde) in November komt 
zoals gezegd waarschijnlijk te laat. Laat onverlet dat naast Defensie ook de economische belangen 
(en dus ook de politiek) in Australie van groot belang zijn bij hun uiteindelijke keuze voor de 
leverancier in een tender (ref de onderzeeboten). Om toch iets van de sluier op te lichten: Goos heeft 
10.2.e. . j aangegeven 10.2.g. r - ; v ■ ; r . ,,

' Dus als JIJ mogelijkheden ziet
via Economische Zaken of BuZa om PHOTÖNIS voor het voetlicht té brengen, houden we ons 
aanbevolen. Inmiddels hebben wij besloten ook groter in te zetten op de LAND FORCES 2016 
exhibition van 6-8 september in Adelaide (zo mogelijk ook met zijdelings support van de NL DEFAT 
Harold Jacobs).

2. Wat NEDERLAND betreft 10.2.g. , ; jA,.... /. .j -.s
het voigende begrepen: t)e contacten nu met de projectleider 10.2.e. > ,1 

en I ' - j voor de afronding van het eerdere project zijn goed. Verder*"
logistiek (SÂF'/PSU) met dhr. 10.2.e. j en 10.2.exV; i , technische aspecten mn via10.2.é; i

; j (en via hem met10.2.e. (1 (oude IVÉÖB) en kwaliteitscontrole (GQA-DMO) met 10.2j
’? V V T.j in Hoogeveen. é.
ÉCHTER wat de ontwikkeling van nieuwe NV behoeften bij Defensie betreft, is er nog veel 
onduidelijk. We hebben bv contact met 1^.2.é. V ; ? jÿ (defence center for excellence-solider 
modernisation) en soms zijn leidinggevende (I0.2.e. Het is echter nog steeds
onduidelijk (of en) hoe de behoeften KL worden omgezet naar een concrete POR (grove aantallen, 
budget en zeker ook tijdsplanning). Wij hoeven (mogen) alle details van de afweging/besluitvorming 
niet te weten, maar enig zicht op wie nog meer kunnen spreken (om bv de laatste ontwikkelingen van 
de techniek te duiden) is volgens mij op z'n minst gewenst. Gaarne zijn wij bereid een briefing op 
het gebied van NV te verzorgen voor de gehele keten van besluitvormers (CLAS/CoE- 
>CLAS/plannen->CDS/plannen->DMO?).
Niet meer dan gebaseerd op GERUCHTEN (dus die proberen we met een korreltje zout te nemen) 
tot slot het volgende. Er zou zich mogelijk een behoefte ontwikkelen voor10.2.g.

, met hogere performance (budget, requirements en timing nog onbekend). Dat lijkt op zich 
goed nieuws, maar als men (om procedurele redenen): 1. niet al in de behoeftestellingsfase 
onderzoek doet naar de technische ontwikkelingen van vandaag de dag, loopt men bij voorbaat 
achter; en 2. als men nu al apriori verkiest (zoals wij in de wandelgangen vernamen) om buizen en 
systemen niet op te splitsen, wordt de deur apriori wagenwijd opengezet voor10.2,g. systemen 
en (inferieure) 10.2.g. ^ sensoren (zeker als de requirements qua kwaliteit, in de zin van
daadwerkelijk doordacht zijn, niet wezenlijk verbeteren ten opzichte van de vorige keer). Ik mag 
hopen dat we (Defensie, EZ en Industrie) in deze strategischer gaan denken, samenwerken en 
handelen.

Met vriendelijke groet, John

Va l "Taai, drs. P. (Pieter)" <10.2 @minez.nl>
Aar. 10.2.e l@photonis.com>,
Cc lU.2.e @minez.nl>,10.2.e
1Q.-.2J :. j@mindef.nl" 1 Q.2.e @mindef.nl>

Oatui-' 30-06-2016 12:45

iminez.nl>,
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Onderwerp: RE: Dank PHOTONIS

Ha John, het lijkt me goed om iom met name Defensie en BZ te bezien 
welke contacten er zijn met Australië. Dit is geen kleine opdracht.

Iets anders: hij zijn intussen jullie 'reguliere' contacten met 
Defensie/DMO over de mogelijke verdere NL ontwikelingen op het 
gebied van nachtzicht?

Groet, Pieter

Van: John Weyne - (aphotonis.com]
Verzonden: woensgag zy jüni zuÏ6 16:08
Aan: '■O-2-e @mindef.nl; Taal, drs. P. (Pieter)
CC:10.2.e
Onderwerp: uanK PMUiUNib

, Pieter ea, Met enige vertraging (door mijn reis naar US) hierbij nogmaals 
mijn dank voor jullie inspanningen om toch nog op onze partij in het Paleis 
aanwezig te zijn. Dat werd zeer gewaardeerd door iedereen bij PHOTONIS (en 
enkele van onze gasten). , ik heb geen mailadres van de VADM, maar ik ga 
er vanuit dat jij onze dank en önderstaande info bij gelegenheid met hem deelt.

Uiteindelijk hebben we de laatste dag toch nog belet gekregen bij de hoogst 
aanwezige Australische militair 2.e. (Head Land Systems) en
het eea mogen uitleggen. En inmiddels hebben we (met zijn instemming) ook een 
formele brief verzonden met commercial-in-confidence informatie die hopelijk gaat 
bijdragen aan de keuze voor onze sensoren in -

- THAT IS DIFFERENT COOK
.... en kan een hoop goedmaken!

Het bezoek van de Ministers Kamp en Ploumen in November aan AustraHe komt
verwachting van 1° 2 e 10 2 g

Mochten er zich voor die tyd andere ■
gelegenheden voordoen waarbij gerelateerde Australische delegaties Nederland 
bezoeken (of NL autoriteiten naar Australie afreizen) EN zich mogelijkheden 
kunnen voordoen dat informatie over het bedrijf PHOTONIS en haar innovatieve 
high-tech producten zouden kunnen worden gedeeld, vernemen wij gaarne. Wij 
zijn meer dan bereid om in een informatie pakket te voorzien, of een briefing te 
verzorgen of een ontvangst op onze fabriek te organiseren voor de Australiers.

Nogmaals dank en we keep in touch, John

Captain (ret) John E. Weyne
Vice President Business Strategy & Development

H
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PHOTONIS Netherlands B.V. 
Dwazziewegen 2, 9301 ZR Roden 
P.0. Box 60, 9300 AB Roden 
The Netherlands
Trade Register no. 01152556 0000

+31 102e .
+31 e

www.photonis.com
This.email and its content are subject to our legal disclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
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DEFENSIES
VEILIGHEID

«.'n 506

Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. minister H.G.J. Kamp 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum; 4juü2016
Betreft; Manifest Tweede Kamer verkiezingen

Excellentie,
Hierbij bied ik u aan het manifest van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) 
voor de verkiezingen van de Tweede Kamer die naar verwachting in maart 2017 worden gehouden.

Het manifest is eind juni vastgesteld.

Het is inmiddels aangeboden aan de voorzitters van de partijcommissies voor de programma’s voor 
de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoogasiten 
Rtf^Ttinn>J!DV

110.2
O-

Drs. K.M.H. Pëijs^ 
Voorzitter

Prinsessegrachti9 
2514 AP Den Haag 
T: +31 (0)70 364 48 07 
F: +31 (0)70 365 69 33 
info@nidv.eu 
www.nidv.eu

Bank; F. van Lanschot Bankiers N.V.
Swift-code: FVLBNL22 

IBAN; NL90FVLB0225821672 
Chamber of Commerce The Hague; 41153334 

VAT; NL 006175272 B 01
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Defensie en politie versterken door inschakeling 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten
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DEFENSIE
Nationale veiligheid kan niet zonder een nationale 

industrie en kennisinfrastructuur. Dat is van strategisch 

belang voor zowel de krijgsmacht als de economie.
Het gaat om het verder uitbouwen van technologische 

kennis, de bescherming van gevoelige informatie en 

ondersteuning van de veiligheidsdiensten. Een kleiner 

geworden krijgsmacht moet kunnen rekenen op het 
bedrijfsleven, de toepassingsgerichte kennisinstellingen 

efi universiteiten, kortweg de Nederlandse Defensie- en 

Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI).

In de komende kabinetsperiode zijn grote inves
teringen nodig om de krijgsmacht weer op peil te 
brengen en kapitale wapensystemen te vervangen 
zodat kan worden omgegaan met de nieuwe 
dreiging. Er is meer geld nodig voor big data, 
cybercapaciteit en research & development. De 
defensiebegroting zal geleidelijk moeten worden 
verhoogd van € 8.2 miljard naar ruim € 10 miljard 
in 2022.

De NIDV vindt dat het Europese NAVO-gemiddelde 
|1,4 procent van het BBPI logisch richtpunt is 
voor de Nederlandse defensie-inspanning. De 
investeringsquote moet uiteindelijk naar 25 procent 
om de herstructurering van de krijgsmacht in het 
volgende decennium te kunnen voltooien. Pas dan 
is de krijgsmacht weer terug op het niveau van voor

T1WMI1

De Nederlandse DVi bestaat uit éSO bedn mn er ^
insteUingen. Daarvari zijn onge-^er 350 bedrijven f'; 
en 25,000 werkn.erners daaüv.'^kelijk actief bezig 
me-t defensie-en veiligheidsei drachten.

de kredietcrisis. die aanleiding vormde voor !te| 
grote bezuinigingen.

De omzet van de DVI betreft circa 7 procent op de 
totale omzet van de betrokken bedrijven en instel
lingen. Er zijn slechts enkele bedrijven die zich 
vrijwel geheel op de defensie- en veiligheidsmarkt

"INNOVATIE IS DE SLEUTEL OM 

KLAAR TE ZIJN VOOR DE STRIJD DIE 

WE MORGEN MOETEN VOEREN" '
Generaal Tom Middendorp. 
Commandant der Strijdkrachten I
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|De DVI maakt onderdeel uit van vooral civiele 
jöndernemingen en onderzoeksinstellingen 
irrtet in ciefensie- en veiligheidigesgScialiseerde 

ponderdelen met ruim tSO.OQO arbeidsplaatsen. 
^ f De Nederlandse DVl bestaätiiit ISO bedrijven 
:ii en instellingen. '
'j» Daarvan zijn ongeveer Ó50 bed-ijven 
llfn 25.000 werknemers daadv/erkelijk 'j
|-' actief bezig met defensie- ei veiligheids- '": 
|ï;> Opdrachten. ' -

Het gaat om producenten van eindproducten, 
toeleveranciers en dienstverleners, waarby 

: het merendeel midden-en kleinbedrijf 
ifaelrefï.

l» De prrtzet is € 4,5 miljard per jaay,; 0:1 i 
• De banen tn de DVl gaan voer 32 procent om 
;; onderzoek en ontwikkeling.

I • Weer dan 60 procent van het personeel heeft ' 
I ' een opleiding op HBO-niveao of Roger,
|.j.fbron tr.3n.,2Dt6i

6. ’

0m
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« "NEDERLANDSE LEVERANCIERS ZIJN»
■ SLIM EN LEVEREN HOGE KWALITEIT
■ TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN"

4; I ,
s Æ-.■«IÉ

Karla Peijs. bestuursvoorzitter NIDV

richten. De DVl is een high tech sector, die letterlijk 
en figuurlijk als speerpunt van hel bedrijfsleven 
functioneert. Het eindproduct, of het nu gaat om 
vliegtuigen, schepen, voertuigen, radar of een 
computergestuurd netwerk, vereist state of the art 
technologie en innovaties op het gebied van materi

alen. elektronica, aërodynamica, werktuigbouw en 
ICT. Innovaties bij Defensie leveren vaak spin-off op 
buiten de Defensiesector. Zonder de defensiesector 
zouden er geen satellieten, conservenblikken, 
internet of Tefalpannen zijn geweest.
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Internationaal
Oe DVI heeft een sterk innovatief vermogen en 
is daarom van groot economisch belang. Het 
overheidsbeleid is er op gericht om. vanuit de 
operationele belangen en behoeften van Defensie, 
de DVI zo te positioneren dat zij een hoogwaardige 
bijdrage aan de Nederlandse veiligheid kan leveren. 
Daarmee kan zij ook op de Europese en internati
onale markt en in toeleveringsketens competitief 
opereren. Om dit te bereiken worden Nederlandse 
bedrijven direct of indirect, en indien mogelijk door 
middel van industriële participatieopdrachten, 
betrokken bij nationale militaire aanbestedingen.
De DVI draagt niet alleen direct bij aan de uitrusting 
van de Nederlandse krijgsmacht, maar door de 
nauwe samenwerking met de krijgsmachtdelen ook 
aan haar operationele vermogen en daarmee aan 
het aanzien en de effectiviteit van de Nederlandse 
inzet bij internationale missies. Van de totale export 
van de Nederlandse DVI wordt € 3 miljard als 
export van producten en diensten voor defensie en 
veiligheid aangemerkt

Research & development
Met het oog op de toekomst moet er beduidend 
meer in innovatie worden geïnvesteerd. Het huidige 
budget voor kennisopbouw en innovatie is gedaald 
tot 6 57 miljoen per jaar, minder dan 1 procent 
van de Defensiebegroting. Dit is te weinig. Om de

'■V

krijgsmacht blijvend te vernieuwen, hanteert het 
Europees Defensie Agentschap (EDA) een richtlijn 
van 2 procent. Dat betekent voor Nederland 
€ 160 miljoen.
Er is meer geld voor innovatie nodig, want:
• Dat leidt tot optimalisatie van huidige capaciteiten 

met hogere_effectiviteit en inzetbaarheid, 
verhoging van de veiligheid van het personeel, 
meer flexibiliteit, betere risicobeheersing en in 
voorkomende gevallen kostenbesparingen;

• Dat leidt tot optimalisatie van nieuwe 
capaciteiten. Veel wapensystemen zijn zelf 
hoogtechnologiscji. Ook de tegenstander, of dit 
nu staten of niet-statelijke actoren zijn, innoveert 
continu. Technologisch overwicht blijft voor de 
NAVO en het Westen cruciaal;

• Het strijdtoneel is complexer geworden.
Oorlogen hebben een hybride karakter gekregen. 
Strijdende partijen zetten een combinatie in van 
traditionele militaire middelen met (deels nieuwe! 
onconventionele geweldsvormen, waaronder 
propaganda en cyberaanvallen. Innovaties zijn 
ook essentieel voor een effectief antwoord op 
bijvoorbeeld cyber warfare.

Uitbesteding
Om de gevechtskracht en het voortzettingvermogen 
van de krijgsmacht te verbeteren, is verdere 
inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven 
noodzakelijk. Defensie onderhoudt in Nederland

Met het oog op de 
toekomst moet er_ 

beduidend rneer m 
innovatie wcf'den 

geïnvesteefd.

. i- -___

i- - ? - ‘
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nog steeds veel van haar materieel. Dat is geen 
kerntaak en kan door de industrie worden uitge
voerd. Deze militaire onderhoudsfuncties kunnen 
worden getransformeerd naar gevechtsfuncties, 
waardoor gevechtskracht en voortzettingvermogen 
toenemen. Voorkomen moet worden dat 'nieuw 
geld' wegvloeit naar de instandhouding van oude 
structuren. De NIDV pleit in dit opzicht voor een 
modern personeelsbeleid, waarbij het bedrijfsleven 
en Defensie gemeenschappelijk de behoeften aan 
geschoold technisch personeel onderzoeken en 
knelpunten oplossen door uitbesteding, detache
ring, opleiding en meer aandacht voor reservisten. 
Strategische samenwerking met de industrie is hier 
vereist om de bedrijfsvoering (HR, ICT, facilities etc.1 
te vernieuwen en te optimaliseren. Daardoor komen 
meer middelen beschikbaar voor gevechtskracht.
De NIDV wil graag samenwerken met het kabinet 
om de DVi zich goed te laten positioneren voor 
opdrachten voor de instandhouding van da F-35.

Europa
Een nationale defensie-industne is ook essentieel 
voor internationale samenwerking, onder meer 
in Europees verband. Vanuit het bedrijfsleven 
worden immers de economische banden gesmeed. 
Om te kunnen samenwerken, zijn Nederlandse 
capaciteiten en kennis onontbeerlijk. De NIDV is 
verheugd dat in het 9e Europese Kaderprogramma 
Defensie voor het eerst een plaats krijgt. Daardoor 
kan de strategische autonomie van Europa worden 
ondersteund omdat expertise op technologisch

"STIMULERING VAN DE 

INDUSTRIE DOOR DE 

NEDERLANDSE OVERHEID IS 

EEN MUST OM AANSLUITING 

TE HOUDEN BIJ EUROPESE 

ONTWIKKELINGEN."
Ron Nutkes. directeur NIDV

en industrieel gebied worden behouden. De Group 
of Personalities (GoPI, de onderzoeksgroep van 
de Europese Unie, stelt dat € 3,5 miljard nodig is 
om dit Europees Defensieonderzoeksprogramma 
lEDRP) op te zetten. Zij wil dat vanaf 2021 € 500 
miljoen per jaar wordt vrijgemaakt. Door deze 
aanpak kan een breed scala van belanghebbenden 
worden samengebracht, variërend van nationale 
ministeries van Defensie als gebruiker tot de defen- 
sie-industrie als leveranciers van capaciteiten
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Launching customer
Door hoogwaardige kennisontwikkeling bij de 
DVI. die gepaard gaat met militaire productie, 
krijgt Defensie de beschikking over sfafe of the art 
middelen, een prominent belang voor Defensie. Het 
stelt de DVI bovendien in staat productinnovaties 
te bewerkstelligen, waardoor militaire spin-offs en ■ 
civiele spilt overs ontstaan. De NIDV ziet graag dat 
Defensie meer optreedt als launching customer.
Dat is zowel in het belang van Defensie, dat daar
door de beschikking krijgt over uitstekende midde
len, als de DVI. Daarbij zijn de vervangmgsprojecten 
van Land-, Lucht- en Zeestrijdkrachten en de 
Koninklijke Marechaussee essentieel voor de DVI. 
Snelle besluitvorming is nodig bij de vervanging van 
onderzeeboten, M-fregatten en mijnenbestrijdings- 
capaciteit. De Koninklijke Manne heeft prachtige 
schepen [waarmee ook handelsmissies kunnen 
worden ondersteund! en deskundig personeel.

maar deze schepen verouderen. Nederland heeft 
een verantwoordelijkheid om de aanvoerroutes over 
zee en om Rotterdam als de grootste haven van 
Europa met de beste middelen te beschermen. Het 
ontwerpen en bouwen van marineschepen is een 
hoogwaardig technologisch proces [HBO+1 met een 
sterke uitstraling naar honderden bedrijven in het 
MKB. Veel van de opgedane kennis vindt toepas
singen in andere producten dan marineschepen 
{spin-off/spitl over]. Het uitblijven van duidelijkheid 
over deze programma’s is funest voor de DVI; 
het heeft al tot ontslagen geleid bij Nederlandse 
leveranciers. Het grote exportpotentieel kan alleen 
worden benut als de Koninklijke Marine optreedt 
als lauoching customer, anders vloeien de opdrach
ten weg naar andere landen die wel.slagvaardig 
opereren

W'it
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Nederland krijgt steeds meer te maken 
met een onveiliger wereld. Ons land heeft 
een krijgsmacht nodig die is toegerust 
om de haar opgedragen taken adequaat 
te kunnen uitvoeren. Zij moet er staan 
als de maatschappij een beroep op haar 
doet. internationaal én nationaal. De DVI 
heeft ondersteunende kennis en ervaring 
die nodig zijn voor dit succes. Nationale 
veiligheid vereist een nationale industrie 
en kennisinfrastructuur.



POLITIE
f Vanuit het oogpunt van de nationale industrie en kennis
!-■ -"'Ij 'infrastructuur wordt de vorming van de Nationale Politie 

' toegejuicht. Behoeftestellingen kunnen worden 

geaggregeerd; daardoor kunnen bedrijfsleven, de 

toepassingsgerichte kennisinstellingen en universi- 
teiten, oftewel de Nederlandse Defensie- en Veiligheids- 
gerelateerde Industrie (DVI), beter in aanmerking 

komen voor opdrachten tot het uitvoeren van diensten of 

het leveren van producten. De deskundigheid neemt bij 
de Nationale Politie toe door verdere specialisering, ook 

van de inkoopfunctie. De NIDV wil dat het midden- en 

kleinbedrijf daarbij goed aan bod komt.

Toenemende kwaliteit
Verwacht wordt dat in het tweede deel van de reor
ganisatie in 2016 grote stappen worden gemaakt.
De NIDV en haar deelnemers zijn, binnen de 
gestelde regelgeving, van harte bereid daaraan een 
verdere bijdrage te leveren. De Nationale Politie 
beschikt over robuuste basisteams, waaronder 
aansprekende wijkagenten. De 'harde' politiekant 
is goed georganiseerd: zo is de Dienst Speciale 
Interventies berekend op haar taak en de Mobiele 
Eenheden doen er toe.

Wegwerken achterstand. De Nationale Politie 
beschikt momenteel over onvoldoende middelen 
om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Alleen 
al om de achterstand weg te werken, is een 
structurele budgetverhoging nodig van minimaal 
€ 250 miljoen. Voorkomen moet echter worden dat 
'nieuw geld' wegvloeit naar de instandhouding van 
oude structuren.

Moderniseren De Nationale Politie kan op dit 
moment onvoldoende met haar tijd meegaan. 
Minder zichtbare criminele activiteiten, zoals 
cybercriminaliteit, ondermijning van de rechtsstaat, 
fraude en milieucriminaliteit kunnen mede door 
een gebrek aan adequate middelen niet afdoende 
worden bestreden. Het optreden tegen terugkeer- 
ders uit oorlogsgebieden en contraterrorisme 
vergen extra aandacht. Crime as a Service is 
inmiddels gemeengoed in internationale criminele 
kringen die grensoverschrijdend denken en opere
ren. Internationale samenwerking gaat hierbij niet 
vanzelf. De NIDV wil graag met de Nationale Politie 
samenwerken en daarbij nieuwe samenwerkings
vormen tot stand brengen

mm».
■ : -vj

De Nationale Politie beschikt over onvoldoende middelen om 
de taken adequaat te kunnen uitvoeren.

De huidige criminaliteit vergt dat het best 
opgeleide politiepersoneel met de modernste 
middelen kan optreden. Daarom zijn onder meer 
de juiste beschermingsmiddelen nodig. Voor 
opleidingen ontbreekt veelal de tijd, zodat direct 
moet worden geworven onder deskundigen. Er 
IS behoefte aan een hoger opgeleide en anders 
opgeleide politie.
Het immigratieprobleem legt een groot beslag 
op de politiecapaciteit; het is essentieel dat 
identificatie van immigranten zo spoedig mogelijk 
plaatsvindt. Daarvoor is technische innovatie 
essentieel. Met nieuwe apparatuur verloopt de 
identificatie beter én sneller.
Ook het politiedeel van de strafrechtketen kan 
nog verder worden gedigitaliseerd hetgeen 
leidt tot meer output en tot een efficiënter 
proces. Er zijn nog slagen te maken in de IT 
door deze flexibeler en modulair in te richten 
en door IT in te zetten, bijvoorbeeld om de 
politie echt informatiegestuurd te kunnen 
laten opereren. Vernieuwing van "legacy IT '



I

ry
I

f'v.)

.c:b
K>>

è

Ir '■ ^

' gif

r
ïiç 'M^P,

-•-s/VV
; :;his

Door samenwerldng mei de 3Wl knjgt 
de Naiionals Poiitie de bescfewking 
over het besie mslerjeet. de beste ; 
diensten ende laatste inzichêen | 
vanuit de wetenschap ' i S’sy

leidt ook tot hel shock proof zijn tegen uitval. 
Daarvoor is strategische samenwerking met de 
industrie nodig. De politie kan dit niet geheel 
zelf doen. Samenwerking met de OVI leidt tot 
kostenbesparingen en versnelling.

• De materiële middelen, zoals voertuigen 
en verbindingsmiddelen, zijn nog te divers. 
Standaardisatie daarvan leidt tot efficiencywinst. 
Bij de huisvesting kan meer rekening worden 
gehouden met de 'operationele werkplek
van de toekomst'. Bij de groter wordende 
inkoopvraag Wil de NIDV dat het MKB een goede 
uitgangspositie verkrijgt voor opdrachten,

• Innovatie op alle terreinen - dal wil zeggen zowel 
als het gaat om mensen, om werkwijzen, om 
processen, om technologie en om de interactie 
daartussen -15 voor de moderniseringsslag 
cruciaal. Om met deze en andere ontwikkelingen 
mee te kunnen gaan, is een tweede structurele 
verhoging nodig van € 250 miljoen.

Samenwerking met de DVI De ontwikkelingen in 
regionaal, tandetijk en internationaal verband vra
gen van de Nationale Politie een extra inspanning. 
Mede daarom is het van belang de samenwerking 
met de ketenpartners in de Gouden Driehoek te 
intensiveren. De NIDV wit graag aan deze program
matische samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstdbngen en Nationale Politie verder 
werken. Door samenwerking met de DVI krijgt de 
Nationale Politie de beschikking over het beste

mm
materiaal, de beste diensten en de laatste inzichten 
vanuit de wetenschap en kan zij zich richten op haar 
kerntaken.

De NIDV ondervindt een toenemende bereidheid 
bij de Nationale Politie om voor de vervanging en 
vernieuwing van materiële middelen en voor opti
malisatie van de dienstverlening samen te werken 
met de NIDV en haar achterban. In het bijzonder 
gaat dat om informatie-uitwisseling, het scheppen 
van kansen voor professionele ontmoetingen en het 
bemiddelen tussen partijen.
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Dit manSfest is een uitgave van de NIDV in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 
maart 2B17. De tekst is afgesloten in de zomer van 2016.

Ce sHcMm NWV is üe .s.'ri'sgVsme Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid fNlDVI
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van: 10.2.6.
Aan: 10.2.6.
Onderwerp: Re: opgave thaïes Cryogenics en KMWE
Datum: vrijdag 8 juli 2016 10:50:54

10.1.c. :

10-2-g- ,heb ik over gesproken.

Komt hij op terug.

Fijn weekend, 
10.2.6.^

Op 30jun. 2016, om 17:38 heeft10 2-e 
het volgende geschreven:

Van: 10.2.6.
Verzonaen: donderdag JO juni 2016 17:37 
Aan: '10.2.6.
CC: 10.2.6.
Onderwerp: opgave l'hales Cryogenics en KMWE 

Hoi 10.2.6.,

Bij deze de opgave van Thales Cryogenics en KMWE.

10.1. C,
-■b-;

10.1. aï

tl

-Ä

ï- Tphtlif

'klopt ditf '

Ik hoor graag van je.

Gr. 10.2.6.
Projectbeheer

!««fS

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK 1 Den Haag 
Secretaresse j0.2.è.

...................:■................................................................................................................

tb --It
httn://www.riil<sbverheid.nl/cnnn

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
venA/ijderen.
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.

<DOMUS-#16020226-vl-
Brief_ThaIes_Cryogenics_BV_over_JSF_opgave_van_behaalde_omzet_in_20 
15 .pdf><DOMUS-#l 6099910-v 1 -
Brief_over_Opgave_van_behaalde_omzet_in_2015_tnv_KMWE_Eindhoven.
pdf>
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Van: Taal, drs. P. fPieterl
Aan: ".lohn Wevne"
ce: i|0.2.e
Onderwerp: RE: Betr: Overleg Photonis
Datum: donderdag 18 augustus 2016 13:53:08

Ha John, ja sorry dat ik nog niet reageerde. Heb het vanaf maandag op mijn netvlies (ik heb in 
de vakantie deze keer ff niks aan werk gedaan..).

Ja, is goed om bij te praten; de signalen die ik tot nu (via 10. ) krijg over de aanpak van de 
nieuwe tender stellen me niet geheel gerust. Goed om de mfórmatie eens bij elkaar te leggen 
en te zien wat we kunnen doen. Als we met 10. kunnen combineren is natuurlijk prima.

Geven jullie opties aan, beste is om daar even 10.2.é'"'^‘ 1 bij te betrekken; die heeft bezet 
zicht op mijn agenda. "" "

Groet, Pieter

Van: John Weyne 10.2.e ■ ' @photonis.com]
Verzonden: donderdagtS'au^stus 2016 13:00 
Aan: Taal, drs. P. (Pieter)
CC:10.2.e
Onderwerp: Betr: Uverieg Photonis

Pieter, Hopelijk heb je een goed (en zonnnig) verlof gehad, De stapel emails was na terugkeer 
waarschijnlijk torenhoog, vandaar dat ik zo vrij ben om mijn eerdere mail (zie hieronder) nog een keer 
onder je aandacht te brengen.
Goos (en zo mogelijk ik) spreken je graag over de verwachtte NL tend^. ^
Goos is r^elmatig op pad maar ook af en toe in Nederland. 10.2.e. _
_fif 7 ; T Verzoeke jouw staf met de secretaresse van Goos (10.2.ë;, zie cc) proberih een dag

te prikken, dat jullie beide kunnen.
Met vriendelijke groet, John

Van. John Weyne/RODEN/PHOTONIS 
Aan; 1fl^@minez.nl.

Cc: P0.2.B]@mlüezjTl, 10.2.e ■ i@minez.nl. Goossenp0:2,e.

Datum: 03-08-2016 12:51
Onderv/erp: Overleg Photonis

Beste Pieter, Al weer ff geleden maar nog bedankt nog voor je (jullie) bezoek aan het Paleis in Parijs 
(kostte wat moeite). We hebben uiteindelijk toch ons verhaal kunnen doen bij de Australiers (of het 
zoden aan de dijk zet, moeten we afwachten).

Graag zouden wij (Goos en ik) binnenkort eens met je willen afspreken om onze "business" met de 
Nederlandse Defensie met je te bespreken. Er lijkt (naar geruchten) weer een tender voor NV in de 
maak, maar de Nederlandse industrie (wij) worden er maar weer nauwelijks bij betrokken. En van 
innovatie lijkt al helemaal geen sprake te willen zijn. Ik denk dat het goed is als we dat vroegtijdig 
moeten bespreken (voordat de trein gaat rijden deze keer). Wellicht ook met Ron Nulkes er bij (???).

Jij hebt een drukke agenda dus wellicht wil jij aangeven wanneer je voor zo’n gesprek (en lunch in 
Den Haag of Amsterdam misschien?) beschikbaar bent.

Met vriendelijke groet, John
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Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan
David Pappie 
Directeur TOP

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

nota Reactie op uitnodiging deelname Board of Advisors 
Fieldiab Smart Base

T 070 379 ni

Datum

25 augustus 2016
Kenmerk

DGBI-TOP / 16128621

Kopie aan
10.2.e ' i
ï KM

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Bijlage(n)

Aanleiding
• Op 30 juli 2016 heeft de DG B&I een uitnodiging ontvangen van Generaal 

Middendorp en mw. Dezentjé Hamming- Bleumink (vz. FME) om zitting te 
nemen in de Board of Advisors van het Fieidiab Smart Base (#16127738)

• De DG B&I heeft aangegeven niet op de uitnodiging in te gaan
• Op 23 augustus 2016 heeft u hierover gesproken met Pieter Taai, 10.2.e. ^

Advies
U kunt deze brief ondertekenen waarmee aan Defensie wordt meegedeeld dat
Pieter Taal zitting zai nemen in de Board of Advisors voor het Fieldiab Smart Base.

Toelichting
• Begin 2016 is het fieldiab door Defensie en de FME aangekondigd. De ROM's 

ondersteunen het fieldiab bij het vormen van consortia en vraagarticulatie. De 
ROM's en CMP werken al ruim 10 jaar intensief samen rondom internationale 
defensie beurzen en het benutten van kansen voor de Nederlandse defensie 
industrie bij IP verplichtingen.

• De eerste call for proposals voor het Fieldiab heeft in juli jl. ruim 140 reacties 
opgeleverd. Begin september wordt door Defensie aan de eerste projecten 
middelen toegezegd. De ROM's onderzoeken nog de mogelijkheden om enkele 
projecten uit EFRO middelen te ondersteunen.

Ontvangen BBR

10:2:^
CMP

Pagina 1 van 1
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Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Oen Haag

Generaal T.A. Middendorp 
Kabinet CDS 
Plein 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES DEN HAAG

Datum
Betreft

- 1 5 SEPTEMBER 2016 -
Uitnodiging Board of Advisors voor het Fieldlab Smart Base

Dlrectoraat-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 BO Den Haag
Overheldsfdentificatlenr
00000001003214369000

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

Behandeld door

Geachte generaal Middendorp,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 29 juli 2016 aan dhr. Leeftink, DG Bedrijfsleven 
& Innovatie van het ministerie van Economische Zaken met de uitnodiging om 
zitting te nemen in de Board of Advisors van het Fieldiab SMART Base kan ik u 
het volgende mededelen.

Met veel interesse hebben wij kennisgenomen van het fieldlab initiatief van het 
Commando Landstrijdkrachten en zien veel potentie in de intensieve 
samenwerking met de FME, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de 
Nederlandse industrie. Het biedt nieuwe mogelijkheden om het innovatievermogen 
van de Nederlandse industrie te vergroten en exportkansen te verzilveren.

Het ministerie van Economische Zaken juicht dit initiatief van harte toe en wil 
graag helpen het fieldlab tot een succes te maken. Vanuit de directie Topsectoren 
en Industrie beleid draag ik daarom Pieter Taal, commissaris Militaire Productie, 
voor om zitting te nemen in de Board of Advisors voor het Fieldlab SMART Base. 
Met hem bent u verzekerd van een goede aansluiting bij ontwikkelingen in de 
relevante (top)sectoren en een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven, de 
Defensie organisatie en overheden; zowel ambtelijk als politiek.

Ik wens u veel succes en zie met vertrouwen de samenwerking tegemoet.

10.2.e. J

^ I
Ons kenm«rk
DGBI-TOP/ 16127738

Uw kenmerk
BS2016012892

Bijlage(n)

10.2.e.
Met vriéndelijke groet.

. D. PaVpie'f^/U 
acteur "RDpsectorei

Drs 
Directeur ipsectoren en Industriebeleid

CC:
Mevr. I. Dezentjé Hamming- Bleumink. 
VOORZITTER FME EN TEAM SMART INDUSTRY

Pagina 1 van 1
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Airbus Defense and Space NL (ADS NL) Bijlage 1

ADS NL was oorspronkelijk onderdeel van Fokker. Het begin ligt in de 70'er jaren toen Nederland twee 
satellieten bouwde, de Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS) uit 1974 en enkele jaren daarna de 
Infrarood Astronomische Satelliet (IRAS).
Naast brede systeemkennis hebben deze projecten geleid tot het specialiseren van het bedrijf op het 

gebied van zonnepanelen, vandaag de dag nog steeds de kernactiviteit.
Vlak voor het faillissement van Fokker is het bedrijf verzelfstandigd als Fokker Space and Systems 
(FS&S). Een erfenis van de oude situatie is dat het huidige GKN/Fokker in Hoogeveen nog actief 
betrokken is bij de productie van onderdelen voor de Ariane 5 draagraket aangezien deze destijds de 
engineering resp. productie afdelingen van hetzelfde bedrijf waren.

In 2006 is FS&S overgenomen door EADS Astrium en omgedoopt naar Dutch Space. Met de recente 
consolidatie van Astrium onder de Airbus noemer is ook de naam van Dutch Space verdwenen en 
kwam de huidige naam: Airbus Defence and Space NL. Ook het hoofdkwartier van Airbus is te Leiden 
gevestigd.
CEO van Airbus DS NL is dhr. Arnaud de Jong. Verder ontmoet u 10.2.e. ; a: s (manager
overheidscontacten).

ADS NL kent drie productlijnen: (draagraket) structuren, zonnepanelen en instrumenten:

Structuren voor draaaraketten f"launchers"1
ADS NL ontwerpt en bouwt structuren voor raketten waarmee satellieten worden gelanceerd. Deze 
structuren moeten licht in gewicht zijn en toch zware en complexe belastingen kunnen dragen.
Er zijn twee structuren waarop gefocust wordt: Interstages die de verbinding tussen de trappen van 
een raket verzorgen en Thrust Frames waaraan de motoren zijn bevestigd en die de krachten van de 
motoren geleiden naar de rest van de raket.
Interstages werden al geleverd voor de Ariane 1 tot met 4. Op de veel grotere Ariane 5 bouwt men de 
Thrust Frames yoor zowel de eerst als tweede trap. 10.2.g.

Daarnaast maakt ADS NL de Interstage tussen de eerste en tweede trap van de kleinere Vega raket 
(bedoeld voor de lancering van kleiner satellieten).

Zonnepanelen
Sinds 1979 heeft ADS NL ruim 85 ruimtemissies voorzien van zonnepanelen. Het kritische van deze 
producten is dat ze extreem licht en solide moeten zijn maar wel goed moeten uitvouwen in de 
ruimte en vervolgens over lange tijd effectief stroom moeten kunnen genereren. Op beide punten is 
een score van 100% gehaald, hetgeen uniek is in deze industrie.
ADS NL levert zonnepanelen op maat voor commerciële en institutionele opdrachtgevers. Tweederde 
van alle ESA-satellieten vliegt met Nederlandse zonnepanelen; van komeetjager Rosetta en het 
ruimtevrachtschip ATV, tot Sentinel aardobservatiemissies en de satellieten van het Galileo 
navigatiesysteem. Ook Amerikaanse opdrachtgevers kiezen voor deze technologie, zo illustreren onder 
andere het Cygnus voertuig voor de bevoorrading van het ISS en de wetenschappelijke satelliet Dawn.

Satellietinstrumenten
Samen met nationale (TNO, KNMI en SRON) en internationale partners bouwde ADS NL Sciamachy, 
OMI en Tropomi; instrumenten die beeldbepalend zijn voor wereldwijd atmosfeeronderzoek. Dankzij 
het OMI-instrument zagen klimaatwetenschappers het gat in de ozonlaag groeien en zich herstellen. 
OMI vliegt op de Amerikaanse EOS/Aura-missie. Tropomi (Nederlands instrument wat op de ESA 
Sentinel 5-precursor missie gaat vliegen) zal vanaf 2017 zeer nauwkeurige informatie over de 
luchtkwaliteit in de atmosfeer gaan leveren gassen zoals S02, NOx en atmosferische ozon). Dat zal 
met een nog hogere resolutie gaan gebeuren waardoor het luchtvervuiling kan tonen op het niveau 
van wijken en steden.
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2016

NIDV Symposium 2016
Draaiboek EZ-CMP stand/Informatieblad

530

Versie 1 
Status: Concept

Algemeen
Datum
Lokatie:
Bereikbaarheid:
Beurstijden:
Opbouw:
Afbreken:
NIDV Organisatie:

Donderdag 17 November 2016 
AHOY Rotterdam
RET metro Zuidpiein - Mobilitymixx kaart 
08:00 - 18:00u - Start symposium 10:00 
Wo 16/11 - 9:00u -io.2,e 
Do 17/11 - 18:00u - 19:00u - alien 
Public Relations Management (PM), 10.2.e. 
Molenlaan 61, 3055 EH Rotterdam
Telefoon: io.2.e
www.PublicAffairsMqt.nl

Alle actuele informatie over het NIDV symposium zoals programma en pitch & match module (afspraken) 
is terug te vinden in de app van de NIDV.

EZ Contactpersonen
• 10.2.e
• 10.2.e

:i(3)minez.nl 
>;@minez.nl. tel nr.

tel nr. 070io.2.e 
070io.2.e j

::a(06io.2.è ;i:T)

Doel van de tentoonstelling:
• Informatie verstrekken over EZ en CMP
• Goodwill bevorderen
• Onderhouden bestaande contacten
• Opbouw nieuwe contacten
• Afspraken maken
• Bij elkaar introduceren van NL en buitenlandse bedrijven

EZ boodschap op tentoonstelling:
EZ is er voor het bedrijfsleven in het algemeen - CMP is er voor u in het bijzonder.

Stand - Standnummer 5154 (zie plattegrond hal 5), beschrijving
Luxe stand: 3x5 meter

• Twee spotjes (1 duospot en 1 triospot)
• Eén stopcontact
• Balie met twee krukken
• Folderrek
• Koelkast
• Kleur panelen: lichtgrijs
• Vloertegels in standaardkleur: blauw
• Frieslijst met de tekst "MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN"

• geen internetaansluiting

Aanvullend:
• 1 LCD-scherm tbv Powerpoint presentatie
• 2 zittafels met elk 5 stoelen/ 2 statafels

[NFGD]
[Holland Reklame en standbouw BV]

Via EZ:
• 1 EZ Pers wand (staat bij CMP in de kluiskast/ eigendom CMP)
• 1 laptop (via DICTU Servicedesk - tbv Powerpoint presentatie - ophalen ?? - retour ??)

Via medewerkers;
• Verlengsnoer laptop 10.2.e.

PowerPoint presentaties op LCD scherm (Verzoek Frans update aigemene presentatie volgt!) 
Onderwerpen:

• Algemeen EZ of TOP
• Overzicht EZ en Defensie-industrie
• CMP
• Security

- 1 -
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Giveaways 10.2.6.
• Overzichtsboek NL Industrie: Dutch Industry (lOx)

(alleen voor buitenlandse obligors / als inkijk model)
• Press Papier Tulpen (nog van vorig symposium)
• Sleutelhangers / kofferlabels

Documentatie t.b.v. folderrek:
• Lijst stand openstaande compensatieovereenkomsten - iedere IP-adviseur ■ 

NIET AFGEVEN AAN BEZOEKERS!!!!!!!!
• 15x Organogram CMP (engels)
• 15x Organogram CMP (Nederlands)
• 15x Organogram EZ

• Rapportage bedrijvenbeleid 2016
• NL DVI 2016 - Trairi Rapport

Etenswaren 10.2.6 ) aanvulling op koffie/thee (gratis):
• Lekkernijen bij de koffie (koekjes)
• Snoep en pot
• 1 Rode wijn, 1 witte wijn, 1 Rosé, frisdrank / zoutjes

Versie 1 
Status: Concept

iB*a»ti

Registratie
• Zelf registreren! Badges worden vooraf toegezonden aan de deelnemers.
• Bij 10.2.6. : staat het in de agenda en is geregistreerd.

Opbouw Stand:
Woensdagochtend 16 november 2016 -10.2.6.

Programma Symposium
Zie NIDV app en bijlage

-2-
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2016
Versie 1 

Status: Concept

Schema standbezetting

* 10.2.e. vormen (roulerend) de permanente bezetting van de stand. Overige CMP
medewerkers zijn conform onderstaand schema aanwezig op de stand voor vragen en gesprekken.

Van Tot Wat Wie
08:00 10:00 Ontvangst
10:00 Aanvang symposium
10:00 11:00 101
11:00 12:00 10 2 e
12:00 13:00 10!
13:00 14:00 102S
14:00 15:00 102 e i
15:00 16:00 102e i
16:00 17:00 102e
17:00 18:00 102
18:00 - Afbreken - inladen auto m 2 e

-3-
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Evaluatie NIDV 2016 
dinsdag 6 december 2016 13:36:39

1
Sr. Advisor
Commissariat for Military Production

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20401/ 2500 EK/ The Hague, The Netherlands

ifl» !(S)minez.ni
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F35-NIFARP
Netherlands Industry Fighter Aircraft Replacement Platform

NIFARP Component working group
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LM STAR ambition

^£haseJL: "Create a European center of excellence for^ 

^ F-35jM/ NO- GO connponent testing solution located ^
at||j" including level 2 repain 

Phase 2: Establish a level 3 and 4 MRO&U facility

Business case
n Sales >
i HiBhigh tech labour atm 

Shared Investment approxlmatelv

n ï'ÇII;

Status
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LM STAR ambition 

preconditions

- ' e.

m
Support and commitment from the Netherlands government ( MoD, MEA, MoF) ^

Special envoy support to pitch our unique capabilities & PBL track record to JPO and US OEM's 
Triple Helix Approach ->lntensive collaboration within the (RNLAF/LCW, Industry & knowledge institutesJ^Æ 

G2G agreements on reciprocity with other European F35 operators i ; ?
Support from sustainment working group to pass beyond each individual cluster and offer a ''BV ^ 

Nederland sustainment solution"
Blueprint for Affordability -> which initiatives are being implemented and can we learn from "best 
practices" within the program or beyond ;

Information in order to complete a viable business case
• f European approach to reach critical mass
i MTBF figures based on actual operational "flight profiles"
• F35 PBL concept -> business model for the PSP's?
• More detailed information on LMSTAR costand associated investments

'1iliii

More detailed inTormation on LMSIAR cost and associated investments 
What is the current status regarding other European F35 operators and their sustainment ambitions? 

Which PN's are being released and when?

10.2.g. m:.........1 » "■•■s
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Onderwerp:
(b Datum:

Bijlagen:
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istr '■
kichtina NIDV: Ron Nulkes
RE: aanvullende vragen aanvraag exportondersteuning
maandag 2 januari 2017 14:08:37
{maaeOOl-onQ

Beste 10.2.e.
Allereerst de beste wensen voor2017. Laten we hopen dat dit een zakèlijk goed jaar 
gaat worden in goede gezondheid. Ik heb in jouw ondérstaand email de antwoorden 
verwerkt achter de vraag 
Met vriendelijke groet,
rs'nèss Development Manager

Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid 
Prinsessegracht 19 
2514AP Den Haag 
E-mail: ^ J nidv.eu
tel (w) 10.2 e. ,

www.nidv.eu 
Linkedin: groups: NIDV 
Twitter; @nidvnews
NIDV-symposium en tentoonstelling: 30 november 2017, Ahoy, Rotterdam, 
van: 10 2 e ' @minez.nl]
Verzonden: woensdag 2l december 2016 16:31
Aan:10.2.e.
Onderwerp: aanvuliënde vragen aanvraag exportondersteuning 
Beste tl0.2>i,
Onlangs heb je een aanvraag ingediend voor ondersteuning exportpromotie voor de IMDEX en 
de DSEI.
Na interdepartementaal overleg zijn er nog een aantal aanvullende vragen om de aanvraag te 
beoordelen.
Kan jij schriftelijk en per beurs toelichten:

^ --------- --------- -—
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In afwachting van je reactie.
Me. vrtende,like gros,

iliïili^Ei
Beleidsmedewerker Internationale Zaken

Commissariaat Militaire Productie 
Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag 
Postbus 20401 1 2500 EK Den Haag

c:--
www.ri1ksoverheid.nl/cmD
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
gezonden,
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.



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Thales Cryogenics B.V.
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Opgave 2

Bijlage 3 ONDERNEMEf

K3\ew OOtO bcx3pc(Sôîr^

UOARING
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondernemersverkiaring 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 2016 tot en met 31 december 2016 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam: .....................................
Gevestigd aan: ........................................................................................
Te:...... ..............................r.....................................................
Ingeschreven in het handelsregister te:...............................................
Onder nummer:.......................................................................................
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:.................................

2.

3.

4.

5.

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

dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2017 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 opgeeft; 
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;
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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worcen volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris;
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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2017 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2017 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiteriijk 1 juni 2017 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2017 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

6.

7.

8.

Plaats:

Datum: œiiiP
Handtekening:.....

; i halos Cryoc]t,.',uU'> o.t.
Hoockv 14

5626 PC E!NP‘-fOVEN 
:'d

Waarmerk en paraaf/ea§^raccounfant,'dan 'W^^^ daartoe bevoegde 
ondernemingsfunctfön^rfs indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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^AIRBUS
DEFENCE & SPACE

Aan

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven en Innovatie
10.2.6 : j-lïli
KOSIDUS iiU4ÜT
2500 EK DEN HAAG

Contact

10.2.6
t ü. I érmoie@airbusDS.nl 
Onze referentie; ADSN/PI-L-2017-0009 
Uw referentie; DGBl-TOP-MO/17005946

08 maart 2017

Betreft; JSF; Opgave van de behaalde omzet in 2016

Geachte 10.2.e.

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende JSF opgave van behaalde opdrachten in 2016 vind 
u bijgesloten de beide opgaven.

In het kader van de SDD fase hebben we geen additionele opdrachten ontvangen.

In 2016 heeft Airbus Defence and Space Netherlands geen opdrachten mogen ontvangen in het 
kader van Omzet uit participatie.

Vertrouwende hiermede te hebben voldaan aan uw referentie vraagstelling verblijven wij,

10.2.e
O"

o»

05

Oh

Airbus Defenca avj Space Netherlands 8 V. 
Mendelweg 30. 2333 CS Leiden 
Postbus 32070. 2303 DB Leiden Nederland

T 071 52 45 000infb@atfbusOS.ry
www.airbusDS.nl

KvK 28086907



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Airbus Defence & Space B.V.
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Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2016
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VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

DATUM

PLAATS

10.2.e HANDTEKENING......

0.2.ö
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Opgave 2

F
Bijlage 3 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 2016 tot en met 31 december 2016 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Gevestigd aan: ....................................... ........
J0; .S:
Ingeschreven in het h^ndeisregister te:....U,ti(Ä^............................
Ondernummer:
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ....

2.

3.

4.

5.

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

dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2017 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 opgeeft; 
dat hij een totale Omzet uit Participatie -in de zin van artikel 2 MFO- heeft 
behaald ter hoogte van ..lÖ.l.cU euro en/of 10.ïi.c.. i dollar en/of .10.1c.. pond, 
omschreven in de bijgevoegde 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris; 
dat hij van de total^Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten 10!ïc| 
euro en/of fö.lc.. i dollar en/of TÖ.I.c.. pond- zal afdragen aan de Staat tér 
vergoeding'van de kósten van deelnamé 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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2017 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2017 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2017 de Private Bijdrage aan de Staat Is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2017 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

6.

7.

8.

Plaats:

Datum:

ICxê/Xn

mA 0 9 p lu.z-.c;Handtekening:.........|:

j __ _ ^,
Waarmerk en paraarrégisteracGetfritant, dan wel een daartoe bevoegde 
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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Opgave 2

Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 2016 
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016:
Order
datum

Ordernummer Omzet
+valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

------------
;

(

Totaal LRIP / FRP Omzet in
2016

Valuta Afdracht per 1 juni 2017 
f2 »/o)

Valuta

')

/

Datum:

Plaats:
Ci

Handtekening: ....-10.2.e
Waarmerk en paraaf registeraccountant dan wel een daartoe bevoegde 
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro;
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum;
Bijlagen:

ÎSI1 ■
donderdag 30 maart 2017 10:44:19 
170330 09 09 32.pdf

Hierbij ontvangt U een digitale versie van deel 1 van behaalde opdrachten JSF programma in 2016 . 
De originele versie is per post aan U verzonden.

Met vriendelijke groeten,

Thales Nederland B.V.

10.2.e
Project Management Office 
Thales Nederland B.V.

Phone: 10.2.6^
Mobile: i0..2.éj|
E-Mail 10.2.ejil^J'@nl.thalesgroup.com

Member of Works Counsil

This e-mail contains Unclassified content

-----Original Message-----
From: “10.2:f Hi@nl.thalesgroup.com 
Sent: Thursday, 30 March, 2017 11:10
To:|gi.ea*
Subject: Scanned from a Xerox Multifunction Device

£ ^ ct nl .thalcsui'oup.com]

Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Xerox Multifunction Device.

Attachment File Type: pdf/a, Multi-Page

Multifunction Device Location:
Device Name: pca3214

For more information on Xerox products and solutions, please visit http://w\\w.xerox.com

Unclassified e-mail

Disclaimer:
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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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THALES NEDERLAND

Zuidelijke Havenv^eg 40 
7554 RR HENGELO 
P.0. Box 42 7550 GD HENGELO 
THE NETHERLANDS 
Phone:+31 (0)74 248 81 11 
Fax: +31 (0)74 242 59 36 
wvvw.lhalesgroup com/nl 

00 
co 
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Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
Attn. J
Postbus 20401 
2500 EKDen Haag 
|0.2.e ^minez.nl

Date

Direct Tel,

E-Mail

Subject

23 Maart 2017 

r ]io.2.e.'-;3

Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD fase en / of LRIP opdrachten. JSF 

programma.

Uw kenmerk: /DGBI-TOP-MP/17005946

Geachte

Hierbij treft U aan: opgave 1 van behaalde opdrachten in de SDD en /of LRIP fase van het 
JSF programma.

Sincerely
THALES NEDERLAND B.V.

?10.2.e
is: Project Management Office.

THALES NEDERLAND B V.. Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR HENGELO, THE NETHERLANDS 
Chamber of commerce no 06061578



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Thales NederlandB.V.

EZ Hr. Ordernummer Orderdalum Opdrachtgever
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Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten JSF in 201G 
Bijlage 1 Typ hier liw tekst

538

2016 Date Customer Description Amount | Rate Dellverd
r“““""3~---------- »——1

, , ■■

ordernr.

ïiiÉii

MlîIlM

f^ÄH iliiiîil*
liÂlÉlilfeii-iiÂlSiiÉÂ?

T 'Il H A .
iÈSIIî

SI

Bedrijfsnaam......... .Thales Nederland B.V.
Vestigingsplaats.... Hengelo |0)
Contact;....  D5K)?o'’:^ii

Datum....30-03-2017
Plaats.....Henf
Handtekening T t T> ' o

k)
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

iÖ.2.e ■ ’T7i 
|0.2.e Î
W: Opgave behaalde omzet uit participatie JSF MFO
vrijdag 21 april 2017 13:16:08
imaaeOOl.Dna

Van: 10.2.6 @nl.thalesgroup.com]
Verzonden: vrijdag 21 april #17 Ï3:14
Aan: 10.2.6
Onderwerp: upgavë bePiaalde omzet uit participatie JSF MFO 
Geachte 10.2.e.
Onlangs hebben wij de opgave van de behaalde opdrachten in het kader van de MFO JSF bij u 
ingediend, en op 1 mei 2017 dient de opgave omtrent behaalde omzet bij u aangeleverd te zijn. 
Graag zou ik voor laatstgenoemde opgave uitstel aanvragen. Wij hebben alle stukken ter 
controle bij onze accountants aangeleverd, echter zijn zij door drukte bij andere controles nog 
niet toegekomen aan deze opgave. De verwachting is dat zij dit begin mei op zullen kunnen 
pakken.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
10.2.6 '

Business Controller
Tel.:+31 TOP

THALES NEDERLAND B.V.
Zuidelijke Havenweg 40 
7554 RR HENGELO

www.lhalessrouD.conn

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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van: |Kï:ZeH
Aan! 30.2.e..t™
Cc: 30,2.6.
Onderwerp: RE: Opgave behaalde omzet uit participatie JSF MFO
Datum: vrijdag 21 april 2017 13:35:08
Bijlagen: imaQeOOl.Dna

Geachte10.2.e. 3,
Bedankt voor 3e voorwaarschuwing, we ontvangen graag uw opgave van omzet begin mei. 
Met vriendelijke groet,
10.2.é^a

F-35 Industrie Participatie 
Commissariaat Militaire Productie
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&l)

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 
Den Haag
^ 3D“2er~
M @rninez.nl___________ _
Van: 1^.2 e. ,@nl.thalesgroup.com]
Verzonden: vrijaag Zl april ZU17 13:14 
Aan: Verduijn,10.2.e.
Onderwerp: upgavè behaalde omzet uit participatie JSF MFO 
Geachte 10.2,e. - 7.;g,

Onlangs hebben wij de opgave van de behaalde opdrachten in het kader van de MFO JSF bij u 
ingediend, en op 1 mei 2017 dient de opgave omtrent behaalde omzet bij u aangeleverd te zijn. 
Graag zou ik voor laatstgenoemde opgave uitstel aanvragen. Wij hebben alle stukken ter 
controle bij onze accountants aangeleverd, echter zijn zij door drukte bij andere controles nog 
niet toegekomen aan deze opgave. De verwachting is dat zij dit begin mei op zullen kunnen 
pakken.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,

10.2.e.-"7|
Business Controller
Tel-lü

THALES NEDERLAND B.V.
Zuidelijke Havenweg 40 
7554 RR HENGELO

www.thalesgroijn.com

m

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).
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Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the Chamber 
of

Commerce under number 06061578.
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Van;
Aan:
Cc:
Datum:
Bijlagen:

nx

woensdag 26 april 2017 15:56:53 
imaQeOOl.pnQ
20170426 Controleverkiarino 3SF Programma 2Q16.pdf

Geachte heer|
Vlak voor de deadline hebben onze accountants toch nog tijd vrij kunnen maken voor de 
controle, en ik heb zojuist de accountantsverklaring digitaal ontvangen. Bij deze stuur ik hem dus 
ook gelijk naar u door, met uiteraard de opgave zelf op de laatste pagina's.
Indien gewenst kan ik de hardcopy ook nasturen zodra ik deze ontvangen heb. Ik hoor graag van 
u of dat nodig is, of dat u aan deze scan voldoende heeft. Hier kunt u in ieder geval mee verder 
in uw eigen werkzaamheden.
Prettige Koningsdag!
Met vriendelijke groet.

ê
Business Controller 
Tei.:+3l|g,g|

THALES NEDERLAND B.V.
Zuidelijke Havenweg 40 
7554 RR HENGELO

www.thalesgroiJD.com

l@minez.nl]From:
Sent: Friday, 21 April, 2017 13;34
To:f 
Cc:|

Subject: RE: Opgave behaalde omzet uit participatie JSF MFO 
Geachte heerpü^^
Bedankt voor de voorwaarschuwing, we ontvangen graag uw opgave van omzet begin mei. 
Met vriendelijke groet.

ilMi
mm

F-35 Industrie Participatie 
Commissariaat Militaire Productie
Directie Topsectoren en Industriebeleid 
DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&l)

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 
Den Haag 
T:06-|^^^ 
M:{^l^§^Pminez.nl

Van: @ nl.thalesgroup.com1
Verzonden: vrijdag 21 april 2017 13:14
Aan:|MSHHBWBI
Onderwerp: Opgave behaalde omzet uit participatie JSF MFO 
Geachte heer^^^^
Onlangs hebben wij de opgave van de behaalde opdrachten in het kader van de MFO JSF bij u
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ingediend, en op 1 mei 2017 dient de opgave omtrent behaalde omzet bij u aangeleverd te zijn. 
Graag zou ik voor laatstgenoemde opgave uitstel aanvragen. Wij hebben alle stukken ter 
controle bij onze accountants aangeleverd, echter zijn zij door drukte bij andere controles nog 
niet toegekomen aan deze opgave. De verwachting is dat zij dit begin mei op zullen kunnen 
pakken.
Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
il0.2.érfl

Tel.: *31 {03^
Business Controller

THALES NEDERLAND B.V
Zuidelijke Havenweg 40 
7554 RR HENGELO

WWW -th alasgrnuo.com

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 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.

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
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u<.y MAZARS

Aan het management van; 
Thales Nederland B.V. 
T.a.v.iÖXe.
Postbus 42
7550 GD HENGELO OV

;:;,£ïiaa

Apeldoorn, 26 april 2017 
90349/CO/2016/ÜVR/AB

Betreft: Controleverklaring bij de opgave van Thales Nederland B.V. ten behoeve van ‘De 
omzet uit participatie verband houdende met het JSF-programma’ over 2016

Geachte heer10.2.e. :

Hierbij ontvangt u onze verklaring inzake de opgave van Thales Nederland B.V. ten behoeve 
van ‘De omzet uit participatie verband houdende met het JSF-programma’ over 2016 inclusief 
een ter identificatie gewaarmerkt exemplaar van de opgave.

De opgave is opgesteld voor het Ministerie van Economische Zaken met als doel Thales 
Nederland B.V. in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de 
medefinancieringsovereenkomst JSF gedateerd op 20 februari 2007. Hierdoor is de 
rapportage mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De rapportage met onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Thales Nederland B.V. en het 
Ministerie van Economische Zaken en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen.

Wij verzoeken u deze documenten door te sturen naar de betreffende instanties en 
vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

MAZARS PAARDEKO
B____J

HOFFMAN N.V.

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

Accountants-BeLAsTiNCADviscuss -Management Consultants 
Dêventerstraat 184 - Postbus nSo - 7301 BK Apeldoorn 
Tel: 088 27 72 200 - backofBce@mazars.nl

Mazars Paardekooper Hoffman N.V.
STATUTAUI gevestigd te RoTTEAOiAM (KvK Rottekoam nr. 24389296)

Praxity
MEMBBR • 

GLOOAL ALLIAfiCE Of 
tNOEPEIIOEHT FIRMS
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MAZARS

CONTROLEVERKLARING 
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van Ministerie van Economische Zaken 

Aan: de directie van Thales Nederlands B.V.

Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte "Specificatie JSF omzet 2016" (hierna: de 
opgave) inzake de behaalde omzet uit de participatie in het JSF-programma door Thales 
Nederland B.V. te Hengelo over 2016 gecontroleerd.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN NETBESTUUR

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de opgave in 
overeenstemming met medefinancieringsovereenkomst JSF gedateerd op 20 februari 2007 
(JSF MFO). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 
het noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave mogeiijk 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 de opgave op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol bij de opgave van 
omzet uit participatie verband houdende met het JSF-programma d.d. juli 2014. Dit vereist 
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
opgave 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 de opgave. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de opgave 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 opstellen van de opgave door de vennootschap, 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 vennootschap. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
opgave, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de opgave.

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

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants 
Deventerstraat 184- Postbus 1180-7301 BK Apeldoorn 
Tel: 088 27 72 200 • backoffice@mazars.nl

Mazars Paaroekooper Hoffman N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)
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OORDEEL

Naar ons oordeel is de opgave inzake de behaalde omzet uit de participatie verband 
houdende met het JSF-programma van Thales Nederland B.V. over 2016 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden 
vermeld in de medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007.

BEPERKING IN GEBRUIK EN VERSPREIDINGSKRING

De opgave is opgesteld voor het Ministerie van Economische Zaken met als doel Thales 
Nederland B.V. in staat te stellen te voldoen aan de voonwaarden vermeld in de 
medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007. Hierdoor is de opgave mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. De opgave met onze controleverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor Thales Nederland B.V. en het Ministerie van Economische Zaken 
en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Apeldoorn, 26 april 2017

fl0.2.e. MA7A
R^AARnFKÓDRER HOFFMAN N.V.
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Bijlage 3 0NDERNEMERSVERKLAR1N6 
Betreffende de opgave van JSF Omzet ult Participatie

Deze ondernemersverklaring voor de opgave van de Omzet uit Participatie als bedoeld in 
artikel 2 van de Medeflnancieringovereenkomst JSF (hierna: ’MFO'), met betrekking op 
de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende;, , , , ^ ,
Bedrijfsnaam: .................................
Gevestigd aa^: ................ .
Ingeschreven In ^ h=nHpi«-pni.,r»r

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 i mei 2017 

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 opgeeft;

3. dat hij een totale Omzet uit Participatie -In de zin van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van 10.Î .C. 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 speciflcatieformuller, 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie In euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, In 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionarls;

6. dat hij van de totale Omzet uit Participa^tie 2% (twee procent) -te weten
euro en/of dollar en/of1Ó.1.cr l. 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 Is, indien er bij 
die afdracht sprake Is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;

7. dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2017 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2017 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;

8. dat Indien niet op uiterlljk 1 juni 2017 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2017 verplicht de wettelljke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Ploau:

Pa...: "

........
Waarmerk en paraafia^fetBFa€eoamant;"aan weTeen daartoe bevoegde 
ondernemlngsfmïcfionaris Indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:

MiB MAZARS
Behoo. '10.2.e. I

2 6:iaF~
Mazars Paardekooper Hoffman N.V
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cb Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 2016 
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016:
Order Ordernummer Omzet + Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP/
datum valuta FRP

101.C.

........
Thales Nederland BV

- ^ i b:biÄliThales Nederland BV
Thales Nederland BV

lÄi Thales Nederland BV
ÄSSi

Thales Nederland BV

Thales Nederland BVHbüi
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV

Private Bijdrage over 2016 (2 % van de. omzet uit part cipatie):
Totaal LRIP / FRP Omzet In 2016 Valuta Afdracht per 1 juni 2017 

(2%)

Datum: .2^-^'.^}.... .........

Plaats: Àk0él^.2.e. ^

Handtekening: ............ v
- -tiu

Waarmerk en paraafHFegisteVacoühtant daih wel èerï daartoe bevoegde 
ondememingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:

Valuta

-ai

MAZARS

Mazara Paaniekoopar Hoffman N.V
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

O.'e maririmetechnoloQv.nn 
i?maritimetechnoloQv.nn: ' 

Uitvoeringskosten SDS 
donderdag 8 juni 2017 09:27:14

Geachte !
Op vrijdag 2 juni jl. is de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw gepubliceerd in de 
Staatscourant. Met deze e-mail wil ik graag reageren op 10.2.g.

Allereerst ook onze dank voor jullie bijdrage aan de totstandkoming van de SDS. De goede 
samenwerking en afstemming heeft ertoe bijgedragen dat wij een regeling hebben kunnen 
opstellen die goed aansluit bij de behoefte in de markt en daarmee effectief ingezet kan 
worden.
Ik begrijp 10.2.g. ^ v O V. . ÆM

l i Het is gebruikelijk dat de uitvoeringskosten
gedekt worden uit de beschikbare subsidiemiddelen en het amendement voorziet niet in 
afzonderlijke dekking van de uitvoeringskosten. Deze kosten zullen daarom gedekt moeten 
worden binnen de beschikbare € 5 mln.
U wijst erop dat de middelen uit het DEI-budget zijn overgeheveld en vraagt of dat ook 
middelen betrof waar de uitvoeringskosten nog van zouden worden afgetrokken. Dat is niet het 
geval, maar laat onverlet dat er voor de uitvoering van de SDS geen gebruik kan worden 
gemaakt van de uitvoeringsorganisatie die voor DEI is opgezet, omdat dit een andersoortige 
regeling betreft. Voor de SDS diende de uitvoering-opnieuw te worden opgezet waarvoor geen 
budget gereserveerd was.
De kosten voor uitvoering lijken in verhouding wat hoger omdat het een totaalbedrag betreft.
De uitvoering van de regeling strekt zich uit over meer dan 1 jaar, met een mogelijke 
doorlooptijd van 7 jaar. De totale uitvoering van de regeling t/m 2023 is meegenomen, alsmede 
de initiële en eenmalige opstartkosten.
10.2.g. i 5 is er in overleg met RVO (nogmaals) scherp gekeken
naar de offerte voor de uitvoering, hetgeen heeft geresulteerd in een opdrachtsom van € 0,4 
mln voor gehele opzet, uitvoering en afwikkeling van de regeling. Hierdoor komt het voor de 
subsidies beschikbare bedrag uit op € 4,6 mln.
Mocht bovenstaande nog aanleiding geven tot vragen hoor ik dat uiteraard graag.
Met vriendelijke groet.
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Den Haag, juli 2017 
BS2017022206

Zeer geachte mevrouw Schouten,

Bijgaand doe ik u een brief toekomen aan de minister van Defensie en de minister van 
Defensie Industrie van Australië, met het vriendelijke verzoek deze adres te verlenen.

Te uwer informatie is een kopie van de brief gevoegd.

Met de meeste hoogachting.

J.A. Hennis-Plasschaert

Aan:

Hare Excellentie E. Schouten 
Buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur 
bij Zijner Majesteits Ambassade te Canberra 
p/a Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag
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The Hague, July 2017 
BS2017022206

Dear Ministers,

Our shared maritime history dates back to 1606, when the Dutch East India Company's vessel 
Duyfken arrived on Australia's northern coast. Last year, our countries jointly commemorated the 
400th anniversary of Dirk Hartog's landfall on the western Australian coast in 1616. This 
commemoration culminated in the state visit of Their Majesties the King and Queen of the 
Netherlands to Australia. During that visit, a trade mission consisting of 94 Dutch companies was 
undertaken to celebrate our economic ties. This is a reflection of our strong bilateral economic 
relations, which are growing ever stronger. A large number of Dutch businesses operate in 
Australia, and a significant proportion of these companies are active in the maritime industry.

One of the first companies to join the 2016 trade mission was Damen Shipyards, a business with 
strong ties to Australia. In 2015 and 2016, it built the Escape Gear Ship and the Rescue Gear Ship 
for the Royal Australian Navy. This July, a Multi-role Air Training Vessel (MATV) will transferred to 
the Royal Australian Navy, while August will see the laying down of a Damen-built icebreaker - the 
Australian Antarctic ship - in Romania. Today, 75 per cent of all tug boats in Australia are built by 
this Dutch maritime specialist.

The Royal Netherlands Navy considers Damen Shipyards a trusted partner. It is part of the Dutch 
Maritime Cluster in which actors from industry, government and academia collaborate and achieve 
synergies. The company has a strong track record of completing projects on schedule and within 
budget, for example the four Oceangoing Patrol Vessels currently in use by the Royal Netherlands 
Navy. It has clients around the world: its standardised designs and building methods have been 
used to assist shipbuilders in Brazil, Mexico, Indonesia and Vietnam. Besides building ships, Damen 
also helps countries develop their shipbuilding industries in a way that ensures they are sustainably 
integrated into global supply chains. The company is keen to transfer knowledge and help countries 
to successfully export ships. This way, Damen Shipyards contributes to local economic 
development and employment opportunities.

As you know, Damen Shipyards is one of the contenders for the SEA 1180 tender to build twelve 
OPV's. A key objective of this tender is partnering with the Australian naval industry in order to 
help create a sustainable and sustained shipbuilding industry that is integrated into global supply 
chains. In the light of its own experience with Damen Shipyards, especially the OPV's it has built 
for the Royal Netherlands Navy, and the company's proven track record in other countries, the 
Dutch government firmly believes that it will not only deliver the highest quality ships, but that the 
company fulfils all the requirements for enhancing the Australian shipbuilding industry.
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We therefore wish to reiterate that the Dutch government fully endorses Damen Shipyards in its 
SEA 1180 bid.

Yours sincerely,

J.A. Hennis-Plasschaert 
Minister of Defence of the 
Kingdom of the Netherlands

H.G.]. Kamp

Minister of Economic Affairs 
of the Kingdom of the Netherlands

To:

Senator the Hon. Marise Payne

Minister for Defence of the Commonwealth of Australia

The Hon. Christopher Pyne MP

Minister for Defence Industry of the Commonwealth of Australia
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Ministerie van Economische Zaken

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

0,2.e. .irsitiM

nota Support letter Damen bid Australische marine

Parafenroute

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsecloren en 
Industriebeleid

Auteur

inez.nl

Datum
10 juli 2017
Kenmerk
DGBI-TOP/ 17112457 
Bhm: 17112501

Kopie aan

Bijlage(n)
1

TOP. MT-lld
Jeroen Heijs 
10-07-2017

DG B&I
Bertholt Leeftink 
11-07-2017

directeur
Yvette van Eechoud 
11-07-2017

“5_____

Aanleiding
De Nederlandse werf Damen Shipyards is in de raœ voor een grote tender van de 
Australische marine voor de bouw van patrouilleschepen. De andeie twee 
kandidaten, 10.2.a. "

; Besluitvorming is nog deze zomer vóórzien.

Advies
U kunt bijgevoegde brief van minister Hennis aan de Australische minister van 
Defensie en de minister van Defensie-industrie medeondertekenen.

Kernpunten
Damen is in de race voor de bouw van 12 Oceangoing Patrol Vessels (OPV's) die 
worden gebruikt om de kustwateren van Australië te patrouilleren. Het geschatte 
financiële volume bedraagt 1,5-2 miljard euro.
Damen heeft verzocht om economische diplomatie ter ondersteuning van het bid. 
Eerder is dit onderwerp opgebracht In bilaterale contacten, afgelopen weekend 
nog door de MP in een bilateraal overleg met Australische MP Turnbull en marge 
van de G20.
Naast het bouwen van de schepen in Zuid en West Australië moet de te selecteren 
werf zorgen dat de Australische scheepsbouwers gaan excelleren en uiteindelijk in 
staat gaan zijn om vanuit Australië te exporteren. Damen heeft daarmee 
ervaringen opgedaan zowel in Europa als daarbuiten (Vietnam, Indonesië, Brazilië, 
Mexico). 10.2.a.

Om het bredere economische belang aan te géven, wordt u gevraagd
deze brief mede te ondertekenen.
Deze zomer wordt een besluit verwacht.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 1
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The Hague, 13 July 2017 
BS2017022206

l^tes^(
Our shared maritime history dàtes^ck to 1606, when the Dutch East India Company's vessel 
Duyfken arrived on Australia's northern coast. Last year, our countries jointly commemorated the 
400th anniversary of Dirk Hartog's landfall on the western Australian coast in 1616. This 
commemoration culminated in the state visit of Their Majesties the King and Queen of the 
Netherlands to Australia. During that visit, a trade mission consisting of 94 Dutch companies was 
undertaken to celebrate our economic ties. This is a reflection of our strong bilateral economic 
relations, which are growing ever stronger. A large number of Dutch businesses operate in 
Australia, and a significant proportion of these companies are active in the maritime industry.

One of the first companies to join the 2016 trade mission was Damen Shipyards, a business with 
strong ties to Australia. In 2015 and 2016, it built the Escape Gear Ship and the Rescue Gear Ship 
for the Royal Australian Navy. This July, a Multi-role Air Training Vessel (MATV) will be transferred 
to the Royal Australian Navy. In August, we will see the laying down of a Damen-built icebreaker - 
the Australian Antarctic ship - in Romania. Today, 75 per cent of all tug boats in Australia are built 
by this Dutch maritime specialist.

The Royal Netherlands Navy considers Damen Shipyards a trusted partner. It is part of the Dutch 
Maritime Cluster in which actors from industry, government and academia collaborate and achieve 
synergies. The company has a strong track record of completing projects on schedule and within 
budget, for example the four Oceangoing Patrol Vessels currently in use by the Royal Netherlands 
Navy. It has clients around the world: its standardised designs and building methods have been 
used to assist shipbuilders in Brazil, Mexico, Indonesia and Vietnam. Besides building ships, Damen 
also helps countries develop their shipbuilding industries in a way that ensures they are sustainably 
integrated into global supply chains. The company is keen to transfer knowledge and help countries 
to successfully export ships. This way, Damen Shipyards contributes to local economic 
development and employment opportunities.
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As you know, Damen Shipyards is one of the contenders for the SEA 1180 tender to build tweive 
OPV's. A key objective of this tender is partnering with the Australian naval industry in order to 
help create a sustainable and sustained shipbuilding industry that is integrated into global supply 
chains. In the light of its own experience with Damen Shipyards, especially the OPV's it has built 
for the Royal Netherlands Navy, and the company's proven track record in other countries, the 
Dutch government firmly believes that it will not only deliver the highest quality ships, but that the 
company fulfils all the requirements for enhancing the Australian shipbuilding industry.

We therefore wish to reiterate that the Dutch government fuliy endorses Damen Shipyards in its 
SEA 1180 bid.

dç) Q ^
t-

J.K Hëhnis-PlasscFiâert 
Minister of Defence of the 
Kingdom of the Netherlands

..I» 10.2.e
;fiil

H.G.J. Kamp
Minister of Economic Affairs 
of the Kingdom of the Netherlands

Typ hier iiw tekst

To:
Senator the Hon. Marise Payne
Minister for Defence of the Commonwealth of Australia

The Hon. Christopher Pyne MP
Minister for Defence Industry of the Commonwealth of Australia
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Commissariaat Militaire Productie van het 
Ministerie van Economische Zaken 
T.a.v. lÖ^Ze: n
Postbus 2U4U1“ “ '
2500 EK DEN HAAG

585

Datum; 11 juli 2017
Betreft:: Europese Commissie voorstel Europees Defensiefonds (EDF) en Verordening voor de 
oprichting van een Europees Defensie Industrie Ontwikkelingsprogramma (DIDP)

Geachte heer Taal,

Met belangstelling heeft de stichting NIDV kennisgenomen van uw brief d.d. 23 juni 2017 en vooral 
van uw vraag of de kansen en succesfactoren voor de Nederlandse Defensie-industrie bij het 
Europese Defensiefonds (EDF) en het Defensie Industrie Ontwikkelingsprogramma (DIDP) in kaart 
kunnen worden gebracht. Dit in het bijzonder in verband met het thans lopende proces naar een 
kabinetsstandpunt over beide voorstellen van de Europese Commissie (het zgn. BNC-fiche).

De stichting NIDV, als lid van de AeroSpace and Defence Industries of Europe Association (ASD), 
heeft actief bijgedragen aan de informele en formele consultaties van de Europese Commissie. Beide 
genoemde voorstellen komen voort uit het Europese Defensie Actieplan van december 2016, hetgeen 
eerder door de NIDV is omarmd. Ook het EDF en DIDP worden in die lijn omarmd.

Zowel het EDF als DIDP worden gezien als positieve strategische stappen in het verder 
bewerkstelligen dat de juiste Europese defensiecapaciteiten zullen worden ontwikkeld. Het wordt dan 
ook van cruciaal belang geacht dat de EU-lidstaten gezamenlijk tot een EU-brede visie komen voor 
die Europese defensiecapaciteiten die nodig zijn op een termijn van 15-20 jaar. Alleen op die wijze 
kunnen zowel het Europese onderzoeksprogramma (EDRP) en het DIDP gericht vorm krijgen, wellicht 
na een aanloopfase.

Alhoewel uit reeds bestaande beleidsdocumenten zoals de Global Strategy for an EU Foreign and 
Security Policy en het bijbehorende Implementation Plan for Security and Defence richting kan worden 
gevonden, zou wellicht een analyse in enig, wellicht PESCO, verband waaraan Nederland deelneemt, 
tot verdere concrete sturing kunnen komen.

De kansen voor de Nederlandse defensie-industrie zijn in hoge mate afhankelijk van de wijze waarop 
Nederland zich positioneert in een dergelijke discussie in Europees verband. De NIDV zal de 
ontwikkelingen in dat kader actief volgen en waar gewenst er aan bijdragen. Duidelijk is dat zowel het 
EDF als het DIDP voor de NL defensie- en veiligheidsindustrie een positieve stimulans kunnen zijn 
waardoor zij zich verder in een Europees industrieel landschep kan verankeren. Gelet op het 
bovenstaande is het, naar mijn oordeel, te vroeg om concrete projecten en programma’s te duiden.

De mogelijkheden tot gebruikmaking van financiële instrumenten zoals van de EIB voor defensie- 
industrie worden toegejuicht. Uit informeel nationaal en ASD-overleg is komen vast te staan dat de 
huidige EIB-regelgeving reeds geruime mogelijkheden biedt, maar dat verdere verruiming in de 
richting van defensie zal bijdragen aan vooral de financiering van het defensie-MKB.

Prinsessegrachtig • 2514 AP Den Haag • T:+31 (0)70 364 48 07 • info@nidv.eu • www.nidv.eu

IBAN. NLgoFVLBo22582i672 • Chamber of Commerce The Hague: 41153334 • VAT: NL 006175272 B oi
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Zowel de EDF-communicatie als de DIDP-verordening zullen na het zomerreces in Europees verband 
worden behandeld. De NIDV heeft graag inbreng bij die behandeling. Die inbreng zou vorm kunnen 
krijgen door een overleg tussen bewindslieden en het NIDV-bestuur inzake het EDF.
De voorbereiding daarvan kan plaatsvinden op directeurenniveau dan wel anderszins d.m.v. informeel 
overleg.

Met vri^delijke groe^ 
Stichtir^ NID\

lïïXé

....RbnjNulkes
Directeur

.f - :■ -■
M ^ ■ ■
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Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat 
De heer ir. E.D. Wiebes 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum: 30 oktober 2017 
Betreft: samenwerking met NIDV

Excellentie,

Voor de felicitatie
is al bedankt door
de bewindsper^on

Van harte gelukgewenst met uw benoeming tot minister van Economische Zaken en Klimaat. U komt 
binnen in een tijdsgewricht dat de Europese samenleving en zijn economieën sterk worden 
uitgedaagd door een dynamische internationale omgeving. Uit de baaierd van factoren noem ik twee 
elementen: de innovatieve potentie van het bedrijfsleven en de complexe problematiek van externe en 
interne vrede en veiligheid. De achtergrond waartegen dit speelt is dat de Defensie- en 
Veiligheidsgerelateerde Industrie niet alleen van groot belang is voor de werkgelegenheid in 
Nederland en voor het innovatief vermogen. De sector is ook uit veiligheidsoverwegingen essentieel 
voor Nederland. Mede daarom is de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) 
opgericht.

Als voorzitter van de NIDV vraag ik graag uw aandacht voor een ambitieuze, maar noodzakelijke 
agenda met de industrie voor de activiteiten op het gebied van defensie en veiligheid. Uw stuwende 
kracht zal nodig zijn om deze tot een succes te maken, in het belang van Nederland, in het belang van 
Europa. Deze agenda heb ik als bijlage bijgevoegd.

Het zou geweldig zijn als u directeur NIDV Ron Nulkes en mijzelf in de gelegenheid zou stellen om in 
een gesprek met u nader van gedachten te wisselen over mogelijkheden en prioriteiten van de 
Nederlandse bedrijven, groot en klein, op het gebied van de externe en interne veiligheid, dat wil 
zeggen Defensie en Politie. Dan schets ik ook graag de achtergronden en doelstellingen van de NIDV. 
Het kabinet Rutte III gaat sinds lange tijd grote en noodzakeiijke investeringen doen in Defensie en 
Veiligheid. Investeringen die de Nederlandse industrie als cruciale partner in veiligheid raken en ook 
kansen bieden. Graag zou ik daar met u over van gedachten willen wisselen. Uiteraard zal dit niet op 
stel en sprong kunnen, maar wij hopen toch dat zulk een overleg nog dit kalenderjaar kan 
plaatsvinden.

Ik zie uit naar de voortzetting van de prima samenwerking tussen uw ministerie en de NIDV.

. Met vriendelijke groet,

t : mmmmHaris Hilién ^""' 
Voorzitter

Prinsessegrachtig • 2514 AP Den Haag ■ T:+31 (0)70 364 48 07 • info@nidv.eu • www.nidv.eu

IBAN: NL9oFVLBo22582i672 • Chamber of Commerce The Hague: 41153334 • VAT: NL 006175272 B 01
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Bijlage behorende bij brief d.d. 30 oktober 2017 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat

In deze bijlage is de agenda met de industrie opgenomen ten behoeve van de minister van 
Economische Zaken en Klimaat.

Dat het kabinet in de eerste plaats investeert in de voorzieningen die van ons allemaal zijn en daarom 
investeert in onder meer defensie en politie, onderschrijft de stichting Nederlandse Industrie voor 
Defensie en Veiligheid (NIDV)'* wordt ten sterkste.

De huidige geopolitieke, militaire en technologische trends maken gerichte investeringen in 
defensiematerieel noodzakelijk om ook in de toekomst de taakuitvoering effectief te kunnen vervullen 
in relatie tot het dreigingsbeeld, en om nog als serieuze partner voor internationale samenwerking te 
worden gezien. Wanneer nieuwbouwprojecten bij vooral de Koninklijke Marine te lang uitblijven, dreigt 
het verdienvermogen van de Nederlandse marinebouwcluster. de enige overgebleven volledig 
zelfscheppende sector binnen de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie, 
verloren te gaan. Dit negatieve effect wordt versterkt doordat ook in deze sector op de EU-markt geen 
level playing field is; de grote lidstaten vallen terug op (deels) staatseigen of staatsgesteunde industrie 
en een volledig gesloten markt. Het bijbehorende Nederlandse ecosysteem van overheid, industrie en 
kennisinstellingen staat dus onder druk. Tegen de achtergrond van een veranderend wereldbeeld 
moet voldoende continuïteit in nieuwbouw worden ingebouwd. Wij brengen de studie “Marinebouw en 
de Marinebouw Cluster; een ecosysteem onder druk” ^ onder uw aandacht, die begin dit jaar aan de 
minister van Defensie mw. Hennis-Plasschaert is aangeboden. Daarin wordt aanbevolen:

1. Een ambitieus investeringsprogramma uit te zetten, dat verder gaat dan de momenteel 
voorgenomen vervangingsinvesteringen;

2. Structurele vertrouwensrelaties aan te gaan, met open overlegstructuren om samenwerking 
tussen alle spelers in het ecosysteem te faciliteren;

3. Voldoende kennis en knowhow bij Defensie en de Koninklijke Marine in huis te houden om 
zo de rol van launching customer ie kunnen blijven oppakken;

4. Een voortrekkersrol te spelen bij internationale samenwerking op het gebied van 
materieelbeleid.

Vooral voor het behoud van de Nederlandse maritieme Original Equipment Manufacturer {OEM)-has\s 
is het noodzakelijk dat Defensie als Launching Customer ('eerste klant’) producten (schepen) van de 
eigen industrie afneemt zodat deze scheepstypen vervolgens ook aan buitenlandse klanten kunnen 
worden verkocht. Dit is in het belang van het gehele maritieme ecosysteem. Overigens kan het 
Gouden Ecosysteem met de zelfscheppende marinebouwbasis dit soort direct gegunde Launching 
Cusfomer-projecten succesvol, binnen tijd, geld en gevraagde kwaliteit leveren; sterker nog, dit 
gebeurt aanmerkelijk goedkoper dan bij vergelijkbare Europese en Amerikaanse projecten.^ Het mes 
snijdt dus aan twee kanten. De belastingbetaler krijgt moderne en broodnodige schepen voor de 
marine en de Nederlandse marinebouw kan langs deze projecten innoveren om zo robuust en 
succesvol te zijn in de competitieve exportmarkt. Ik zou erg waarderen stellen indien u 
vertegenwoordigers van het NIDV/Nederlands Marinebouw Cluster (NMC) de gelegenheid biedt 
hierover binnenkort met u van gedachten te wisselen.

' De stichting NIDV bevordert de inschakeling van haar 170 deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, 
instandhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten. Zij is in 1984 opgericht door de ministeries van 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie. De NIDV vormt als brancheorganisatie de link tussen de overheid, 
bedrijven en kennisinstellingen uit de defensie- en veiligheidsindustrie, zowel binnen als buiten Nederland, Doelgroep van de 
NIDV-bedrijven voor zaken doen zijn onder meer de krijgsmacht, politie, brandweer, kustwacht en veiligheidsregio’s. De omzet 
van de sector bedraagt ca. € 4,5 miljard, waarvan € 3 miljard export. Zij telt ca. 25.000 arbeidsplaatsen.
^https.7/www.defensie.nl/actueel/nieuws/2017/05/16/rapport-nidv-meer-investeringen-in-marinebouw-noodzakelijk
^ Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005; Ministeries van Defensie en Financiën, 2016
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De bijzonder goede samenwerking op het gebied van de F35 tussen overheid, industrie en 
kennisinstellingen mag als een voorbeeld dienen van publiek-private partnerschap binnen de Gouden 
Driehoek, ook wel het Gouden Ecosysteem genoemd. Er is inmiddels veel bereikt; desalniettemin 
onderstreep ik dat op het gebied van de instandhouding van de F35 nog veel werk is te verzetten. Er 
zijn andere klanten die actief lobbyen om instandhoudingsactiviteiten naar hun landen te krijgen. De 
VS zijn actief op zoek naar innovaties die de F35 verbeteren en/of goedkoper maken. Nederlandse 
bedrijven kunnen daarbij een rol spelen. Het is daarom van belang dat de overheid ondersteunt bij het 
binnenslepen van die opdrachten. Graag onderstreep ik dat t.b.v. de overige luchtgerelateerde 
projecten binnen de Nederlandse Gouden Driehoek substantiële vorderingen worden gemaakt. 
Hierdoor nemen de kansen voor de Nederlandse industrie toe om zich te positioneren voor de Fith 
Generation Airforce. Vertegenwoordigers van het H\D\//Netherlands Industriai F35 Aircraft Platform 
(NIFARP) zouden graag in de gelegenheid worden gesteld u haderte Informeren over de industriële 
en innovatieve aspecten van het F35-programma.

Voor alle defensiebedrijven geldt dat Defensie als launching customer bijzonder betekenisvol is. Uw 
voornemen om daarbij meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling ‘ 
(SBIR) wordt dan ook omarmd. Daarbij heb ik met genoegen kennisgenomen dat uw kabinet 
voornemens is art. 346 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, ruimer te 
interpreteren. Ik acht dat goed voor Defensie en voor de Nederlandse industrie. Over de invulling 
daarvan treed ik graag met u in contact.

De sterkere focus van het regeerakkoord op de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën 
in het aangekondigde topsectorenbeleid ziet de NIDV als een kans. Dat spreekt des te meer daar er in 
het regeerakkoord ook een maatschappelijke uitdaging “Veilige Samenleving” kan worden onderkend. 
Dit kan als een impuls worden beschouwd voor de Gouden Driehoek. Over de besteding van de extra 
beschikbare middelen voor (fundamenteel en) toegepast onderzoek ten behoeve van defensie acht ik 
ook op korte termijn een overleg met vertegenwoordigers van TNO, NLR en MARIN op zijn plaats.

In de aanloop naar de formatie van uw kabinet heeft de informateur een fiche “Een innovatieve 
krijgsmacht in samenwerking met het bedrijfsleven” ontvangen. Daarin is opgeroepen dat het kabinet 
jaarlijks € 150 miljoen in Defensieprojecten investeert voor het aanjagen van innovatie door 
verregaande nationale samenwerkingsprojecten en het inrichten van experimenteerruimtes. Hieraan 
draagt de industrie financieel bij via een publiek-private-aanpak. Het is essentieel dat de in het 
Regeerakkoord aangekondigde extra middelen gedeeltelijk ten goede te komen aan de 
maatschappelijke uitdaging “Veilige Samenleving”.

Nederland heeft er belang bij om de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis 
verder te verstevigen. Deze basis kan gezien worden als een onderdeel van een grotere 
economische, kennis-,innovatie- en veiligheidsstructuur. Onderdelen daarin, zoals onze vitale 
infrastructuur, cyberbescherming, krijgsmacht, politie en veiligheidsdiensten én strategische industrie 
en kennis (in bijvoorbeeld de topsectoren) geven Nederland, als middelgroot land een zekere 
autonomie, die in het huidige wereldbeeld en binnen meer diffuus wordende samenwerkingsvormen 
vitaal is.“ Eén van de instrumenten om onderdeel van deze structuur te schragen en behouden, is de 
Defensie industrie strategie (DIS). Inmiddels is de herziening van de DIS in gang gezet waarbij de 
NIDV is betrokken. Het verdient wellicht aanbeveling de aanpak te verbreden (in de lijn van 
bovenstaande grotere structuur) naar een “Defensie- en Veiligheids Industrie Strategie”, omdat ook 
mijn achterban steeds meer de integraiiteit van veiligheid ondervindt. Hierbij onderstreep ik de 
bereidheid van de NIDV om de D(V)iS een effectief instrument te maken.

Essentieel is dat het Nederlandse Gouden Ecosysteem een goede rol kan vervullen bij de uitvoering 
van de Europese initiatieven voor versterking van de Europese defensiemarkt. Met de hiervoor 
aangehaalde elementen worden de kansen van Nederland ook vergroot bij de zgn. Grand Societal 
Challenges, in het bijzonder Social Societies, die in het huidige Europese kaderprogramma en

* https://www.wrr.nl/publicaties/raDPOrten/2017/05/10/veiliqheid-in-een-wereld-van-verbinclinaen en “Rusland en de Nederlandse 
defensie-inspanninqen“. Adviesraad Internationale Vraagstukken, AlV, Den Haag, 2017.
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mogelijk in toekomstige Europese programma’s aan de orde zijn. Inzet zou moeten zijn dat 

■f' i.'S-j Nederlandse bedrijven een eerlijke kans wordt geboden te worden ingeschakeld in de Europese
programma’s, in het bijzonder de leveranciersketen, waarbij het exportbeleid binnen de Lidstaten goed 

i ' is afgestemd. Hierbij kunnen wij niet blind vertrouwen op andere Lidstaten. Een proactieve opstelling 
van binnen Nederland is daarom essentieel; in vroegtijdige stadia van beleid én uitvoering dient de 
Nederlandse kaart te worden gespeeld. De industrie en kennisinstellingen zijn mede door 
tussenkomst van de NIDV goed bij deze initiatieven aangesloten. Voortzetting van deze 
samenwerking kan op mijn volle steun rekenen.

Recent heeft de directeur NIDV gesproken met uw directeur Topsectoren en Industriebeleid over 
onder meer de positionering van de commissaris Militaire Productie binnen uw organisatie. Met de 
uitdagingen die voor ons liggen, lijkt de tijd rijp om deze functionaris weer een directeurstatus te 
geven.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e 609
ÏÏJcLmadnaarNIDV 

dinsdag 31 oktober 2017 09:18:57

Hallo io:2:f3
FDA heeft 3e afhandeling overgenomen. Hieronder vind je de verzonden opdrachtemail aan
NIDV,

AAihisfefié van Economische Zaken en Klimaat 
Minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Adviseur Inkoop 
Inkoopplein B73 
C Noord 0
Telefoon: 10.2.6 ' 'j
Mobiel:10.2.e ; ]
^aik10,2.e ~.;j^*3@minez.nl
Van: 10.2:èl| 
Verzonden: 
Aan: 10.2

3 , ^Verzbhdén:‘vnJ^Ïroltober 2017 14:13

Onderwérp: Kt:
/ B7320m^l9J.605
Van:1Van:' t .. LL ;.
Verzonden: woensdag 25 oktober 2017 9:13 
Aan: 10 2 e 
Onderwerp: hWj
FDA,
graag het B73-
FDA,
graag het B73-registratienummer erbij vermelden anders kunnen wij het moeilijk plaatsen hier 
intern.
Met vriendelijke groet.

Adviseur Bedrijfsvoering lnkooppleinB73 
Aanwezig: maandag t/m donderdag
Telefoon 10.2 e 
Email 102e minez.nl

Dienst Bedrijfsvoering
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haagj

dinsdag W oktober 2017 15:09 
Aan:1® mrsb.nl',10 2 e ' ^ ’
Onderwerp:
Geachte leverancier/opdrachtnemer,
Met deze email bevestig ik de opdracht conform uw bijgaande offerte.
Facturering
Opdrachtnemer dient de facturen elektronisch te zenden naar;

Ministerie van Economische Zaken-Kerndepartement

Voor de adressering van de factuur kunt u gebruik maken van het 
volgende Overheidsidentificatienummer (OIN):
10.1.C. 71

Opdrachtnemer dient als referentie op de factuur het ordernummer
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1300025661 te vermelden.
Let op: Het meesturen van meer informatie in het referentieveld kan leiden 
tot problemen in het automatisch accepteren en verwerken van de factuur. 
Facturen dienen via een van onderstaande manieren te worden verzonden: 

o Factuurportaal van de Rijksoverheid 
o Koppeling met Digipoort
o E-factureren vanuit uw (boekhoud)softwarepakket via 

Simplerinvoicing
o E-factureren via een dienstverlener 

Indien de factuur niet aan bovenvermelde eisen voldoet of niet via de 
vermeide wijze wordt verzonden, kan dit ertoe ieiden dat de factuur niet in 
behandeling wordt genomen of dat de betalingstermijn wordt verlengd.
Ter informatie ontvangt u bijgaand:

1) de brochure "Elektronisch factureren aan de Rijksoverheid";
2) een handout.

Met vragen over e-factureren kunt u zich wenden tot 10.2.e" i
'''"b riMnbzkmi'g

Alie algemene voorwaarden (leverings- of betalingsvoorwaarden) worden 
nadrukkelijk van de hand gewezen bij acceptatie van deze opdracht.
Van toepassing zijn de algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARVODI 2016, 
ARIV 2016 & ARBIT 2016)
https://zQek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-51478.html
Mocht u vragen hebben m.b.t. de betaling/factuur dan kunt u zich wenden
tot' —4i@minez.nl
Voor eventueel aanvullingen op deze opdracht zoals meerwerk moet er 
worden gewacht met factureren totdat de wijzigingsopdracht schriftelijk is 
bevestigd.
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Nederland Maritiem Land
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Ministerie wan Economische Zaken
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Mewrou^ïo 2 e 
Postbus 20401 

2500 AH DEN HAAG

Doortdesnutnmer

010-7470076

f;4:

Ons teranefk 
B_20171117_I3_0D42

Datum

17 nouember 2017

Betreft: De Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2017

Geachte 10:2.6—7:1

In opdracht wan het Ministerie, wan toen nog. Infrastructuur 6 Milieu heeft Ecorys, in samenwerking met 
Nederland Maritiem Land, de Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2017 uitgeuoerd, een analyse over de 
economische ontwikkelingen uan onze maritieme sector in 2016. Op 6 nouember jl. heeft de heer Mark Frequin, 
directeur-generaal Bereikbaarheid het eerste exemplaar ouerhandigd aan Nederland Maritiem Land uoorzitter 
de heer LUim uan Sluis.

De belangrijkste punten uit de monitor;

• Productiewaarde in 2016 is gedaald naar € 54,5 miljard

• Toegeuoegde waarde komt uit op € 23,3 miljard (3,3% uan het bruto binnenlands product)

• Aantal werknemers in de maritieme sector: 271.500 (3,0% percentage beroepsbeuolking)

• De sector inuesteerde 3,4% uan de toegeuoegde waarde in innouatie

LUim uan Sluis ouer de monitor; "Ondanks dat 2016 een moeizaam jaar was voor de maritieme cluster, en de 

vooruitzichten voor 2017 nog geen herstel voorspellen, zien wij kansen ontstaan. Het regeerakkoord biedt 
een aantal concrete aanknopingspunten om de cluster erbovenop te helpen. Zoals de voorgestelde green 
deal met de zeevaart, binnenvaart en de havens. Maar ook de uitbreiding van de SDE regeling, extra budget 
voor defensie, onderzoek en de kennisinstellingen“.

Het is ons een genoegen om u een exemplaar uan de monitor toe te sturen samen mét een geïllustreerde 
samenuatting in het Nederlands. De Engelstalige samenuatting is opuraagbaar. De Nederlandse Maritieme 
Cluster Monitor 2017 is teuens te downloaden uia de website www.maritiemland.nl.

High Tech, Hands On
stichting Nederland Maritiem Land
Willemswerf ■ Boompjes *0 ■ 3011 XB Rotterdam 
T (010) 747 00 76 ■ infoemaritiemland.n! • www.maritiemland.rfl 
NL50fiBNri0466219490 (tn.u. Stichting Nederland Maritiem Land] 
Ru.H. Rotterdam 41136418

Maritime 
by Holland.
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Mocht u naar aanleiding van bovenstaand vragen hebben neem gerust contact met ons op. U)ij zijn bereikbaar 
pp telefoonnummer 0lQ-tft70076 of per email; infti@maritiem1and.nl

îlê'ÂilS

n. Uytendaal 
directeur

Persbericht 'Maritienne Monitor 2017 Moeizaam maar kansrijk

Bijlage:

De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2017 

De Nederlandse Maritieme Cluster: Samenvatting monitor 2017
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PERSBERICHT

Maritieme sector 2016 - Moeizaam maar kansrijk
2016 was een moeizaam jaar voor de Nederlandse maritieme sector. De directe toegeuoegde 
waarde daalde met 2,9% en de directe werkgelegenheid nam af met 0.2%. Oooral maritieme 
bedrijven in het Noorden maakte moeilijke tijden door met faillissementen, reorganisaties en 
doorstarts als gevolg. Bij de havens, grote jachtbouw en de visserij ging het wel goed. 
Daarnaast lijkt de bodem van de crisis in de jachtbouw/watersportindustrie bereikt. Dit staat 
te lezen in de Maritieme Monitor 2017. Ulak voor het Maritime Awards Gala - het hoogtepunt 
van de Maritime Week 2017 - overhandigde Mark Frequin, DG Bereikbaarheid, vanmiddag het 
eerste exemplaar aan Wim van Sluis, voorzitter Nederland Maritiem Land. Dit deed hij namens 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd overhandigde Frequin de 
Havenmonitor 2017 aan de voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens, Ronald Paul.

2016 in cijfers

In 2016 bood de maritieme duster werkgelegenheid aan ruim 271.500 mensen. Waarvan 166.600 
directe werkgelegenheid. De gecombineerde productiewaarde was € 54,5 miljard. De directe 
toegevoegde waarde kwam uit op ruim € 18,2 miljard. Indirect kwam hier nog ruim € 5 miljard bij. 
Hiermee genereerde de maritieme cluster ruim 3,3% van het Bruto Binnenlands Product. Qua 
werkgelegenheid was de maritieme sector goed voor ruim 3% van de Nederlandse werkgelegenheid.
In de Nederlandse zeehavens en het bijbehorende havenindustrieelcomplex werkten in 2016 ruim 
180.000 mensen. De economische ontwikkeling was daar positief. De directe toegevoegde waarde 
nam in 2016 toe met € 1,32 mld, zo'n 5,3 %. De totale directe en indirecte toegevoegde waarde kwam 
uit op € 41,2 mld. Dit maakt de maritieme sector inclusief de zeehavens, samen met de niet maritieme 
bedrijven in de havens, een invloedrijke maatschappelijke en economische speler. 'We zijn trots op de 
mooie economische ontwikkelingen bij de Nederlandse zeehavens, maar maken ons tegelijkertijd ook 
zorgen om het steeds verder uit het lood gerakend gelijke speelveld met de havens in onze 
buurlanden', aldus Ronald Paul, voorzitter van de Brancheorganisatie Zeehavens. 'Gelukkig bevat het 
Regeerakkoord veel voorstellen om die balans te herstellen. We roepen Cora van Nieuwenhuizen, de 
nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, op om de aangekondigde maatregelen snel in te 
voeren om daarmee lading, toegevoegde waarde, de ingezette innovatie en banen veilig te stellen.'

Uooruitblik

Gezien de achterliggende redenen voor de moeilijke economische situatie in de cluster zijn de 
vooruitzichten voor 2017 niet rooskleurig. Overcapaciteit in de (zeejscheepvaart zorgt voor (te) lage 
vrachtprijzen. En zorgt in binnen- en buitenland voor lege orderboeken in de scheepsbouw. De 
aanhoudende malaise in de offshore drukt ook op deze sector. Niet alleen door het uitblijven van 
nieuwbouw orders, maar ook doordat de omvang van de scheepsreparaties afneemt. Wat weer een 
negatief effect op de maritieme toeleveranciers heeft. Positief is wel de ontwikkeling van alternatieve 
energievormen zoals Wind op Zee, dat deze zelfde offshore sector nieuwe activiteiten oplevert. Welke 
bijdrage dat kan gaan leveren is nog onzeker. De komende jaren kan de 'Brexit' voor de Nederlandse 
vissers en de gehele Europese visserij een grote impact hebben, omdat mogelijk wordt besloten de 
Britse wateren alleen toegankelijk te maken voor Britse vissers. De maritieme cluster heeft in 2D16 
dan ook nog niet kunnen profiteren van het herstel van de wereldeconomie. Naar verwachting zal dit 
ook in 2017 nog niet gebeuren. De verwachting is wel dat de wereldhandel zich positief zal blijven 
ontwikkelen. Daarom zijn de lange termijn verwachtingen voor de maritieme cluster niet negatief.

High Tech, Hands On
stichting Nederland Maritiem Land
Oiillemsuuerf • Boompjes 40 ■ 3011 XB Rotterdam yïS'iï'ïï
T (010] 747 00 76 • info@matitiemland.nl • www.maritiemland.nl 
NL50ABNA0466219490 [t.n.u Stichting Nederland Maritiem Land)
H.uM. Rotterdam 41136418

Maritime«••••••K

by Holland.
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Wim van Sluis: ‘OnèânksBàt 2016 een moeizaam jaär was voorde maritieme cluster, en de 
vooruitzichten voor 2017 nog geen herstel vóórspellen, zien vjij kansen ontstaan. Het regeerakkoord 
biedt een aantal concrete aanknopingspunten om de cluster erbovenop te helpen. Zoals de 
voorgestelde Green Deal met de zeevaart, binnenvaart en de havens. Maar ook de uitbreiding van de 
SDE regeling, extra budget voor defensie, onderzoek en de kennisinsteUingen."

Monitor

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
uitgeuoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en 
innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren. De monitor komt tot stand in nauwe 
samenwerking met Nederland Maritiem Land. Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie de 
Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de 
zeehavens in beeld brengt. Sinds 2013 sluiten de gegevens op elkaar aan, zodat een compleet beeld 
resulteert van de maritieme cluster en de havens. De maritieme monitor is via www.iTiaritiemland.nl 
tP riniunlnaripn sn rie hauenmonitor via www.havenmonitor.nl-

Noot voor de redactie:

Uoor meer informatie kunt u contact opnemen met Ï0.2.e. . ^
telefonisch lö;2.e: '
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Draaiboek EZ tijdens NIOV Symposium 2017

NIDV Symposium 2017
Draaiboek EZ-CMP stand/Informatieblad

Versie 1 
Status: Concept

Algemeen
Datum
Locatie:
Bereikbaarheid:
Beurstijden:
Opbouw:
Afbreken:
NIDV Organisatie:

Donderdag 30 November 2017 
AHOY Rotterdam
RET metro Zuidplein - Mobilitymixx kaart 
08:00 - 18:00u - Start symposium 10:00 
Wo 29/11 - 10:00u - 17:00 - ???
Do 30/11 - 18:00u - 19:00u - allen 
Public Relations Management (PM), ij0.2.e T 
Molenlaan 61, 3055 EH Rotterdam 
Telefoon: (010) lo.2.e. - Fax: (010)io.2.e.
www.PublicAffairsMat.nl

Mobiel: io.2.e.

Alle actuele informatie over het NIDV symposium zoals programma en pitch & match module (afspraken) 
is terug te vinden in de app van de NIDV.

EZ Contactpersonen
• 10.2.e
• 10.2.e

. j@minez.nl. tel nr. 06-lo.2.è"iJ
; i@mïnez.nl. tel nr. 070-J0.2.e (ÓS-m $ r la)

Doel van de tentoonstelling:
• Informatie verstrekken over EZ en CMP
• Goodwill bevorderen
• Onderhouden bestaande contacten
• Opbouw nieuwe contacten
• Afspraken maken
• Bij elkaar introduceren van NL en buitenlandse bedrijven

EZ boodschap op tentoonstelling:
Supporting an innovative and competitive Defence and Security Industry in the Netherlands

Stand - Standnummer 4.220. beschrijving
Luxe stand: 4x4 meter

• Twee spotjes (1 duospot en 1 triospot)
• Eén stopcontact
• Balie met twee krukken
• Folderrek
• Koelkast
• Kleur panelen: lichtgrijs
• Vloertegels in standaardkleur: blauw
• Frieslijst met de tekst "MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN"

• geen internetaansluiting

Aanvullend:
• 2 zittafels met elk 5 stoelen/ 2 statafels [Holland Reklame en standbouw BV]

Via EZ:
• 1 EZ Pers wand (staat bij CMP in de kluiskast/ eigendom CMP)
• 1 banner

G/Veawa/s io.2.e.
• Overzichtsboek NL Industrie: Dutch Industry (lOx)

Documentatie t.b.v. folderrek:
• Lijst stand openstaande compensatieovereenkomsten - iedere IP-adviseur 

NIET AFGEVEN AAN BEZOEKERS!!!!!!!!
• 15x Organogram CMP (engels)
• 15x Organogram CMP (Nederlands)
• 15x Organogram EZ

Rapportage bedrijvenbeleid 2016

-1 -
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Draaiboek EZ tijdens NIDV Symposium 2017

NL DVI 2016 - Trairi Rapport

Etenswaren 10,2.e. ) aanvulling op koffie/thee (gratis):
• Lekkernijen bij de koffie (koekjes)
• Snoep en pot
• 1 Rode wijn, 1 witte wijn, 1 Rosé, frisdrank / zoutjes 

EZ deelnemers (NB: visitekaartjes up to date)

i

Versie 1 
Status: Concept

Registratie
• Zelf registreren! Badges worden vooraf toegezonden aan de deelnemers.
* Bij 10.2.e. staat het in de agenda en is geregistreerd.

Opbouw Stand:
Woensdagochtend 29 november 2017 - ???

Programma Symposium
Zie NIDV app en bijlage

-2-
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2017
Versie 1 

Status: Concept

Schema standbezetting

* 10.2.e. vormen (roulerend) de permanente bezetting van de stand. Overige CMP
medewerkers zijn conform onderstaand schema aanwezig op de stand voor vragen en gesprekken.

-3-

Van Tot Wat Adviseurs Secretariaat
08:00 9:00 10.2.i
9:00 10:00 10.2.e
10:00 11:00 10.2.1
11:00 11:30 10.2.;
11:30 12:00 10.2.e.
12:00 12:30 10.2.e.
12:30 13:00 _10.2.e.»^____
13:00 14:00 10.2.e.

1 1

14:00 15:00 10.2.e.
15:00 16:00 10.2.e.
16:00 17:00 10 2.e
17:00 18:00
18:00 - Afbreken -
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Aan de staatssecretaris mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Datum: 25 januari 2018 
Betreft: Kennismaking NIDV

Geachte staatssecretaris, beste Mona,

Als voorzitter van de NIDV zou ik het bijzonder op prijs stellen om, samen met mijn directeur Ron 
Nulkes, op jouw ministerie met jou van gedachten te wisselen over de prioriteiten in deze 
kabinetsperiode.

De NIDV is de liaison tussen de overheid en het bedrijfsleven dat betrokken is bij de 
veiligheidsdiensten van ons land. Defensie, Politie en Brandweer. De letters NIDV staan voor 
Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Onze activiteiten bewegen zich binnen de 
zogenaamde Gouden Driehoek van overheid, innovatie en industrie. De stichting is opgericht door 
jouw ministerie en dat van Defensie.

Ik hoop spoedig van je te vernemen.

------ Met vriendelijke groet.

Voorzitter

QBZ

Prinsessegrachtig • 2514 AP Den Haag • T:+31 (0)70 364 48 07 • info@nidv.eu • www.nidv.eu

IBAN: NL9oFVLBo22s82i672 • Chamber of Commerce The Hague: 41153334 ■ VAT: NL 006175272 B oi



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

Opdrachten t/m 2016

628
rr -TT- -rïii- - X ' i- - t

EZNr. Ordernummer Ordeidatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking Uitgeleverd en 
definitief?

!

I

i

i
I

I

(sub) totaal I

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2017

totaal iü.
1.C. '

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

TU|\U$...CayQSetsA.vcS B.V,

..,£,\N,C>.B.QV.feN............

;10:2.èr';:T:

DATUM

PLAATS ....... .&.i.!N>.C>.V\Q,V!£.Isi.,..*
10.2.e.

HANDTEKENING

■
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Opgave 2 MiET OAtO Toep<^SS\{JG

Bijlage 3 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 2017 tot en met 31 december 2017 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bed rij fsn aa m :  J.H l,JES... .CQyO.G .EfsJ.'CSi.....ß.S/................... .
Gevestigd aan: .....HPO..<£'E.Z.Ci,.D.E..... ................................... ...........
Te: ....... .fe.i.U.O.V:to0.ehJ....^............................................
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 2018 

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250,000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris;

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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;

7. dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2018 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2018 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;

8. dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2018 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2018 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats: ..£.i.^s).C>.V1..C>y£UO

Datum:

Handtekening:..................._ .

Waarmerk en paraaf régis ■!;^i^^Bi^^^^ft'Mtlaartoe bevoegde 
ondernemingsfunctionaris"'USTÏlSffilÂÂftiïffiÉipiitie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:

•'■iKï
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AIRBUS DEFENCE AND SPACE 631

Aan

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Bedrijfsleven en Innovatie 
Tav. 10.2.e. ;'.;J
Postbus
2500 EK DEN HAAG

Contact

10.2.e.
iu.^.e. n

(gairbusDS.nl
üBze rerèréntie: ADSN/PI-L-2018-0014 
Uw referentie; DGBI-TOP-MP/18006055

15 maart 2018

Betreft; JSF; Opgave van de behaalde omzet in 2017

Geachte 10.2 e.

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende.JSF opgave van behaalde opdrachten in 2017 vind 
u bijgesloten de beide opgaven.

In het kader van de SDD fase hebben we geen additionele opdrachten ontvangen.

In 2017 heeft Airbus Defence and Space Netherlands geen opdrachten mogen ontvangen in het 
kader van Omzet uit participatie.

Vertrouwende hiermede te hebben voldaan aan uw referentie vraagstelling verblijven wij,

liätssa

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. 
Mendeiweg 30. 2333 CS Leiden 
Postbus 32070, 2303 OB Leiden Nededarvd

T071 52 45 000info@airbusDS.nj
wwairbusDS.nl

KvK 28066907



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE 

Opdrachten tim 2016

'C -- X X - ' i-' 1.

B Ordernummor Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRtP opdrachten Toevoeging/opmerking Ultgeleverd en 
definitief?

1

Zcfi- uooff <^poH:2f'yC. .

Nieuwe iipdrachten / additioneliB opdrachten in 2017

---------------------------(
/

___.........
\

totaal

Mendelweg 30.2333 CS Leiden 
P.0. Box 32070,2303 DB Leiden 

BEDRIJFSNAAM- ,Netherlands
Tel. +31 (0)71 5245 000
Fax +31 (0)71 5245 999

VESTIGINGSPLAATS ........................

-iCONTACTPERSOON IsxSpIli
L.-ia

a ..  *

DATUM .....

plaats......

HANDTEKENING

10 2.e - ,
»«sfeiÉïcÉliiMM



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-F/ 

Airbus Defence & Space B. V.

EZ Nr. Ordernummer Orderdaturn Opdrachtgever

■iii'î-.' -.X ■ ï- ■ f t

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

ÜilS

...... ........................ ....... .......... .......,;v....'.... :.... 'v:,!!.,.
IIPüüi

wmm
iiliüiii*

(sub) totaal

illeuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2016

______—________________

/

totaal

Mendelweg 30,2333 CS Leiden 
BEDRIJFSRAi^ox 32070,2303.DB. Leiden 

The Netherlands 
Tel. +31 (0)71 5245 000 

VESTIGINGSPL^^a^ (0)7f5245-99&.......
j10.2.e. ^ '

ÏSSi|gCONTACTPERSOON »

DATUM

PLAATS

HANDTEKENING ...

.sw.?sa
10.2.è:

Sîssÿ'S#..... illiiiifi®
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Opgave 2

Bijlage 3 ONDERNEMERSVERKLARING 
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondernemersverklaring voor de opgave van de Omzet uit Participatie ais bedoeld in 
artikel 2 van de Medefinancieringovereenkomst JSF (hierna: 'MFO'), met betrekking op 
de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:
Bedrijfsnaam: ........
Gevestigd aan:................................................. .
Te:......................ISuAüJ^.............. ..... 9........................
Ingeschreven in het handel^egister te:................................
Onder nummer:....................................................
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

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

3.

4,

5.

dat hij partij is bij de MFO; 
dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2018 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 opgeeft; 
dat hij een totale Omzet ujt Participatie -in de zinwan artikel 2 MfO- heeft

pond,

6.

7.

8.

behaald ter hoogte van euro en/of dollar en/of
omschreven in de bijgevoegde 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar wórden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris; •
dat hij van de tot^e Omzet uit Parbcijjade 2% (twee procent) -te weten 
euro en/of .ÏÖ.Ï.c. 1... dollar en/of 1Ó.1.C. ].. 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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2018 aaii de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2018 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2018 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2018 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

SixÄJiy^ /Plaats:

Datum:

Handtekening,.,.*.!.., ^ -,

__Waarmerk en daartoe bevoegde
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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returnaddress: RO. Box 32070 
2303 DB Leiden 
The l^etherlands

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Bedrijfsleven en Innovatie
T.a.v. Dhr. 10.2.e. ■
Postbus 2Ö4Ö1 
2500 EK DEN HAAG _

PostNL €l,54
Afz. 2303 DB 32070 
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THALES NEDERLAND

Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR HENGELO
P.0. Box 42 7550 GD HENGELO
THE NETHERLANDS
Phone: +31 (0)74 248 81 11
Fax: +31 (0)74 242 59 36
wv/w.thalesgroup.co/n/nl

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie
]'oslsiü4ül 

2500 EK Den Haag
10.2.e.

Date

Direct Tel.

E-Mail

Subject

: 22 Maart 2018

: |0.2.C^ . VjT}gnl..halesgroup.con,

: Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD fase en / of LRIP opdrachten. JSF 

programma.

Uw kenmerk : / DGBI-TOP-MP/18006055

Geachte Hr. Verduijn

Hierbij treft U aan: opgave 1 van behaalde opdrachten in de SDD en /of LRIP fase van het 
JSF programma.in 2017.

Opmerking: Gelieve de 10.2.e. te vervangen door de 10.2.e.

Sincerely
^THALES NEDE™b.V.

- ■ '4

Froj ecTManagerneiit Office.

THALES NEDERLAND B.V.. Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR HENGELO. THE NETHERLANDS 
Chamber of commerce no. 06061578
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Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten JSF in 2017 
Bijlage 1

Delivered RemarksCustomer Description Ordernr.serialnr Amount Rate
10.1.C;ili ' :

........
»li

miim
Bedrijfsnaam...........Thales Nederland B.V.
Vestigingsplaats......Hengelo (O)

...... .''O-2-e-:

Datum  25-03-2018
Plaats  Hengelo (O)Handteken10.2.eX*l^ï|'
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NIDV-Persbericht

“ Defensienota 2018.
Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid.”

Den Haag, 26 maart 2108

Directeur Ron Nulkes van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid\ juicht de 
vandaag gepubliceerde Defensienota 2018 toe en is overtuigd van de positieve impact die de nota op 
niet alleen de krijgsmacht zal hebben, maar ook op de Nederlandse Defensie- en 
Veiligheidsgerelateerde industrie. Het investeringsprogramma van Defensie is ambitieus; de 38 
grotere behoeftestellingen in 2018 en 2019 vergen van Defensie en van het Nederlandse bedrijfsleven 
een grote opgave. Wij willen graag die betrouwbare partner zijn die Defensie wenst om mede verder 
vorm te geven aan de toekomstige robuuste en wendbare krijgsmacht, die veelzijdig inzetbaar is.

Dat de regering inzet op lange lijnen naar de toekomst, waarbij wordt gestreefd naar verdere 
(kwalitatieve) versterkingen van de slagkracht en uitbreiding van gevechtseenheden (conform de 
Navo-doelstelling), schept duidelijkheid, waaraan ook het bedrijfsleven behoefte heeft. Daarbij gaat de 
NIDV ervan uit dat in verhoging van het defensiebudget naar 2% van het BNP doelstelling is en blijft.

De NIDV onderschrijft de noodzaak de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de 
materieelbegroting te vergroten, door met investeringsprogramma’s te werken met een tijdshorizon 
van 15 jaren.

Defensie en Economische Zaken en Klimaat werken met de NIDV aan goede positionering van het 
Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese ontwikkelingen, zoals Permanente Gestructureerde 
Samenwerking (PESCO) en het Europese Defensie Fonds (EDF). Dat draagt bij aan een open 
Europese Defensiemarkt met een gelijk speelveld. De NIDV zet die samenwerking graag voort.

De NIDV is blij met de in de DN2018 beschreven ruimhartige interpretatie van artikel 346 van het 
Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, waarbij met een beroep op het nationaal 
veiligheidsbelang het Nederlandse bedrijfsleven nadrukkelijk bij materieelverwerving wordt betrokken. 
Bij projecten die in internationaal verband in het belang van Nederland worden opgepakt, staat de 
NIDV voor een goede afweging van de belangen van de Nederlandse industrie. Een actieve rol van 
Defensie als launching customer, ondersteund door EZK, van Nederlandse producten betaalt zich 
terug.

Voor het marinebouwcluster van de NIDV betekent dit het uitvoeren van de noodzakelijke inhaalslag.^ 
De Nederlandse industrie is in staat om substantieel bij te dragen aan alle vervangings- en 
updateprogramma’s in het maritieme domein. Wij gaat ervanuit dat dit een geweldige en positieve 
impact gaat opleveren voor de Nederlandse zelfscheppende marinebouwindustrie en het 
in novatievermogen.

Ook voor de grondgebonden vervangings- en updateprogramma’s wordt ingezet op een actieve rol 
van de NIDV-bedrijven.

Het investeringsprogramma voor het luchtdomein doet een groot beroep op de industrie. De invoering 
van de F35 in Nederland krijgt vanaf 2019 haar beslag. Teneinde de positie van de Nederlandse 
luchtvaartgerelateerde bedrijven in het F35-programma ten opzichte van buitenlandse bedrijven te

' De stichting NIDV bevordert de inschakeling van haar 170 deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, 
instandhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten. Zij is in 1984 opgericht door de ministeries van 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie en het bedrijfsleven. De NIDV vormt als brancheorganisatie de link 
tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen uit de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie, zowel binnen als 
buiten Nederland. Doelgroep van de NIDV-bedrijven voor zaken doen zijn onder meer de krijgsmacht, politie, brandweer, 
kustwacht en veiligheidsregio’s. De omzet van de sector bedraagt ca. € 4,5 miljard, waarvan € 3 miljard export. Zij telt ca. 
25.000 arbeidsplaatsen, die zijn opgenomen binnen bedrijven die circa 180.000 arbeidsplaatsen accommoderen.

^ https://www.defensle.nl/actueel/nleuws/2017/05/16/rapport-nidv-meer-investeringen-ln-marinebouw-noodzakelijk.
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behouden, is het essentieel dat dit kabinet op korte termijn anticipeert op besluitvorming over extra 
F35's na deze kabinetsperiode.

De NIDV onderschrijft de keuze voor informatiegestuurd optreden. Technologische en digitale 
ontwikkelingen zorgen immers voor snelle veranderingen op veiligheidsgebied. De NIDV-bedrijven 
zetten de samenwerking met Defensie graag voort. Dit biedt kansen voor de Nederlandse welvaart en 
veiligheid, aangezien Nederland als hoogwaardig kennisland vooroploopt en over een groot adaptief 
en creatief vermogen beschikt, zo wordt ook in de Gemeenschappelijke Buitenlandse en Veiligheids 
Strategie onderschreven.

De bij de NIDV aangesloten bedrijven zijn als innovatieve leveranciers aan Defensie zeer goed in 
staat om de krijgsmacht te begrijpen. Graag continueert de NIDV de samenwerking om die bedrijven 
een actieve rol te laten vervullen bij de vorming van de adaptieve krijgsmacht, waarin snel kan worden 
ingespeeld op veranderingen in de veiligheidssituatie. De NIDV wil verder inzetten op een grote rol 
voor het bedrijfsleven bij de instandhouding van de bestaande en nieuwe wapensystemen.
Langdurige contracten met belegging van de technische verantwoordelijkheid voor een 
wapensysteem bij de industrie komt ten goede aan de inzetgereedheid.

De heer Nulkes herhaalt graag de woorden van de minister van Defensie: “Defensie heeft het 
bedrijfsleven nodig en het bedrijfsleven Defensie”.

De NIDV is vast bereid om de innovatieve ontwikkelingen samen met Defensie gestalte te geven: de 
krijgsmacht heeft recht op de beste spullen om haar taken uit te voeren.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de NIDV, mr. Ron Nulkes.

E-mail:io.2.e. @nidv.eu

tel(w)i02,e.,:,iaii
tel
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 634

TER ADVISERING

Aan de Staatssecretaris

Commissariaat Militaire 
Productie

10.2.1
e. L_

nota
Parafenroute 
DG B&I
Bertholt Leeftink

Kennismaking met NIDV

Datum
28 maart 2018
Kenmerk
DGBI-TOP-MP/ 18056218
BHM: 18057ja_ 
ßii,-

Bijlage(n); 2.

TOP. Piv. directeur
Remko de Haan

bbE
10‘2.|"Ö

Aanleiding
Op 25 januari jl. heeft u een brief ontvangen van Hans Hillen, de voorzitter van de 
NIDV, met het verzoek om met u van gedachten wisselen over de prioriteiten in 
deze kabinetsperiode. Naar aanleiding hiervan is er op 4 april a.s. een gesprek 
ingepland tussen u en de voorzitter van het bestuur en directeur van de NIDV.

Advies
U kunt ter voorbereiding van dit gesprek kennis nemen van deze nota. De nota 
geeft een toelichting op de door de NIDV aangedragen bespreekpunten.

Kernpunten
• De NIDV is de branchevereniging van de Nederlandse Defensie- en 

Veiligheidsindustrie. Ron Nulkes is directeur en Hans Hillen de voorzitter 
van het bestuur van de NIDV. In het bestuur zitten onder meer de grote 
Nederlandse defensie bedrijven, zoals Damen, Fokker en Thales NL. In 
totaal heeft de NIDV ca. 175 leden.

• Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) heeft een intensieve 
werkrelatie met de NIDV omdat de leden van de NIDV ook grotendeels de 
doelgroep zijn van CMP bij het versterken van de internationale positie 
van de Nederlandse industrie bij productie, ontwikkeling en onderhoud 
van defensiematerieel.

• De belangrijkste onderwerpen waarover zij met u van gedachten willen 
wisselen zijn: 1. de Defensienota; 2. de ontwikkelingen binnen Europa; 3. 
de Defensie Industrie Strategie en 4. de uitwerking van de 
maatschappelijke uitdaging Veilige Samenleving.
11.i:

tijdens hét géspfëk zuilen vanuit CMP Jan Christiaan Dicke en 10.2.e.' -]
; aanwezig zijn. ' ' Ontvangen BBR

-5 APR. 2018
Pagina 1 van 4
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Commissariaat Miiitaire 
Productie

Kenmerk
DG8I-T0P-MP / 18056218

Toelichting

Defensienota 2018
• Op 26 maart jl. is, namens de minister van Defensie, de Defensienota 2018 

aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Defensienota worden belangrijke 
materieelinvesteringsprojecten aangekondigd. Het investeringsprogramma 
van Defensie is ambitieus. Zo zijn er ca. 38 grotere behoeftesteilingen in 2018 
en 2019 in het land, zee en luchtdomeinTOeze investeringen bieden kansen 
voor de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie danwel via directe 
deelname danwel via industriële participatie.

• ..-

ÿMiSmSyÊêsæ-

baarnaast blijkt uit de Defensienota dat de invoering van de F-35 in Nederland 
vanaf 2019 haar beslag krijgt. il.T'

,

' ' ; aangeven dat teneinde de positie van de
fedêriandse'luchfvaartgerelateerde bedrijven in het F35-programma ten 
opzichte van buitenlandse bedrijven te behouden, het essentieel is dat dit 
kabinet op korte termijn anticipeert op besluitvorming over extra F35's.

• Zie ook bijgesloten persreactie van de NIDV.

Ontwikkelingen binnen Europa en de Eurooadao oo 6 aorii 2017
• Eind 2016 heeft de Europese Commissie het European Defence Action Plan 

(EDAP) gepresenteerd met als doel de ontwikkeling van de benodigde 
capaciteiten te ondersteunen zodat Europa het hoofd kan bieden aan de 
verschiliende veiligheidsdreigingen. Het plan bevat onder meer de 
ontwikkeling van een Europees Defensie Fonds (EDF) voor het versterken van 
de Europese defensiesamenwerking en militaire capaciteiten. Het EDF bestaat 
uit twee delen:

1) Een deel ter financiering van defensie-gerelateerd onderzoek. Hiervoor is 
de Preparatory Action for Defence Research gestart voor de periode 2017- 
2019, als eerste stap richting een volwaardig
defensieonderzoeksprogramma (European Defence Research Programme) 
onder het nieuwe meerjarig financieel kader (vanaf 2021).

Pagina 2 van 4
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2) Diverse Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen, waaronder Damen 
Schelde Naval Shipbuilding en TNO zijn nog in afwachting van de 
resultaten voor financiële ondersteuning middels dit programma.

3) Een deel ter financiering van gezamenlijke ontwikkeling van Europese 
defensie capaciteiten, waarbij vrijwillige bijdragen van lidstaten voor 
specifieke projecten worden samengebracht en mogelijk worden aangevuld 
met middelen uit het EU-budget. Het EDIDP is één van de instrumenten om 
dit te realiseren. Het EDIDP is het industrieel ontwikkelingsprogramma om de 
competitiviteit en innovatieve capaciteit van de Europese defensie industrie te 
ondersteunen in de ontwikkelingsfase van defensiesystemen. Voor het EDIDP 
wordt €500 miljoen beschikbaar gesteld in de jaren 2019 en 2020 uit 
bestaand Commissie budget. Tussen de lidstaten is er in de 
raadsonderhandelingen een compromis vastgesteld. Op dit moment vinden er 
gesprekken plaats tussen de Raad, het Europese Parlement en de Europese 
Commissie in het triloog.

• De gezamenlijk met de NIDV georganiseerde Europadag op 6 april 2017 die 
door u zal worden geopend is onderdeel van een actieprogramma van EZK en 
Defensie om de mogelijkheden van het EDIDP te benutten. Hiervoor wordt 
samengewerkt met de NIDV om Nederlandse bedrijven in consortia te krijgen. 
Het doel van deze bijeenkomst is om een helder beeld te schetsen van de 
hierboven genoemde ontwikkelingen en wat Nederlandse (MKB) bedrijven 
kunnen verwachten bij deelname in EDIDP projecten

• EZK heeft op 26 januari 2018 een ingebrekestelling op het gebied van 
defensie-aanbestedingen en Industrieel Participatiebeleid (IP beleid) 
ontvangen van de Europese Commissie (EC). De Nederlandse reactie zal naar 
verwachting voor 30 maart worden verstuurd.

• U bent eerder bij nota geïnformeerd over de ontwikkelingen in Europa.

Actualisatie van de Defensie Industrie Strategie
• De in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen, zoals.specifieke 

bescherming voor vitale sectoren, een nationale veiligheidsstrategie en de 
ruimhartige interpretatie van artikel 346, vragen om een actualisatie van de 
Defensie Industrie Strategie (DIS) door de Ministeries van Economische Zaken 
& Klimaat, Defensie en Buitenlandse Zaken. De actualisatie van de DIS moet 
onder meer leiden tot een stevigere basis voor het industriële 
participatiebeleid door een verdere concretisering van de wezenlijke 
veiligheidsbelangen van Nederland waarbij vanuit de bedreigingen en 
strategische doelstellingen op het gebied van Defensie & Veiligheid verdere 
inkleuring wordt gegeven aan de benodigde (industriële) capaciteiten en 
kennis- & technologiegebieden. De geactualiseerde DIS is naar verwachting 
rond de zomer gereed.

• Uit nationaal veiligheidsbelang zet de Nederlandse overheid zich in voor een 
gerichte versterking van de Nederlandse Defensie Technologische en

. Industriële Basis (DTIB). Vanwege het ontbreken van een level playing field 
wil Nederland de Nederlandse defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie 
(DVI) en de relevante Nederlandse kennisinstellingen op concurrerende basis

Pagina 3 van 4
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inschakelen bij de.ontwikkeling & productie van en onderhoud aan 
Defensiematerieel. Deze samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en 
de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie is vastgelegd in de DIS van 
de ministeries van Economische Zaken en Defensie (Kamerstuk 31 125, nr. 20 
van 13 december 2013).

Uitwerking van de maatschaopelilke uitdaging Veilioe Samenleving
• Het topsectorenbeleid wordt de komende maanden "doorontwikkeld" met 

daarbij speciale aandacht voor maatschappelijke uitdagingen (MU'en) als 
aanjagers van innovatie.

• Volgens de NIDV is veiligheid momenteel niet goed verankerd binnen het 
huidige industrie-en topsectorenbeleid. De MU Veilige Samenleving zou 
volgens de NIDV bij de dóórontwikkeling van het topsectorenbeleid een 
duidelijke plaats moeten krijgen.

• Anticiperend op de dóórontwikkeling van het topsectorenbeleid werken EZK, 
Defensie, J&V en industrie al aan een brede agenda Defensie & Veiligheid.

• In deze brede vraaggestuurde agenda zou op basis van de maatschappelijke 
vraag (behoeften Defensie en J&V) oplossingen moeten worden aangedragen 
vanuit de topsectoren waaronder HTSM (zoveel mogelijk vanuit de PPS- 
gedachte), waarbij J&V en Defensie vervoigens deze oplossingen als 
Launching Customer implementeren.

'ïPiiiHïiS?:"
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NIDV-Persbericht

“ Defensienota 2018.
Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid."

Den Haag, 26 maart 2108

Directeur Ron Nulkes van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid\ juicht de 
vandaag gepubliceerde Defensienota 2018 toe en is overtuigd van de positieve impact die de nota op 
niet alleen de krijgsmacht zal hebben, maar ook op de Nederlandse Defensie- en 
Veiligheidsgerelateerde industrie. Het investeringsprogramma van Defensie is ambitieus; de 38 
grotere behoeftestellingen in 2018 en 2019 vergen van Defensie en van het Nederlandse bedrijfsleven 
een grote opgave. Wij willen graag die betrouwbare partner zijn die Defensie wenst om mede verder 
vorm te geven aan de toekomstige robuuste en v/endbare krijgsmacht, die veelzijdig inzetbaar is.

Dat de regering inzet op lange lijnen naar de toekomst, waarbij wordt gestreefd naar verdere 
(kwalitatieve) versterkingen van de slagkracht en uitbreiding van gevechtseenheden (conform de 
Navo-doelstelling), schept duidelijkheid, waaraan ook het bedrijfsleven behoefte heeft. Daarbij gaat de 
NIDV ervan uit dat in verhoging van het defensiebudget naar 2% van het BNP doelstelling is en blijft.

De NIDV onderschrijft de noodzaak de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de 
materieelbegroting te vergroten, door met investeringsprogramma’s te werken met een tijdshorizon 
van 15 jaren.

Defensie en Economische Zaken en Klimaat werken met de NIDV aan goede positionering van het 
Nederlandse bedrijfsleven bij de Europese ontwikkelingen, zoals Permanente Gestructureerde 
Samenwerking (PESCO) en het Europese Defensie Fonds (EDF). Dat draagt bij aan een open 
Europese Defensiemarkt met een gelijk speelveld. De NIDV zet die samenwerking graag voort.

De NIDV is blij met de in de DN2018 beschreven ruimhartige interpretatie van artikel 346 van het 
Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, waarbij met een beroep op het nationaal 
veiligheidsbelang het Nederlandse bedrijfsleven nadrukkelijk bij materieelverwerving wordt betrokken. 
Bij projecten die in internationaal verband in het belang van Nederland worden opgepakt, staat de 
NIDV voor een goede afweging van de belangen van de Nederlandse industrie. Een actieve rol van 
Defensie als launching customer, ondersteund door EZK, van Nederlandse producten betaalt zich 
terug.

Voor het marinebouwcluster van de NIDV betekent dit het uitvoeren van de noodzakelijke inhaalslag.^ 
De Nederlandse industrie is in staat om substantieel bij te dragen aan alle vervangings- en 
updateprogramma's in het maritieme domein. Wij gaat ervanuit dat dit een geweldige en positieve 
impact gaat opleveren voor de Nederlandse zelfscheppende marinebouwindustrie en het 
innovatievermogen.

Ook voor de grondgebonden vervangings- en updateprogramma’s wordt ingezet op een actieve rol 
van de NIDV-bedrijven.

Het investeringsprogramma voor het luchtdomein doet een groot beroep op de industrie. De invoering 
van de F35 in Nederland krijgt vanaf 2019 haar beslag. Teneinde de positie van de Nederlandse 
luchtvaartgerelateerde bedrijven in het F35-programma ten opzichte van buitenlandse bedrijven te

De stichting NIDV bevordert de inschakeling van haar 170 deelnemers bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, 
instandhouden en afstoten van materieel, plus aanverwante diensten. Zij is in 1984 opgericht door de ministeries van 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Defensie en het bedrijfsleven. De NIDV vormt als brancheorganisatie de link 
tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen uit de defensie- en veiligheidsgerelateerde industrie, zowel binnen als 
buiten Nederland. Doelgroep van de NIDV-bedrijven voor zaken doen zijn onder meer de krijgsmacht, politie, braridweer, 
kustwacht en veiligheidsregio's. De omzet van de sector bedraagt ca. € 4,5 miljard, waarvan € 3 miljard export. Zij telt ca. 
25.000 arbeidsplaatsen, die zijn opgenomen binnen bedrijven die circa 180.000 arbeidsplaatsen accommoderen.

^ https.7Awirw.defensie.niyactueel/nieuws/2017/05/16/rapport-nidv-meer-investeringen-in-marinebouw-noodzakelijk.
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behouden, is het essentieel dat dit kabinet op korte termijn anticipeert op besluitvorming over extra 
F35’s na deze kabinetsperiode.

De NIDV onderschrijft de keuze voor informatiegestuurd optreden. Technologische en digitale 
ontwikkelingen zorgen immers voor snelle veranderingen op veiligheidsgebied. De NIDV-bedrijven 
zetten de samenwerking met Defensie graag voort. Dit biedt kansen voor de Nederlandse welvaart en 
veiligheid, aangezien Nederland als hoogwaardig kennisland vooroploopt en over een groot adaptief 
en creatief vermogen beschikt, zo v/ordl ook in de Gemeenschappelijke Buitenlandse en Veiligheids 
Strategie onderschreven.

De bij de NiDV aangesloten bedrijven zijn als innovatieve leveranciers aan Defensie zeer goed in 
staat om de krijgsmacht te begrijpen. Graag continueert de NiDV de samenwerking om die bedrijven 
een actieve rol te laten vervullen bij de vorming van de adaptieve krijgsmacht, waarin snel kan worden 
ingespeeld op veranderingen in de veiligheidssituatie. De NIDV wil verder inzetten op een grote rol 
voor het bedrijfsleven bij de instandhouding van de bestaande en nieuwe wapensystemen.
Langdurige contracten met belegging van de technische verantwoordelijkheid voor een 
wapensysteem bij de industrie komt ten goede aan de inzetgereedheid.

De heer Nulkes herhaalt graag de woorden van de minister van Defensie; “Defensie heeft het 
bedrijfsleven nodig en het bedrijfsleven Defensie”.

De NiDV is vast bereid om de innovatieve ontwikkelingen samen met Defensie gestalte te geven: de 
krijgsmacht heeft recht op de beste spullen om haar taken uit te voeren.

Noot voor de redactie;

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de NIDV, mr. Ron Nulkes.

E-mail: 1(T2.eri@nidv.eu

tel (w)1Ó.2.e. 

tel (
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Van: 30.2.e / v:
Aan: 'in'? A '.(ô)flirbijsbs.nrtb Onderwerp: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase

r/;' Datum: dinsdag 3 april 2018 16:22:23cb Prioriteit: Hoog

636

Geachte heer 10.2.e

Onlangs ontving u een brief van Jan Christiaan Dicke, Commissaris Militaire Productie, 
met het verzoek namens Airbus Defence & Space Netherlands B.V. opgave te doen:

• Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase
• Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie

De reactietermijn voor Opgave 1 is verlopen (1 april 2018). Ik wil u graag verzoeken 
de opgave zo spoedig ter hand te nemen, en uiterlijk voor 10 april 2018 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve 
onderweg zijn, beschouwt u deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten, 

10.2:ë
Projectbeheer

Commissariaat Miiitaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeieid 
Ministerie van Economische Zaken & KLimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK 1 Den Haag 
Secretaresse 070 - |0,2^ Si

ï'öïöwïwm............................
F 070 i0.2.e;;S 
M 06 1Ü.2,eJ 
10:2.e
fittD://w WW. riiksoverheid.nl/cmD
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Van:
Aan;
Ce:
Onderwerp:
Datum:

RE: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase 
dinsdag 3 april 2018 16:48:00

Geachte10.2.e-;y:g

E.e.a. ik (mogelijk niet volgens instructie) naat10.2.6. ^ j verzonden. Ik hoop dat dit afdoende is. Indien hij 
dit niet ontvangen hoor ik dat graag.

Mvg,
10:2:.é'^|^

Verzonden met BlackBerry Work 
(\vvv\v.blackberr>'.com)

Datum: dinsdag 03 apr. 2018 4:22 PM
%'ü minc7.nl»

i a airbusDS.nl»
Onderwerp: Rappel Öpgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase 

Geachte heer 10.2.6 .

Onlangs ontving u een brief van Jan Christiaan Dicke, Commissaris Militaire Productie, met het verzoek 
namens Airbus Defence & Space Netherlands B.V. opgave te doen:

* Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase
* Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie

De reactietermijn voor Opgave 1 is verlopen (1 april 2018). Ik wil u graag verzoeken de opgave zo spoedig ter 
hand te nemen, en uiterlijk voor 10 april 2018 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve onderweg zijn, beschouwt u 
deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten.

10 2 6
Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken & KLimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag 
Secretaresse OVO-MJ^j

T070102.6'
F 07010.2.6 
M »10.2. : .

li a iTiine7.nl>
http://'w w \\ .ri'}kso\ erhcid.nl/cmp
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
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.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. te Leiden. KvK nummer: 28086907. 
Airbus Defence and Space B.V., Leiden, The Netherlands.
Chamber of Commerce number 28086907.

This communication is intended for use by the addressee and may 
contain confidential or privileged information. If you receive this 
communication unintentionally, please notify us immediately and 
delete the message from your computer without making any copies.

Please consider the environment before printing this email
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-Oorspronkelijk bericht-
iairhusDS.nl]

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 16:48
Aan: a 0.2jè;SSfl|^^
CC:10.2.e. -
Onderwerp: RE: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase

Geachte 10.2.e. .j,

E.e.a. ik (mogelijk niet volgens instructie) naar 10.2.6. 
dit niet ontvangen hoor ik dat graag.

verzonden. Ik hoop dat dit afdoende is. Indien hij

Mvg.

Verzonden met BlackBerr> Work 
(v\ww.blackberr>' .com)

Datum: dinsdag 03 apr. 2018 4:22 PM 
Aan 10 2 e ^ ^airbusDS.nl<ip.2.e:|S|^^.,i,K„DS.,„,l»
Onderwerp: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase

Geachte 10.2.6.

Onlangs ontving u een brief van Jan Christiaan Dicke, Commissaris Militaire Productie, met het verzoek 
namens Airbus Defence & Space Netherlands B.V. opgave te doen:

* Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase
* Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie

De reactietermijn voor Opgave I is verlopen (1 april 2018). Ik wil u graag verzoeken de opgave zo spoedig ter 
hand te nemen, en uiterlijk voor 10 april 2018 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve onderweg zijn, beschouwt u 
deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten,

Mw.!io;2iè;v;
Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid
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Ministerie van Economische Zaken & KLimaat Bezuidenhoutsevveg 73 | 2500 AA | Den Haag Postbus 20401
2500 EK I Den Haag Secretaresse 10.2.6. ...................................................................
T 070 310.2.6.
F 070 1 0.2.6.
M 0610.2.6.
10.2.6 ■ / '.a,minez.nl>
http'.''\s\v\v.riikso\ erheid.nl/cmp

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, 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.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. te Leiden. KvK nummer; 28086907. 
Airbus Defence and Space B.V., Leiden, The Netherlands.
Chamber of Commerce number 28086907.

This communication is intended for use by the addressee and may contain confidential or privileged 
Information. If you receive this communication unintentionally, please notify us immediately and delete the 
message from your computer without making any copies.

Please consider the environment before printing this email
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1 Van:

i’vJ Aan:
Onderwerp:

t-E' Datum:

638

m é ~|0.2.e
RE: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase 
dinsdag 3 april 2018 17:19:09

Ik kan niets terugvinden in mijn mail.

10.

-----Oorspronkelijk bericht-
vïzo?de?d,nsda. 3 a r^

aS.2^6
CC:|0.2.e::

Onderwerp: RE: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase

Geachte 10.2.e;:;|;p

E.e.a. ik (mogelijk niet volgens instructie) naar 10.2.e. verzonden. Ik hoop dat dit afdoende is. Indien hij 
dit niet ontvangen hoor ik dat graag.

Mvg,
10.2.e

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberr>’.com)

Datum: dinsdag 03 apr. 2018 4:22 PM
; ' ^minez.nlt0.2:e ' i.r/,.aii,nez,nl»

c/ airbusDS.nl»
Onderwerp: Rappe! Opgave I Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase 

Geachte hccr10.2.e ;

Onlangs ontving u een brief van Jan Christiaan Dicke, Commissaris Militaire Productie, met het verzoek 
namens Airbus Defence & Space Netherlands B.V. opgave te doen:

* Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase
* Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie

De reactietermijn voor Opgave 1 is verlopen (1 april 2018). Ik wil u graag verzoeken de opgave zo spoedig ter 
hand te nemen, en uiterlijk voor 10 april 2018 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve onderweg zijn, beschouwt u 
deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten,

Projectbeheer

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid
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Ministerie van Economische Zaken & KLimaat Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag Postbus 20401 |
2500 EK I Den Haag Secretaresse 070-10.2.6,1..................................................................
T070l0.2.e-;
F 07010.2.6 Ij 
M 0610.2.6

gminez.nl>
http:'\\\v\\.riikso\ erheid.nl/cmp

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, 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.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. te Leiden. KvK nummer; 28086907. 
Airbus Defence and Space B.V., Leiden, The Netherlands.
Chamber of Commerce number 28086907.

This communication is intended for use by the addressee and may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please notify us immediately and delete the 
message from your computer without making any copies.

Please consider the environment before printing this email
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! Van:
t’-v' Aan;
tS Onderwerp;

Datum:

ó
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10.2.e. r
RE: Rappel Öpgavê 1 Verificatie vari behaalde opdrachten In de SDD-fase 
dinsdag 3 april 2018 17:20:09

Beste 10.2.

Ik kan niets terugvinden in mijn mail. Graag opnieuw naar 10.2.6. sturen.

Mvg,

-----Oorspronkelijk bericht-—-
van: ia2|,iiiiiiigWgKM:a^irbusDS.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 16:48
Aan 10 2.6.^-”
cc 10 2.e ;.Ï
Onderwerp: RE: Rappel Opgave Î Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase 

Geachte 10.2.6. ...

E.e.a. ik (mogelijk niet volgens instructie) naar 10.2.6 verzonden. Ik hoop dat dit afdoende is. Indien hij 
dit niet ontv'angen hoor ik dat graag.

Mvg,
10.2.6'■*1

Verzonden met BlackBerrj Work 
(vvww.blackberrj-'.eom)

Î ‘ ^ Cl minez.nl»Van:
Datum: dinsdag 03 apr. 2018 4:22 PM 
Aan: ii|g|iiitrr,airbt.^
Onderwerp: Rappel Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase

Onlangs ontving u een brief van Jan Christiaan Dicke, Commissaris Militaire Productie, met het verzoek 
namens Airbus Defence & Space Netherlands B.V. opgave te doen:

* Opgave 1 Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD-fase
* Opgave 2 Opgave van behaalde Omzet uit Participatie

De reactietermijn voor Opgave 1 is verlopen (1 april 2018). Ik wil u graag verzoeken de opgave zo spoedig ter 
hand te nemen, en uiterlijk voor 10 april 2018 in te zenden.

Mocht dit schrijven en uw opgave elkaar gekruist hebben, en uw opgave derhalve onderweg zijn, beschouwt u 
deze email dan alstublieft als onverzonden.

Met vriendelijke groeten.

Projectbeheer
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Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid
Ministerie van Economische Zaken & KLimaat Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag Postbus 20401 | 
2500 EK I Den Haaa Secretaresse 070 - 10.2.e ..............................................................

7 minez.n >
http://\\\vu .riikso\ erheid.nl/cmp

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden, 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.

Airbus Defence and Space Netherlands B.V. te Leiden. KvK nummer: 28086907. 
Airbus Defence and Space B.V., Leiden, The Netherlands.
Chamber of Commerce number 28086907.

This communication is intended for use by the addressee and may contain confidential or privileged 
information. If you receive this communication unintentionally, please notify us immediately and delete the 
message from your computer without making any copies.

Please consider the environment before printing this email
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Aan :
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Betreft: Wob-verzoek documenten over de mogelijke en/of daadwerkelijke levering van schepen 
en/of andere vaartuigen door Damen Shipyards Group en/of dochterbedrijven aan Somalië

Amsterdam, 18 april 2018

Geachte mevrouw Keijzer,

Hierbij doe ik.10.2.6 I, een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over documentatie^over de mogelijke 
en/of daadwerkelijke levering van schepen en/of andere vaartuigen door Damen Shipyards Group 
en/of dochterbedrijven aan Somalië. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek betrekking heeft, zijn uw verantwoordelijkheid 
voor het industriebeleid in Nederland en de werkgelegenheid in Nederland, uw taak inzake goed 
bestuur en de besteding van publieke middelen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om kopieën van alle 
documenten bij of onder uw organisatie met betrekking tot de mogelijke en/of daadwerkelijke 
levering van schepen en/of andere vaartuigen door Damen Shipyards Group en/of 
dochterbedrijven aan Somalië. Het gaat onder meer, maar niet uitsluitend, om de mogelijke en/of 
daadwerkelijke levering van de Damen Stan Patrol 5009 aan Somalië.

Het verzoek heeft betrekking op alle documenten bij of onder uw organisatie in de periode 1 
januari 2012 tot heden, ex nunc.

Bij documenten valt te denken aan onder meer, maar niet uitsluitend:

1)
2)
3)
4)

Uitgegeven exportvergunningen en aanvragen van exportvergunningen; 
Sondages;
Eindgebruikersverklaringen;
Sanctiemaatregelen;

ÏO'2 é*“

640



6)
7)

Verslagen en notulen van, agenda’s, van en notities over bijeenkomsten van relevante 
gremia en gesprekken tussen het ministerie en (vertegenwoordigers van) relevante 
gremia;
Correspondentie tussen het ministerie en (vertegenwoordigers van) relevante gremia; 
Rapporten, rapportage, besluiten en besluitenlijsten, memo’s en briefings van en/of 
gericht aan (vertegenwoordigers van) relevante gremia;

Direspondentie wordt zowel schriftelijke correspondentie (brieven, notities van

rs van) relevante gremia
7) Rapporten, rapportage, besluiten en besluitenlijsten, memo’s en briefings van en/of 

gericht aan (vertegenwoordigers van) relevante gremia;

Onder correspondentie wordt zowel schriftelijke correspondentie (brieven, notities van 
telefoongesprekken) als digitale correspondentie (mail, sms, whatsapp etc. etc.) alsmede 
geluidbestanden, verstaan.

Relevante gremia zijn in deze onder meer, maar niet uitsluitend: Damen Shipyards Group en/of 
alle dochterbedrijven. Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), het ministerie van Defensie, 
het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de 
Somalische regering en/of Somalische overheid, het Europeese Defensie Agentschap, de Council 
Working Group on Conventional Arms Exports, European External Action Services (EEAS), alle 
relevante ambassades - waaronder, maar niet uitsluitend de ambassade in de Verenigde 
Arabische Emiraten (VAE) -, Atlantic Marine and Offshore en/of alle dochterondernemingen. 
Wereldbank en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale 
openbaarmaking van de in dit verzoek gevraagde gegevens in de weg staat, verzoek ik subsidiair 
om openbaarmaking met weglating van die persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor intern 
beraad integrale openbaarmaking van documenten in de weg staan, verzoek ik subsidiair om 
openbaarmaking van de in die documenten vastgelegde informatie voor zover dat geen 
persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen.

Indien u van mening bent dat de documenten passages bevatten die openbaarmaking in de weg 
staan omdat dit de betrekkingen van Nederland met andere staten en/of met andere internationale 
organisaties in de weg staat, verzoek ik deze staten en/of organisaties te consulteren en hen om 
een zienswijze te vragen op de voorgenomen openbaarmaking.

Indien u een werking ziet voor toepassing van weigergrond lO.l.C uit de Wob dan verzoek ik u 
onderdeel van de beslissing te laten zijn een document waaruit de overeengekomen 
vertrouw'elijkheid blijkt.

Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie 
opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of 
Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet 
het verzoek om kopie opgevat, worden als een verzoek om papieren kopie.
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Ik verzoek u, gebaseerd op het zorgvuldigheidsbeginsel in de Awb en in overeenstemming met 
een groeiend gebruik in de verstrekkingspraktijk, om onderdeel van de beslissing te laten zijn een 
inventarislijst met daarop alle onder de reikwijdte van dit verzoek vallende documenten bij of 
onder u, met daarbij per document: verstrekt / geheel geweigerd / gedeeltelijk geweigerd; en per 
weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte van het algemeen belang.

Mocht u van mening zijn dat dit verzoek niet terecht is gekomen bij het juiste bestuursorgaan of 
dat er meerdere bestuursorganen zijn die documenten hebben die vallen onder de reikwijdte van 
dit verzoek, dan verzoek ik u dit verzoek door te geleiden.

Als er vragen zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

Hooaachtend.

3/3
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Postbus 20673 
1001 NR Amsterdam

102e

Aan :
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Betreft; Wob-verzoek documenten over de mogelijke en/of daad werkelijke levering van schepen 
en/of andere vaartuigen door Damen Shipyards Group en/of dochterbedrijven aan Sierra Leone

Amsterdam, 30 april 2018

Geachte mevrouw Keijzer,

Hierbij doe een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over documentatie over de mogelijke 
en/of daadwerkelijke levering van schepen ea/of andere vaartuigen door Damen Shipyards Group 
en/of dochterbedrijven aan Sierra Leone. Het verzoek wordt hieronder nader uitgewerkt.

Bestuurlijke aangelegenheden waarop dit verzoek betrekking heeft, zijn uw verantwoordelijkheid 
voor het industriebeleid in Nederland en de werkgelegenheid in Nederland, uw taak inzake goed 
bestuur en de besteding van publieke middelen.

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek ik u om kopieën van:

o;

o;

^3 =

odz

1. Alle documenten bij of onder uw organisatie met betrekking tot de mogelijke en/of 
daadwerkelijke levering van schepen en/of andere vaartuigen door Damen Shipyards 
Group en/of dochterbedrijven aan Sierra Leone. Het gaat onder meer, maar niet 
uitsluitend, om patrouilleschepen, vissersschepen en/of andere vaartuigen die zijn 
geleverd in kader van het West Africa Regional Fisheries Program;

2. Alle documenten bij of onder uw organisatie met betrekking tot de straf die de 
Wereldbank aan Damen Shipyards Group en/of Damen Shipyards Gorinchem heeft 
opgelegd' vanwege het onvolledig invullen van documenten voor de bouw van schepen 

bedoeld voor Sierra Leone. De straf hield in dat Damen anderhalf jaar lang niet mocht 
inschrijven op orders die door de Wereldbank worden gefinancierd.

Het verzoek heeft betrekking op alle documenten bij of onder uw organisatie in de periode 1 
januari 2008 tot heden, ex nunc.

Zie ook hitp://www.worldbank.org/cn/news/press-rcïease/2016/Q3/ï6/wofld-bank-<jebars-bv-schecpswerf-<jamcn- 
gprinchem- ! 8-months

0.0.1
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Bij documenten valt te denken aan onder meer, maar niet uitsluitend:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Uitgegeven exportvergunningen en aanvragen van exportvergunningen;
Sondages;
Eindgebruikersverklaringen;
Sanctiemaatregelen;
Verslagen en notulen van, agenda’s, van en notities over bijeenkomsten van relevante 
gremia en gesprekken tussen het ministerie en (vertegenwoordigers van) relevante 
gremia;
Correspondentie tussen het ministerie en (vertegenwoordigers van) relevante gremia; 
Rapporten, rapportage, besluiten en besluitenlijsten, memo’s en briefings van en/of 
gericht aan (vertegenwoordigers van) relevante gremia;

Onder correspondentie wordt zowel schriftelijke correspondentie (brieven, notities van 
telefoongesprekken) als digitale correspondentie (mail, sms, whatsapp etc. etc.) alsmede 
geluidbestanden, verstaan.

Relevante gremia zijn in deze onder meer, maar niet uitsluitend: Damen Shipyards Group en/of 
alle dochterbedrijven. Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU), het ministerie van Defensie, 
het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de 
Sierra Leoonse regering en/of Sierra Leoonse overheid, het Europeese Defensie Agentschap, de 
Council Working Group on Conventional Arms Exports, relevante ambassades, de Wereldbank 
en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Indien u van mening bent dat het belang van bescherming van persoonsgegevens integrale 
openbaarmaking van de in dit verzoek gevraagde gegevens in de weg staat, verzoek ik subsidiair 
om openbaarmaking met weglating van die persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat persoonlijke beleidsopvattingen in documenten bestemd voor intern 
beraad integrale openbaarmaking van documenten in de weg staan, verzoek ik subsidiair om 
openbaarmaking van de in die documenten vastgelegde informatie voor zover dat geen 
persoonlijke beleidsopvatting is, en meer subsidiair om ambtshalve beperkte samenvattingen.

Indien u van mening bent dat de documenten passages bevatten die openbaarmaking in de weg 
staan omdat dit de betrekkingen van Nederland met andere staten en/of met andere internationale 
organisaties in de weg staat, verzoek ik deze staten en/of organisaties te consulteren en hen om 
een zienswijze te vragen op de voorgenomen openbaarmaking.

Indien u een werking ziet voor toepassing van weigergrond lO.l.C uit de Wob dan verzoek ik u 
onderdeel van de beslissing te laten zijn een document waaruit de overeengekomen 
vertrouwelijkheid blijkt.
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ry Daar waar originelen zich bij of onder u in digitale vorm bevinden moet het verzoek om kopie
opgevat worden als een verzoek om digitale kopie. Hierbij gaat een voorkeur uit naar in Word of 
Excel leesbare vormen. Daar waar originelen zich bij en onder u in papieren vorm bevinden moet 
het verzoek om kopie opgevat worden als een verzoek om papieren kopie.

Ik verzoek u, gebaseerd op het zorgvuldigheidsbeginsel in de Awb en in overeenstemming met 
een groeiend gebruik in de verstrekkingspraktijk, om onderdeel van de beslissing te laten zijn een 
inventarislijst met daarop alle onder de reikwijdte van dit verzoek vallende documenten bij of 
onder u, met daarbij per document: verstrekt / geheel geweigerd / gedeeltelijk geweigerd; en per 
weigering de grond, de motivering en de weging ten opzichte van het algemeen belang.

Mocht u van mening zijn dat dit verzoek niet terecht is gekomen bij het juiste bestuursorgaan of ' 
dat er meerdere bestuursorganen zijn die documenten hebben die vallen onder de reikwijdte van 
dit verzoek, dan verzoek ik u dit verzoek door te geleiden.

Als er vragen zijn ben ik uiteraard beschikbaar voor overleg.

Hoogachtend, 
1Q.2.e '

_____________:

IBSMÖ
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Photonis N^hertands B.V.

Vfstt address 
Dw322i€we§5n 2 
9301 ZR Reden 
The NeïherlancSs

MatI address 
P.0. Box 60 
3500 AB Roden 
The Netherlands

645

T
W

+31 {0)505 OX 83 08 
www.photonis.com

Hare Excellentie 
mevrouw M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Roden, 17 juli 2018

Onderwerp; Dankzegging, Uitnodiging Photonis
Referte: Aanvragen exportvergunning CDIU-nummers 88554,88555, 88558, 88596

Hooggeachte Mevrouw Keijzer,

Namens directie en medewerkers van Photonis Netherlands wil ik u hierbij hartelijk bedanken voor de snelle 
besluitvorming rond onze recente 4 spoedaanvragen voor exportvergunning. De afhandeling binnen 2 weken 
(9 werkdagen) ging onze hoop/verwachting ver te boven, te meer in het besef dat de vakantieperiodes zijn aangebroken.

Hoewel de Centrale Directie In- en Uitvoer mogelijkerwijs (ambtelijk) rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de 
Minister valt, is dit schrijven aan u gericht teneinde het belang van deze dienst voor onze buitenlandse handel en uw 
Topsectoren beleid te onderstrepen.

Naast aanbestedingen door de Nederlandse overheid (in casu Defensie) als "launching customer" van onze nieuwste 
producten, is ook een (min of meer) voorspelbare en snelle afhandeling van aanvragen voor export van cruciaal belang 
vooreen bedrijf als Photonis.

Photonis is rechtsopvolger van het wellicht beter bekende Delft Instruments en heeft in een Frans-Nederlands concern, 
van circa 1000+ werknemers, een fabriek met circa 250+ werknemers in Roden, Drenthe. Photonis voorziet in een brede 
range aan hoog technologische producten en is marktleider in de ontwikkeling en productie van nachtzicht sensoren; 
een unieke (strategische) Europese capaciteit.

.... - De snelle besluitvorming heeft niet alleen bijgedragen aan het föV2.g. - ”
leidende marktpositie in Zuid-Korea, maar ook om binnen ons Frans-Nederiandse concern duidelijk te maken dat ook de 
Nederlandse overheid in staat is snel en adequaat te besluiten. Beide zijn van cruciaal belang voor de handhaving van 

°SSSB werkgelegenheid een hoogwaardige R&D capaciteit in (Noord-) Nederland. Nogmaals dank.

Gaarne nodig ik u, en/of uw onderhebbenden, uit voor een bezoek aan onze fabriek in Roden. 

Met de meeste hoogachting,

R.J. Moedt 
Directeur Ph

«i»lï
____ 1

Trad« Regtster Mck: 01152556 - Bank: ABN AMRO Rotterdam { EUR Account No.: 024.35.73.456 - Swjftcode: ABNANL2A * IBAN; N132 ABNA 0243 5734 56 
USD Account No.: 024.21.ÎÎ.378 - Swiftcode: ABNANUA - IBAN: NL98 ABNA 0242 1113

PHOTONS CONFIDENTIAL
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Ministerie van Economische Zaken 649

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

THALES 
NEDERLAND 
POSTBUS 42 
7550 GD HENGELO OV

- t 3 AUG. 2013 -Datum
Betreft Toezending NATO documenten d.d. 08-08-2013

Aa„deh=er10.2.e ,

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 vah 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.

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

T 070 1 0.2.6 3 
F 070 10.2.61 
10.2.6 Ji@minez.nl

Ons kenmerk 
DB / 13138534

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

10.1.C.
i ,-i ■■ . - ;NATO registry

10.1.C. .; V
lomm
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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 8 augustus 2013
Betreft Toezending NATO documenten d.d. 08-08-2013

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Medeparaaf

Verzendwijze: Per post

Medeparaaf Medeparaaf

Brieftekst op de volgende pagina

Ontvangen BBR Ontvangen Postkamer Datum verzending

- I 3 AU5. 2013 - - I 3 AÜO. 2013 -

Directie Bedrijfsvoering

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

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

Behandeld door
ïoTc!^

f:! nez.nl

Ons kenmerk
DB / 13138534

Uw kenmerk

Kopie aan

Bijlage(n)

Paraaf Postkamer
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. Staatssecretaris mevrouw M. Keijzer 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

datum 17-9-2018
uw referentie . -

onze referentie ADB-025 
doorkiesnummer 0118 482575 

pagina 1/2

onderwerp Bedankbrief

In deze dynamische tijden voor de Nederlandse marinebouw wil ik mijn dank uitspreken voor 
het kennismakingsgesprek van 5 september. Ik ben verheugd dat u Damen Schelde Naval 
Shipbuilding (DSNS) als zelfslheppende scheepsbouwer feitelijk en op zijn bijzondere waarde 
voor onze defensie-en veilighêidsindustrie duidt. Door een stevigere en realistischere Defensie 
Industrie Strategie (DIS), kan Nederland in elk geval met zijn zelfscheppende marinebouw 
handelingsvermogen behouden én gebalanceerd samen-werken met Europese partners. Deze 
internationale samenwerking vult DSNS voor het belangrijkste komende 
defensiemateheelprogramma - vervanging van de Nederlandse ‘Walrus’-klasse onderzeeboten 
- in met het Zweedse Saab Kockums.

De samenwerking met onze Zweedse partner is sterk en in zoverre vooruitstrevend, dat twee 
middelgrote en gelijkgestemde EU-lidstaten met hoogwaardige marinebouwclusters de handen 
ineen slaan op basis van gelijkwaardigheid. Saab Kockums is inmiddels bezig met twee 
toonaangevende onderzeebootprojecten. Als enige onderzeebootbouwer in Europa bouwt het 
bedrijf nu aan een volgende generatie diesel-elektrische onderzeeboot (A26) voor de Zweedse 
marine en tegelijkertijd moderniseert ons partnerbedrijf twee bestaande onderzeeboten 
(‘Gotland'-klasse) op Ingrijpende en ingenieuze wijze.

Deze proeve van bekwaamheid samen met de Nederlandse competenties in complexe 
marinebouwprojecten (succesvol ingezet voor alle recente klassen marineschepen voor 
Defensie) maakt een toekomstbestendige en beste boot voor de beste prijs haalbaar voor onze 
Koninklijke marine. Dat kan met een gereduceerd risico op grond van toepassing van alle 
nieuwe technieken en geleerde lessen uit de in Zweden uitgevoerde projecten. Daarbij komt 
dan ook nog onze nationale kennis vanuit de complexe en succesvolle modernisering van de 
‘Walrus’-klasse.

657
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-DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

uw ref.
onze ref. ADB-025

pagina 2/2

Saab Kockums en DSNS realiseren zich dat dit grote project op gecontroleerde wijze moet 
worden uitgevoerd, maar ons team kan hier ook een goede 'track record' voorleggen.

Ik dank ook uw staf bij het Commissariaat Militaire Productie (CMP), die op plezierige wijze de 
communicatie met DSNS onderhoudt. CMP legt dit soort wezenlijke sterkten én de 
Nederlandse inhoud van onze combinatie uit en heeft aandacht voor de strategische 
elementen van onze.marinebouw, o.a. in beleidsdocumenten zoals de nieuwe DIS. Weet dat 
CMP altijd mijn collega's kan bevragen en door hen aanvullende informatie kan laten 
aanleveren.

;10.2.e. .

Hoogachtend,

bairrien Schelde Ne^al Shipbuilding, 
■10.2.e.

Hei?j|- van Är^ijden 
MarlagingÆirector

SCmELDE NAvAi. S H ■ U S LD : N G Ver-'b-- L^r r e ÏhipyapDS

De Willem Ruysstraat 99 
4381 NK Vlissïngen

P.O. Box 555 
4380 AN Vtissrngen 
The Netherlands

o-a-e +31 (0)118 48 50 00 
rs. +31 (0)118 48 50 50

info@damennaval.com
www.damennavai.com

_o-’'^n-rrc'5- Eeu'S’e' .c20440-0 under r^a^e Sc^e'ce Nav5' S''oc--^‘b;ng b-.
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TER INFORMATIE

Aan
de Secretaris-generaal

nota Bezoek Van Halteren Metaal en NLR - 12 oktober 2018

Parafenroute
Paraaf Paraaf Paraaf

Medeparaaf Medeparaaf Medeparaaf

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie

Auteur
i n ■? À -TTT 1
T 070 379 g fy3 
10 2 p';;9;@rnine2.nl

Datum
4 oktober 2018
Kenmerk
DGBI-TOP / 18244155

Kopie aan

Bijlage(n)

Aanleiding
Vrijdag 12 oktober a.s. brengt u een werkbezoek aan Van Halteren Metaal in 
Bunschoten en het Nederlands Lucht en Ruimtevaart instituut (NLR) in Marknesse

Doel van het bezoek is u nader kennis te laten maken met MKB-bedrijf Van 
Halteren Metaal dat zich richt op de internationale defensiemarkt en het defensie- 
gerelateerd onderzoek bij het NLR. Deze beide bezoeken benadrukken de 
samenwerking tussen de industrie en het NLR en TOP/CMP, de gouden-driehoek 
binnen defensie onderzoek.

Vanuit EZ zal Commissaris Militaire Productie Jan Christiaan Dicke (TOP/CMP) u 
vergezellen vanaf Den Haag naar Van Halteren en NLR. Bij het NLR zal 1Q.

(TOP/CMP) ook aansluiten. 2.e

In deze nota treft u aan:
Programma werkbezoek Van Halteren Metaal en NLR 
Toelichting op gespreksonderwerpen bij Van Halteren Metaal, te weten 
Innovatie, Europese ontwikkelprogramma's. Industriële Participatie en 
Internationale defensiemarkt

- Toelichting gesprekonderwerpen bij NLR, te weten PPS-toeslag, MKB 
valley of Death, Regiodeal en pilot plant.

In de bijlage treft een toelichting op de Van Halteren Metaal en NLR.

Ontvangen BBR

Pagina 1 van 16
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Programma

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk

DGBI-TOP / 18244155

8.30 uur Vertrek uit Den Haag (+/- 1 uur en 
15 minuten)
[Adres: De Kronkeis 27, 3752 LM 
Bunschoten!

Van Halteren Metaal te Bunschoten
09.45-10.45 Ontvangst bij Van Haiteren Metaai 

(VHM) in Bunschoten - 
bedrijfspresentatie

Participanten: Izaak Veerman 
(Directeur/ Eigenaar Van Haiteren
Groep) en Ed Noorlander 
(technisch/commercieei directeur Van 
Haiteren Groep)

10.45-1200 Rondleiding bij Van Halteren
Metaal met o.m. productie artillerie 
simuiatoren (o.m.) en loopwielen 
en onderhoudsactiviteiten voor 
rups- en verkenningsvoertuigen

12.00-12.30 Lunch bij Van Haiteren Metaal
12.30-13.30 Verplaatsing naar NLR in

Marknesse
(+/- 1 uur)

[Adres NLR: Voorsterweg 31, 8316 
PR Marknesse]

Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Marknesse
13.30-13.50 Weikom en briefing van het 

Nederlands Lucht en Ruimtevaart 
instituut (NLR) - Zaai 5

Participanten: Leo Esseiman 
(Financieei Directeur NLR), 10.2.!

> (Divisie manager Aergspace
Vehicles NLR) en io.2.e. ! (EZK F-
35 support advisor)

13:50-14:40 Rondieiding door het nieuwe NLR- 
gebouw:

Drones, Counter drones, 
alternatieve voortstuwing
3D printing
Composieten, waaronder
Hecolag Demo
AR-VR Demo

14:40-14:50 Verplaatsing naar Pilot plant (met 
de dienstauto)

14:50-15:15 Demo en afsluiting

15.15 Vertrek richting Den Haag 
(H-/- 1.45 uur)

17:00 Thuiskomst
NB: U dient legitimatie mee te nemen in de vorm van een rijbewijs of 
paspoort

Pagina 2 van 16
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Toelichting:

Van Halteren Groep 

Programma
Waar wordt u verwacht?

• U wordt om 9.45 uur verwacht bij:
Van Halteren Metaal
De Kronkels 27 
3750 GA Bunschoten

• Izaak Veerman (Directeur/ Eigenaar Van Halteren Groep)
• Ed Noorlander (technisch/commercieel directeur Van Halteren Groep)

De volgende onderwerpen zouden bij uw bezoek aan Van Halteren Metaal 
ter sprake kunnen komen.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk

DGBI-TOP/ 18244155

Innovatie
10.2.g.

' j :
- 1'

;;; ■ £3
j1.1. £ , ;££ de Pantzerhouwitser Simulatoren die Van Halteren samen
met Defensie heeft ontwikkeld. De eerste is recent afgeleverd en Van Halteren 
hoopt dat er snel vervolgorders van Defensie volgen. . /£- £ÏSÂ1

10.2.g. - .. .

10.2.g. de 4 nieuwe
mortiersimulators die Van Halteren onlangs aan de Koninklijke Landmacht 
geleverd. Dit is het resultaat van 10 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreid 
testen i.s.m. de krijgsmacht. 10.2.g.

Spreekpunten:
• Met de herziening van de Defensie Industrie Strategie (DIS) van EZK en 

Defensie is de bedoeling scherper te sturen op nationale Defensie capaciteiten 
ter bescherming van nationale veiligheidsbelangen bij aanbestedingen van 
militaire systemen door Defensie.

• 11.1. ■ : . .... -J

• Daarnaast wordt in de DIS ook instrumentarium beschreven die deze 
ontwikkelingen kunnen ondersteunen. Vanuit EZK werken we daarnaast aan 
de Agenda Veilige Samenleving. Hierdoor krijgt veiligheid (en daarmee 
Defensie) een nadrukkelijker positie in het Topsectoren beleid, wat mogelijk 
ook weer tot ruimere financiële mogelijkheden kan leiden voor de Defensie en 
Veiligheid gerelateerde Industrie.
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Europese Ontwikkelprogramma's
De Europese Commissie heeft via o.m. het European Defence Industrial 
Development Programme (EDIDP) 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de 
periode 2019-2021 om de Europese Defensie Capaciteiten versterken. Dit moet 
opvolging krijgen in het European Defence Fund (EDF) binnen het nieuwe MFK. 
Daarin komt 4 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en 9 miljard euro voor 
capaciteitsontwikkeling voor de periode 2021-2027.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk

DGBI-TOP/ 18244155

11.1.

1: :

Spreekpunten:
• Defensie en EZK zetten zich in om de drempels voor het MKB in deze 

programma's zo iaag mogelijk te houden.

,-r -
• EZK en RVO kunnen Van Flalteren in contact brengen met potentiële nationale 

en internationale samenwerkingspartners.

Industriële Participatie (IP)
10.2.g mmmmmmmê

3

10.2.g.

..._...:
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Internationale Defensie markt
EZK/CMP doet aan export ondersteuning via onder meer een financiële bijdrage 
aan het Holland Paviljoen. io.2.g.

. \ - : ; ■■ ï¥.

■ ^ ■ - mAÆmmsmmmBmmmB:
11.1.

.

inmiddels in 14 landen. 

10.2.g.

aeia*

B

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 18244155

- 1Q.2.g:r«l

Aiü*Ä»»i lD.2:g. 

de Howitzer Crew Trainers (HCT's) staat
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Tvo hier uw tekst

Spreekpunten:
• 10.2.g.

11:1.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP/ 18244155

BAE heeft op dit moment geen IP verplichtingen in Nederland. io.2tg.
U;'-''"'vU WW;.-v /. '-.. ;u •
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Programma NLR-Marknesse

Waar wordt u verwacht?
• U wordt om 13.30 uur verwacht bij:

NLR— Netherlands Aerospace Centre
Voorsterweg 31 
8316 PR Marknesse

U wordt ontvangen door:
Leo Esselman Financieel Directeur NLR
10.2.e.' Divisie Manager Aerospace Vehicles

Marketing Manager Defense
Customer Funded Position bij Lockheed Martin, voor 1/3 
bekostigd door EZK

De directeur Michiel Peters had u graag willen ontvangen maar verhinderd wegens 
buitenlandse dienstreis.

Onderwerpen welkom en briefing
Tijdens de welkom en briefing zal vooral aandacht door het NLR gegeven worden 
aan de relatie NLR en het Commissariaat Militaire Productie en Defensie. De 
briefing zal de volgende onderwerpen bevatten:

Wat doen we voor en met CMP en Defensie?
Er wordt een overzicht gegeven van de programma's en projecten worden 
die via het IP-instrumentarium gestart zijn. Bijlage 3, geeft een modaal 
overzicht.
Inzet extra T02 gelden-Impulsprojecten
Tijdens dit agendapunt kan het recente besluit ter sprake komen om de 
grondslag waarop PPS-toeslag te verdienen te versmallen. Dit heeft 
consequenties voor de projecten die het NLR in Europees verband 
uitvoert.

Zorgpunten NLR:
• 10.2.e. '

Kenmerk

DGBI-TOP / 18244155

wmm
Onderwerpen van gesprek en rondleiding
De projecten die tijdens de tour gepresenteerd worden, zijn gestart via het IP- 
instrumentarium, F-35 of hebben hier een raakvlak aan.
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Rollen in de triple helix, de Defensie Innovatie Strategie 
Spreekpunten:

* 11.1.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 18244155

De DIS is nu in eindconcept. Deze moet nog departementaal en 
interdepartementaal worden afgestemd. De DIS zal als basis dienen voor 
toekomstige samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse Industrie. 
Een sterke technologiebasis is hiervoor noodzakelijkj C
■1'..

idmmk

mmmmœSSi

Uitdagingen in werken met MKB. 'Valiev of Death'.
Voor veel startups (maar dit geldt ook voor de grotere MKB-ers) strandt het
proces tussen idee-ontwikkeling en productie door gebrek aan financiering en
investeringen. io.2.g. ;

... ^ " es: . V . . ;e.:s . \:L:;k .: ÿ : . ■ Andere MKB-ers (io.2.g'.®a^M
:) kaarten dit probleem regelmatig aan en ook binnen de Topsector

HTSM is dit een prominent onderwerp. 1

Wat betreft de aanpak van deze valley of death vanuit de overheid kunnen
mogelijke spreekpunten zijn:
• Voor startups en scale-ups zijn er diverse financieringsfaciliteiten van de 

overheid. Die zijn over het algemeen goed dekkend maar in bepaalde sectoren 
kan er wel net een andere kapitaalbehoefte zijn. De HTSM-sector is zo'n 
sector die meer kapitaalintensief is. Zeker als er dure kwalificerende 
activiteiten noodzakelijk zijn.

• De Seed regeling zal in 2019 worden aangepast om een hoger bedrag 
beschikbaar te stellen 10 mln. i.p.v. 6 mln. voor fondsen die zich richten op 
meer kapitaalintensieve proposities.

• Invest-NL kan volgend jaar ook een rol spelen in grote financieringsrondes 
voor startups en scale-ups. Invest-NL besluit wel onafhankelijk in welke 
propositie zij uiteindelijk investeren.

• Ook binnen het innovatiekrediet bestaan er mogelijkheden voor de 
Nederlandse industrie om samen met kennisinstellingen innovaties naar de 
markt te brengen.

• 11.1. , - .... .
. ..: ........ .V.

-' “ ' ; In de uitwerking van de
ideeën van de bedrijven kan het NLR de bedrijven helpen.

• Betrokkenheid bii regiodeal
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• Spreekpunten:
Vanuit de directie regio en vanuit de Regioambassadeur Rini Goos is veei 
aandacht besteed aan de regiodeal.

Toelichting
• Fievoiand wii samen met het Rijk werken aan een tweetal programma's in 

Noordeiijk Fievoiand met een specifieke meervoudige ontwikkelopgave.
- .1.

• Binnen het programma Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum zal als 
onderdeel van fysieke omgeving een definitieve keuze gemaakt worden 
voor de verplaatsing van het huidige testcentrum van het Dienst 
Wegverkeer (RDW) in Lelystad naar het Nationaal Lucht- en 
Ruimtelaboratorium (NLR) in Marknesse, dit is voor het NLR ook van 
belang.

• 111. ^ -’TJ

Exploitatie NLR-qrond als zonneweide

Het NLR-NOP is van plan om een deel van het terrein te bestemmen om energie 
op te wekken met behulp van zonne-energie.

Spreekpunten: 
• 11.1.

Pilot Plant en fiberplacement machine
U heeft in een vorig bezoek aan het NLR de Pilot Plant al bezocht. 11^1.

. V :■■■ :. . , ■.

. ' L .1
We zullen daarom een bezoek brengen aan de fiberplacementrobot. Ook deze 
faciliteit is net als de Pilot-Plant open voor de Nederlandse industrie, naast 
onderzoek worden diverse projecten door de Nederlandse industrie op deze 
fiberplacement machine uitgevoerd.

Spreekpunten:
• 11 1.

DIrectoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk

DGBI-TOP / 18244155
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid
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Toelichting

i: ^
'.SH

In de toepassing van composiet in de romp en vleugels van de vliegtuigen 
is er de afgelopen 30 jaar veel aandacht geweest bij EZK. Diverse EZK 
research programma's en research projecten hebben hieraan een bijdrage 
geleverd. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van Glare op de A380, 
de diverse Basis Research Programma (BRP) en Strategisch Research 
Programma (SRP), via een CVO-kredieten (Civiele Vliegtuig Ontwikkeling) 
en TAPAS en TAPAS-2. Ook binnen Horizon 2020 en Clean Sky wordt er 
actief gewerkt door de Nederlandse Industrie en het NLR aan de 
ontwikkeling van meer composiet in de luchtvaart.
Op het systeem Composite Drag Brace hebben zowel Defensie als EZK 
deze ontwikkeling de afgelopen 25 jaar actief ondersteund.

o Defensie vanuit haar eigen technologieontwikkelprogramma's 
(DTP en NTP) en via de CODEMO/CODEMA regeling 

o EZK via het Basis Research Programma (BRP) en Strategisch 
Research Programma (SRP) en via een CVO-krediet Civiele 
Vliegtuig Ontwikkeling.

'T ^ : . . a .

T -
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Pre Read Van Halteren 
Bijlage 2: Pre Read NLR
Bijlage 3: Voorbeelden NLR-projecten F-35 en IP

BMIaoe 1: Pre-read Van Halteren Groep

Van Halteren Groep is een Nederlands familiebedrijf (omzet > 50M, winst 8,4M in 
2016) dat werk biedt aan meer dan 250 werknemers bij een omzet van 50 mln. 
euro p/j. Naast de vestiging in Bunschoten is er ook nog een productielocatie in 
Zwolle. Volgend jaar bestaat het bedrijf 50 iaar en heeft daardoor een sterke 
binding met de regio.

De groep heeft 3 divisies, te weten:
Van Halteren Special products verleent technische diensten en ontwikkelt 
en produceert geavanceerde componenten en oplossingen voor de 
defensiemarkt — zowel de landmacht als de marine — en de civiele markt 
(rail). De producten en activiteiten van variëren van motoren, 
transmissies, aandrijfunits, koelsystemen tot collectieve bescherming 
tegen nucleaire, biologische en chemische wapens (NBC-filters).
Van Halteren metaal is de Machinefabriek van de Van Halteren Groep. De 
divisie doet werkzaamheden van engineering tot eindmontage. De 
kerncompetentie ligt in projecten waarin een combinatie van gecertificeerd 
laswerk (incl. Pantserstaal) en hoogwaardig machinaal bewerken wordt 
gevraagd.
Van Halteren Defence is toeleverancier van producten en diensten aan 
Original Equipment Manufacturers (OEM's) en overheden op de 
internationale defensiemarkt. Dit betreft onder meer levering van loop 
wielen voor militaire rupsvoertuigen, onderhoud rupsvoertuigen en 
reserve onderdelen. Daarnaast is Van Halteren sinds 1990 ook actief als 
leverancier van simulatie -en trainingssystemen. De Simulatoren voor de 
artillerie en mortieren worden over heel de wereld gebruikt. Daarnaast 
worden ook trainingen en onderhoudsactiviteiten geleverd.

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBI-TOP / 18244155
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Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid -

Bijlage 2: Pre-read NLR
Over NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum 
NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de 
lucht- en ruimtevaart. Met zijn multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde 
onderzoeksfaciliteiten, levert NLR innovatieve, integrale oplossingen voor 
complexe uitdagingen in de aerospace sector.
De werkzaamheden van NLR beslaan het volledige spectrum van Research 
Development Test & Evaluation (RDT&E). Met zijn kennis en faciliteiten kunnen 
bedrijven terecht bij NLR voor validatie, verificatie, kwalificatie, simulatie en 
evaluatie. Zo overbrugt NLR de kloof tussen onderzoek en toepassing in de 
praktijk. NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland.
NLR staat voor praktische en innovatieve oplossingen, technische expertise en een 
lange termijn ontwerpvisie. Hierdoor vindt NLR's cutting edge technology zijn weg 
naar succesvolle lucht- en ruimtevaartprogramma's van OEM's zoals Airbus, 
Embraer en Pilatus. NLR draagt bij aan (defensie)programma's zoals 10.2.g.^;

} TT ;en Europese programma's als
SESAR en Clean Sky 2.
Opgericht in 1919 en met 650 betrokken medewerkers, realiseerde NLR in 2016 
een omzet van 71 miljoen euro. Driekwart hiervan is afkomstig uit 
contractonderzoek, het overige betreft een overheidsbijdrage.
Voor meer informatie, ga naar www.nlr.org

Faciliteiten

NLR heeft onder meer onderstaande faciliteiten.
Een test en laboratoriumvlieatuia
NLR beschikt samen met de TU Delft over een laboratoriumvliegtuig, een Cessna 
Citation II.

Vluchtsimulatoren
NLR heeft verscheidene vluchtnabootsers voor onderzoek aan vliegtuigen en 
helikopters ontwikkeld. De GRACE (Generic Research Aircraft Cockpit 
Environment) simulator wordt gebruikt om verschillende nieuw te ontwikkelen of 
bestaande vliegtuigen te simuleren. Onder meer Boeing en Airbus maken gebruik 
van deze simulator. GRACE heeft een bewegingsplatform met zes vrijheidsgraden 
waarmee de bewegingen van het vliegtuig worden gesimuleerd. In de cockpit 
kunnen nieuwe avionicasystemen worden geïntegreerd en getest.

Verkeersleidinassimulatoren
Met de NARSIM Radar en de NARSIM Tower verkeersleidingsimulatoren voert NLR 
onderzoek uit naar concepten voor het toekomstige management van het 
luchtverkeer en de verkeersleiding op luchthavens.

Testfaciliteiten
NLR kan vliegtuigconstructies op volle schaal, componenten en proefstukken 
testen. Het kan constructiedelen van vliegtuigen en ruimtevoertuigen ontwikkelen, 
ook in composietmaterialen. Daarnaast beschikt het NLR over instrumentatie voor 
vliegproeven, en over diverse gespecialiseerde apparaten voor de ontwikkeling 
van avionica. Installaties voor het testen van antennes en voor het uitvoeren van 
zogenaamde omgevingstesten worden gebruikt voor diverse apparatuur. In de

Kenmerk
DGBI-TOP / 1824415S
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

fijnmechanische werkplaats ontwikkelt en bouwt NLR modellen en instrumenten 
voor windtunneiproeven.

Rekenfaciiiteiten
Het computernetwerk van NLR bevat een supercomputer voor het uitvoeren van 
omvangrijke stromings- en constructieberekeningen.

Drone Centre
Het NLR Drone Centre is gespecialiseerd in drone (Remotely Piloted Aircraft 
System of RPAS) onderzoek, testen, toepassingen en opleidingen. NLR is als 
eerste organisatie in Nederland door de Inspectie van Leefomgeving en Transport 
(ILT) erkend voor het geven van theorie- en praktijkopieidingen voor het RPA-L 
viiegbrevet aan zakelijke gebruikers.

NLR beschikt in Marknesse, Flevoland, over een eigen luchtruim met de benodigde 
beschikkingen en ontheffingen om deze activiteiten te faciiiteren. Ontwikkelaars, 
fabrikanten en zakelijke gebruikers, zowel civiel als militair, hebben hier de 
mogelijkheid testvluchten uit te voeren.

Kenmerk
DGBI-TOP / 18244155
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Bijlage 3: Voorbeelden NLR projecten F-35 en IP 

F-35
In het F-35 project is het NLR al bij het begin van de ontwikkelingen betrokken. 
Hieronder kort een overzicht met de activiteiten zoals jaarlijks gerapporteerd aan 
de tweede kamer.

• SJE Wind tunnel test voor Lockheed Martin en BAe Systems in 2002 t/m 
2006

• Prognostic Health Management samen met DELL en TNO voor Lockheed 
Martin in 2002 en 2008 t/m 2009

• Flight Recreation Module / Prognostic Health Monitoring voor Lockheed 
Martin in 2002

• Embedded Training Demo voor de Koninklijke Luchtmacht in 2003
• Inlaat Windtunneltests voor Lockheed Martin en BAe Systems in 2004 en 

2005
• F-35 Embedded Training Simulator voor Alion Consultancy en JPO in 

2007
• JSF Gun Pod voorTerma in 2007 en 2008

Dit betrof vooral ontwikkelactiviteiten in de SDD-fase (system design en 
deveiopment) ten behoeve van de ontwikkeling van de F-35 door Lockheed 
Martin.

Samen met de Nederlandse industrie is het NLR betrokken bij de ontwikkeling van 
diverse componenten en systemen. Hierbij zijn de ontwikkeling van het Embedded 
Training systeem samen met Airbus Defense en Space Leiden en de Composite 
Drag Brace samen met Fokker Landing Gear de belangrijkste.

Composite Drag Brace en Pilot Plant 
10.2.g. : : "

Kenmerk
DGBI-TOP/ 18244155
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Embedded Training

io.2.g. :s;l ; r ;;:
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Samenwerking met Boeing over 3D-printing

io.2.g.. : :a:as*Maieiii«*ï«a*
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Life Virtual Construct 
10.2.g.

memm
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Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat 
T.a.v. mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Datum: 29 oktober 2018 
Betreft: NIDV Symposium

Beste Mona,

Graag nodig ik je uit voor het NiDV Symposium, dat op 15 november wordt gehouden in Ahoy in 
Rotterdam. Het is de dertigste keer dat dit symposium piaats vindt. Dit jaar is het thema ‘Internationaie 
samenwerking”. Tot onze vreugde zai ook koning Wiiiem-Aiexander aanwezig zijn. Minister van 
Defensie Ank Bijieveid zai het symposium toespreken.

Samenwerking tussen jouw ministerie en dat van Defensie met de Nederiandse industrie komt tot 
uiting in de Defensie industrie Strategie, aigemeen aangeduid ais de DiS. Zie ik het goed dan zai de 
Ministerraad enige dagen vóór het symposium de besiuitvorming over een nieuwe DiS afronden. Het 
zal geweldig zijn als jij, samen met Ank, op ons symposium aandacht kan genereren voor deze 
belangrijke afspraken.

Met jouw staf kunnen alle details rond jouw komst worden uitgewerkt, inclusief het bezoeken van 
enkele stands. Het symposium in de ochtend wordt gecombineerd met een tentoonstelling in de 
middag. Daar zal extra aandacht worden besteed aan innovatie en veiligheid.

Het zou me verheugen jou op 15 november in Rotterdam te mogen verwelkomen. 

h??rtoliji<-e riroet,

Hans Hillen ' ’
Voorzitter NIDV

■*45
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r-vJ Aan: 10.2.e. :tT;
tb Cc: 10.2.e. b
r'j Onderwerp: bOMUS-18283701-vl-DRAAIBOEK_NIDV_Symposium_2018
(■) Datum: dinsdag 6 november 2018 10:57:52

Bijlagen: DOMUS-18283701-vl-DRAAIBOEK NIDV Svmnnsium 2018 rinr

664

Thanks, Zie aanvullingen. 
Koelkast is aanwezig.

10.2.e. gemaild over Stanhoudersborrel en inrichten stand en 10,2.e. over deelname.

Gr m2,:
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10.2. e.: :
10.2. e. -
RE: DOMÜS-18284100-v3-DRMIBOEK_NIDV_Syniposium_2018 
dinsdag 13 november 2018 12:20:51 
NIDV Exhibition Floorolan 27 Sent. 2018.odf 
DOMl)S-18284100-v3-DRAAIBOEK NIDV Symposium 2018.DOC

Beste allen.
Hierbij een allerlaatste update voor het NIDV symposium, te weten draaiboek met achtergrond 
info en laatste plattegrond (stand 2500) die ik heb gekregen (zie ook NIDV app).
Voor de opbouw komt|^^morgen met de auto naar EZK om spullen op te halen.
In de projectburo kamer staan de (basic) spullen klaar die mee moeten (zie ook draaiboek). 
Eventuele extra's graag zelf verzorgen/bijvoegen.
Ik zal met^^ samen het donderdag opbouwen om 815/830.
^^^^komt met de eigen auto met de versnaperingen.

SrS ................. .
Van: 10-2e.
Verzonden: maandag 12 november 2018 12:21
Aan:10.2.e.

. . -, ;v-.' ■ . :vr ., . r'Onderwerp: DOMUS-18284100-v3-DRAAIBOEK_NIDV_Symposium_2018 
Collega's,
Bijgaand een aangepaste versie van het draaiboek NIDV symposium 2018. Deze kunnen we 
morgenochtend tijdens koffiemoment CMP doornemen.

Commissariaat Militaire Productie 
Directie Topsectoren & Industriebeleid 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2500 AA | Den Haag 
Postbus 20401 I 2500 EK | Den Haag 
Secretaresse10.2.e. 2 ;///])

T070]
F 070 37Ç
M 06l _____
1Q.2.e. i(S:minëz;nl 
httn: //wwvv. rijksoverheid .nl/cmp

■
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2018

NIDV Symposium 2018
Draaiboek EZK-CMP stand/Informatieblad

Algemeen
Datum
Lokatie:
Bereikbaarheid:
Beurstijden:
Opbouw:
Afbreken:
NIDV Organisatie:

Donderdag 15 November 2018 
AHOY Rotterdam 
RET metro Zuidpiein
08:00 - 18:00u - Start symposium 10:00 
Wo 14/11 - 15:00u 
Do 15/11 - 17:30 - 19:00u

- - I, T; +31 Cl0.2.e / E: 10.2.6 ;@nidv.eu

Aiie actueie informatie over het NIDV symposium zoais programma en pitch & match moduie (afspraken) 
is terug te vinden in de app van de NIDV.

EZ Contactpersonen 
• 10.2.6 
• 10.2.6

:(p)minez.ni. tei nr. 10.2.6 
&minez.nl. tei nr. 10.2.6

.1(06 -10.2.éllïl|) 
(06-10.2.6 D

Doel van de tentoonstelling:
• Informatie verstrekken over EZK en CMP
• Goodwiii bevorderen
• Onderhouden bestaande contacten
• Opbouw nieuwe contacten
• Afspraken maken
• Bij eikaar introduceren van NL en buiteniandse bedrijven

Stand - Standnummer 2500 (zie plattegrond hal A), beschrijving
Luxe stand: 3x5 meter

• Twee spotjes (1 duospot en 1 triospot)
• Eén stopcontact
• Baiie met twee krukken
• Foiderrek
• Koeikast
• Kieur paneien: iichtgrijs
• Vloertegels in standaardkleur: blauw
• Frieslijst met de tekst "MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT"

• geen internetaansluiting 

Aanvullend:
• 2 zittafels met elk 5 stoelen/ 2 statafels

Via EZK:
. 2 EZK BANNERS (eigendom CMP)
• DIS Posters/bannen? (10.2.6. )
• EDF folders (neemt 10.2.6. zelf mee)

Giveaways (10.2.
• Sleutelhangers

Documentatie t.b.v. foiderrek:
• 15x Organogram CMP (engels)
• DIS rapportage (10.2,6. )

Etenswaren 10.2.6 ) aanvulling op koffie/thee (gratis):
• Lekkernijen bij de koffie (koekjes)
• Snoep en pot
• 1 Rode wijn, 1 witte wijn, frisdrank / zoutjes

- 1 -
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Draaiboek EZ tijdens NiDV Symposium 2018

EZK deelnemers (NB: visitekaartjes up to date)

10.2.e

mmm

Registratie
• Zelf registreren! Badges worden vooraf toegezonden aan de deelnemers

Programma Symposium
. Zie NIDV app

Reservering vergaderzaal
• Plenaire zaal, Ahoy R'dam 09.00-17.00 uur

-2-
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

669

Aan
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

memo Oplegger nota Platform Defensie-Bedrijfsleven

Directie Communicatie

Auteur

10i2:e,a
r,:ia■r;'

Datum
22 november 2018
Kenmerk
DC / 18296880

Kopie aan
102e -

Aanleiding
U bent uitgenodigd om aanwezig te zijn bij Platform Defensie-Bedrijfsleven 
bijeenkomst: 'Up to the next level', donderdag 6 december aanstaande in Den 
Haag. Dit optreden conflicteert met uw optreden bij de bijeenkomst'Brandz: Top 
30 Nederlandse merken' in Amsterdam. Dit memo legt beide optredens naast 
elkaar, voorzien van een DC-advies, opdat u een eigen afweging kunt maken.

Bijeenkomst Platform Defensie Bedrijfsleven
Datum en tijdvak: 
Locatie:
Rol:

Status:

Donderdag 6 december, 17.00-18.00 uur 
Den Haag, Malietoren
U bent gevraagd om deel te nemen aan de paneldiscussie 
over Defensie Industrie Strategie (DIS), samen met Stas 
DEF.
Ter consultatie

Bijeenkomst 'Brandz: top 30 Nederlandse merken 2019' (Kantar)
Datum en tijdvak: Donderdag 6 december, 15.00-17.00 uur
Locatie: Amsterdam, kantoor Kantar Nederland
Rol: U bent gevraagd om te spreken over de Nederlandse

ondernemersmentaliteit in relatie de top 30 genomineerde 
Nederlandse bedrijven. Aansluitend maakt u de top 3 
Nederlandse merken bekend.

Status: Toegezegd

Advies: 11.1.
_ ^ ^ ai

Pagina 1 van 2
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Kenmerk
DC / 18296880

Directie Communicatie

11.1.

____

Vraag
Kunt u instemmen met dit advies?

Pagina 2 van 2
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Van: 10.2.6. j
Aan: ÇMP
Onderwerp: Opgave JSF omzet 2018.
Datum: donderdag 14 februari 2019 12:36:15
Bijlagen: imaQe002.Dna

Omzet ooQave 2018.odf

Ty p hier u'v

LS,
Bijgaand de formulieren van Thales Cryogenics BV. 
Hartelijke groet, Kind Regards, Cordialement

10.2.6

Finance / Export Controi Manager 
Thales Cryogenics BV 
Hooge Zijde 14; 5626 DC Eindhoven 
PO Box 6034; 5600 HA Eindhoven 
The Netheriands
Tel. : 1,0.2.e 
Mob.:10,2.è j
E-IVlailT0.2.e ■ thalesgroup.com 
www.thales-cryogenics.com 
www.thalesgroup.com/nl 
This message contains Unclassified information

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.



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

Opdrachten t/m 2017

EZ Nr. Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever

«üi
Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking

682.a
- --i-s

Uitgeleverd en 
definitief?

1

(sub) totaal

Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten in 2018

totaal

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

ß-V.

.f=i.N.O.HO.Oe,(S?...........

DATUM ......

PLAATS ...... fe.i.ND.HOV,e,K3.

P?SâHANDTEKENINI

Hoccir v
S6££DC

- ■ ■
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Opgave 2
' ' -'

Bijlage 3 ONDERNEMERSVERKLARING 
Betreffende de opgave van 3SF 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 2018 tot en met 31 december 2018 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 2019 

schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 opgeeft;

3. dat hij een totale Omzet uit Participatie -in de zin_van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van euro en/of.....10. j.. dollar en/of |CÜ7p|.. 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris;

6. dat hij van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten .10. f... 
euro en/of ....lO.l.c'... dollar en/of ...|Ö)T|.... 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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;

7. dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2019 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2019 een bankgarantie ter hoogte van dit. 
bedrag zal stellen;

8. dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2019 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2019 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats: '

................... t i

Handtekening:.........................

Waarmerk en paraaf register^H^^P.' ' ; C

ondernemingsfunctionaris incC^^^*’ ' * . ’'^^^^^der bedraagt dan
250.000,00 euro: JÎ
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Bijlage 4 SPECIFICATIE 3SF OMZET 2018 
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018:
Order
datum

Ordernummer Omzet
+
valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

10.1.C. !
'«i

Private Bijdrage over 2018 (2% van c e omzet uit participatie):
Totaal LRIP / FRP Omzet in
2018

Valuta Afdracht per 1 juni 2019 
(2%)

Valuta

10.1,C.;; io;i.c. i

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Waarmerk en paraaf registeracc 
ondernemingsfun 
250.000,00 euro:

*1*ondernemingsfunctionaris indier

Ht 'O' jr. / i:i ii;. I •) 
5G2&riC iOVLiM

(.j- ■ :l

er bedraagt dan
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684

DEFENCE AND SPACE

Aan

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat DG 
Bedrijfsleven en Innovatie

' 'JPostbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

po.2.e:-; 
tl0.2.e.;
E 10.2.e.,j@airbusDS.nl 
Onze referentie: ADSN/PI-L-2019-0012 
Uw referentie: DGBl-TOP-MP/19015211

04 maart 2019

Betreft: JSF: Opgave van de behaalde omzet in 2018

Geachte 10.2.e. •

Naar aanleiding van uw verzoek betreffende JSF opgave van behaalde opdrachten in 2018 vind u 
bijgesloten de beide opgaven.

In het kader van de SDD fase hebben wij geen additionele opdrachten ontvangen.

In 2018 heeft Airbus Defence and Space Netherlands B.V. geen opdrachten mogen ontvangen in het 
kader van Omzet uit participatie.

Vertrouwende hie^^ede te hebben voldaan aan uw referentie vraagstelling verblijven wij,

lÿoaachte™/..

Airtus Defence and Space Netherlands B.V. 
Mendetweg 30, 2333 CS Leiden. Nederland 
Postbus 32070, 2303 DB Leiden. Nederfand

T 071-5245000 E info@airbusDS nlwwwairbusDS.nl
KvK 28086907



OPGAVE 1: BEHAALDE OPDRACHTEN BINNEN SDD-FASE

Opdrachten t/m 2017

BEDRIJFSNAAM

VESTIGINGSPLAATS

CONTACTPERSOON

■ €f'C'-■ i'i.-

EZ Nr. Ordernummer Orderdatum Opdrachtgever Omschrijving SDD opdrachten LRIP opdrachten Toevoeging/opmerking UitgelDverd en 
definitief?

Opdracinteo 2oi^ bekend ' Ctnp
1

(sub) totaal____ 1
10.1.O.

Nieuwe opdrachten 1 additionele opdrachten in 2018

oùi-U*«c.üpc(eacW€H lr\ lïot'S. totaal

P Q BÖX 32070,2303 DB Leiden 
^ IbeJ'letherlands 

... ,U _:Al.- +Ö€(0ï7aa(3a5 000
fL+^)71 5245999

DATUM .....

1'0Ï2 ..... ......
HANDTEKE<JNC

PLAATS

10.2.e.

m,faïp:*
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Opgave 2

Bijlage 3 ONDERNEMERSVERKLARING 
Betreffende de opgave van JSF Omzet uit Participatie

Deze ondememersverklaring 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 2018 tot en met 31 december 2018 is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende:, , i ^
Bedrijfsnaam :
Gevestigd aan: .....................................
Te:.....................Ló.deyy^........................................................................
Ingeschreven in het handelsreoister te:....L<5-kiéa.............................
Onder nummer: ^ ^ ....................
Te dezen rechtsgeldig verteg"enwoordigd door: 10.2.6.

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

dat hij ingevolge de verplichtingen van deze MFO uiterlijk op 1 mei 2019 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzet uit Participatie van 
de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 opgeeft; 
dat hij een totale Omzet uit Participatie -in de zin van artikel 2 MFO- heeft 
behaald ter hoogte van ....10-y. euro en/of .. dollar en/of .10.1.c. \ pond,
omschreven in de bijgevoegde 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. Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie in euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, in 
afwijking van de betreffende bepaling in de MFO, dit jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondernemingsfunctionaris;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dat hij van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten .10.1.C
euro en/i10.1.c. j. dollar en/of ...,^4.....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 is, indien er bij 
die afdracht sprake is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 juni 2019 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2019 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat indien niet op uiterlijk 1 juni 2019 de Private Bijdrage aan de Staat is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2019 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats:

Datum:

Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Mendelweg 30,2333 CS Leiden 
P.0. Box 32070,2303 DB Leiden 

The Netherlands 
Tel. +31 (0)71 5245 000 

_ Fax+31 (0)71 5245 999
Waarmerk en dan wel een daartoe bevoegde
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:

Handtekening
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Opgave 2

Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 2018 
Bij ondernemersverkiaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018:
Order
datum

Ordernummer Omzet
+
valuta

Opdrachtgever Groepsmaatschappij LRIP / 
FRP

--------
\

/

_____ 1
/ -

c. ----- -

Private Bijdrage over 2018 (2% van c e omzet uit participatie):
Totaal LRIP / FRP Omzet in
2018

Valuta Afdracht per 1 juni 2019 
(2»/o)

Valuta

;

y
L

Datum: ..VUl.^Piô... ^
Plaats:
Han.e.e„,n. \

Waarmerk en ' itant dan wel een daartoe bevoegde
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:

Airbus Defence and Space Netherlands B.V.
Mendelweg 30, 2333 CS Leiden 
P.0. Box 32070, 2303 DB Leiden 

The Netherlands 
Tel. +31 (0)71 5245 000 
Fax+31 (0)71 5245 999
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DflMiN
DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Hare Excelientie mevrouw mr.drs. M.C.G. Keijzer 
Beziiklenhoutseweg 73 
2594 AC DEN HAAG

12 maart 2019
trnmttftnsc -

arasrrfsferie 19.012/HyA/|W
ttosrtDCsrunniff

p.3» 1/2

Sirxls begin 2015 heeft Damen een exduslef samenwerkingsvefband met het Zweedse Saab- 
Kockums voor de vervanging van de N«terïandse Walfus4dasse onderzeeboten. Het betreft twee 
partictiiere bedrfren, dte beogen om in coöperatie met de Zweedse en Nederlandse FMV en DMO, 
én beider nationale onderzoeksinstellingen, nieuwe onderze^x)ten voor Defensie te ontwiWtelen en 
te bouwen. Kermis Is te b»de landen nirn en complementar aaiwezig. In Zweden bouwt en 
moderniseert onze partner aan twee onderze^xxitklassen en in Nederfarxt regelt een Nederlands 
industrieduster met Defensie de levensduurveftenging van de Waörus-kJasse.

Saab en Darten zÿt ook overeengekomen om - conform de Launching Customer opzet - nadien 
exportprogramma's te reaiiseren. De nieuwe onderzeeboot zal namelijk ondersdieidard zijn en een 
specitieke markt bediöten. Met deze exportprogramma’s kurwten onze combinatie en aangehar^n 
todeveranciefs zich ook na het Nederlandse vervangingsprogramma harxftiaven en ontwikkelen. 
Dit draagt b^ maximale zeftstaixligt^ van Nederland in het beteer, opereren en 
moderniseren van de nieuwe onderzeeboten, he^een ons eigen handelirtgsvermogen voor deze 
sbate^sche capacfteM v^grooL

10.2.g.

10.2.g. De kans op succesvolle
export wordt nog eens vergroot omdat Zweden èn Nederland verrevrèg het dichtst bij elkaar rtaan 
qua interpretatie van EU-exportrichtlijnen. Zo wordt e«t race to toe bottom op dit beleid voorkomen.

Geheel bten^ de gewægde vorm, kwaliteit én tijdlijn hebben we daarom reeds in 2018 de 
bovenstaartde teformaBe te onze documenten aan uw Miniseries geleverd, zodat de DRiK) en

DAMEN SCHELDE NAVAL SHiPBU'LOING

4361 HK VKsjirtgeri
P.O Box 555 
4380 AN Vlïss^ogeo 
TTia Netherlands

phone ^3'(0)118 46 50 00 
lùA ^31 (0)113 48 50 50

Member of the DAVEN SHIPYARDS GROUP 

infi»flrdameonayai-ccfn

WWW damerifta^l.com

©

Commeroal Rsg>ster Middelburg 22044040. under the name Damen Schelde Naval Shipbuilding bv
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DAMEN schelde NAVAL SH PBUliD-NG

u»raf. -
cxvæœt. 19.010HvA/jw

EZK/CMP, basis van de verzochte gegevens, konden evalueren. Wij hebben vertrouwen in het 
proces waarin Oelensie tot haar keuze komt

TO2.ü ^’■

NL,; L-acgffic ,
10.2. g. Recent moesten wij kennis nemen
van het teit dat in dit doseer ook met feke news wordt gewerkt, waaaut bli^rt dat met name onze 
Zweedse samenwerking^sartner doel isi. AJ eerder heÄ de corxxirrentie samenwerking met E>amen 
gesuggerrord. Franse* en Duitse“ concumenten hebben dit recent zetfs pti^iekefijk gedahnd. Dit is 
evenwel nooit aan Damen voorgelegd. Het suggereren van een dergefijke samenwerking heeft dan 
ook geheel bitón ons om plaatsgevonden en is in strijd met de werkdißdieid zoals hierboven 
geschetst De unieke en exclusieve samenwerking tussen Saab en Damen vormt de hoeksteen van 
onze aanbierfing die onderscheidend en strategisch is voor Nederland en Zweden.

Damen wil formeel melding maken dat bovenstaand handelen door de concurrentie ons belang 
onverdedigbaar schaadt in deze cruciate fase van beskÄvorming op meer dan één 
marinebouwdossier. Het is voor ons ongekerxl hoe EU-partnerstaten bsmen de Europese 
marktruimte omgaan rnet compeBtie en hun vaak gedé^nde steun van een gelijk speelveld. Wy 
ervaren cSt duidelÿc anders, en niet alleen in Nedertend Meest flagrant voorbeeld is de campa^ 
door Europese concurrenten in Roemenië rondom een tertder voor fregatten. 1tl,2.g. : n b
3Q.2.g.............................. ........................ .................................................................................
10.2. g- De tender, die voor Damen kansrijk verliep, is inmiddels door een protest
van een concurrent stopgezet

Ik wa u vragen uw Franse en Dutse collega's te wijzen op de recente w^ze van campagnevoeren 
door de corvajrrenten. Insteek moet ajn dat de keuze voor de vervanging van de Walrus-klasse 
vooral plaatsvindt op basis van feiten, cfie tijdig door alle partijen bij de DMO zijn aangeleverd.

10.2.e.

DAMEN SCHEÖJiE NAXML.KH(PBUILpiNG

nein
Alger

‘ https;//www.gro€ne.nl/artikel/de-on<ierzeebootlobby
* Trouw, 7 februari 2019, 'Krijgt Franse oriderzeebootbouwer een miljardenorder uit Nederiand?” 
” Noord Hollands Dagblad, 16 februari 2019 'Damen brengt meer marinewertc'

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING 'vteToer of ihe DAMEN SHIPYARDS GROtJP m
Commerdal Register Midoeburg 22Q44040, under the rteme Damen Schelde Naval Shipbuilding bv
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WALES NEDERLAND
» i>
Zuidelijke Havenweg 40
7554 RR HENGELO
P.0. Box 42 7550 GD HENGELO
THE NETHERLANDS
Phone:+31 (0)74 248 81 11
Fax: +31 (0)74 242 59 36
www.thalesgroup.com/ni

689

Ministerie van Economische Zaken 
DG Bedrijfsleven & Innovatie 
Attn, de ^
Postbus /0401 
2500 EK Den Haag

Date

Direct Tel.

E-Mail

Subject

25 Maart 2019

|tfnLthalesuroup.co,n

Verificatie van behaalde opdrachten in de SDD fase en / of LRIP opdrachten. JSF 

programma.

Uw kenmerk : / DGBI-TOP-MP/19015211

Geachte 10 2 e.

Hierbij treft U aan; opgave 1 van behaalde opdrachten in de SDD en /of LRIP fase van het 
JSF programma.in 2018.

Sincerely
THALES NEDERLAND B.V. 

10.2.è;^^

Project Management Office.

THALES NEDERLAND B.V., Zuidelijke Havenweg 40, 7554 RR HENGELO, THE NETHERLANDS 
Chamber of commerce no 06061578
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Nieuwe opdrachten / additionele opdrachten JSF in 2018 
Bijlage 1

2017 Date Customer Description serlainr. Amount Rate Delivered Ordernr, Remarks

1 — LQCA^An.ii^
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sub totaal 10J..G2I

Bedrijfsnaam......... Thales Nederland B.V.
Vestigingsplaats.....Hengelo (O) 1

2017 opgave
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Handtekening yi
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Staatssecretaris van EZK
Hare Excellentie mevrouw mr.drs. M.C.G. Keijzer
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC DEN HAAG

Directeur Defensie Materieel Organisatie 

Staatssecretaris van Defensie

datum 28 maart 2019
uw referentie

onze referentie 19.020/HvA/jW 
doorltiesnummer

pagina 1/3

Excellenties, Admiraal,

Verliezen is nooit leuk, 10.2.g.
}Het

resultaat is een oiepe ores in net Nederianos marineDouwciuster. Met een miijaro Nederlandse 
Euro’s wordt de Franse Staatsindustrie gesteund en een sterk team van betrokken 
toeleveranciers uit Nederland heeft het nakijken.

Wij hebben grote waardering voor de voortvarende en professionele wijze waarop het team van 
het Belgische DGMR, ondersteund door DM0, te werk is gegaan. De intensieve interactie met 
die team, hun vragen (rond de 800) en commentaar en onze antwoorden daarop, hebben ons 
echter op geen enkele wijze voorbereid op het uiteindelijke oordeel, dat ons per email werd 
toegezonden. U heeft gemerkt, dat wij ons in de media van elk commentaar hebben 
onthouden. Na zorgvuldige analyse hebben wij echter, in het kader van de Belgische 
bezwaarprocedure, gemeend bijgevoegd verzoekschrift te moeten voorbereiden. Ik verzoek u 
vriendelijk kennis te nemen van de inhoud, met name op:

ainKte conrormiteit van de tötaie aanbieaing. 1Q.2.g. 1;

^oresysteém: Ipt

Vervolgens hebben wij ons de vraag gesteld of wij dit verzoekschrift tot schorsing daadwerkelijk 
moeten indienen. Uiteindelijk hebben wij besloten, i0.2.'g.^ ” 1

dit niet te doen, omdat dit de BeigisCn-NédèrianOsé samenwerking in den

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING Member of the DAMEN SHIPYARDS GROUP D

Commercial Register Middelburg 22044040, under the name Damen Schelde Naval Shipbuilding bv
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uw ref.
onzeref. 19.010HvA/jW

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

pagina 2/3

brede ernstige schade zou kunnen toebrengen. De bittere nasmaak blijft dat de uitslag van 
deze met ongelijke middelen gestreden strijd diametraal ingaat tegen de onlangs door de 
Kamer aangenomen DIS.
Wij zijn ervan overtuigd, dat u zich van deze contradictie ten volle bewust bent en dat we in 
zekere zin te maken hebben met het resultaat van een besluit, dat jaren geleden is genomen, 
vermoedelijk zonder de kwetsbaarheid van de gekozen richting ten volle te overzien.

Nu echter hébben we een DIS en ik verzoek u dringend deze voor de komende 
vervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine ten volle tot gelding te laten komen. Wij 
hebben een zelfscheppende marinebouw in Nederland, die ondanks een lange periode zonder 
nationale opdrachten heeft overleefd, vooral dankzij succes op de exportmarkt. Zonder actieve 
bescherming door de Nederlandse overheid van de in de DIS genoemde belangen, zijn wij 
echter weerloos tegen een internationale concurrentie, die ons bestrijdt met middelen, die voor 
ons nieuw zijn en waarop wij geen antwoord hebben. Ik heb u hiervan al eerder op de hoogte 
gebracht.

In het programma voor vervanging van de Walrus lijkt een biedingenstrijd te ontstaan over 
(onwaarschijnlijke) aantallen arbeidsplaatsen, terwijl het zou moeten gaan om de bevestiging 
van een nationale technologiebasis, die de Koninklijke Marine in staat stelt zelfstandig de 
onderzeeboten te kunnen opereren, onderhouden en modificeren.

Duidelijk is dat de zelfscheppende positie van de Nederlandse marinebouw door andere 
actoren binnen de EU aangetast wordt.
Ik wil vragen om de nu ontstane zeer lastige positie van de Nederlandse marinebouw te 
doorgronden. Ik ben gereed en steeds bereid om een gesprek over de toekomst (met respect 
voor de nu uitgesproken keuze door België voor dit zeer belangrijke dossier) met u te voeren. 
Ik hoop dat andere getroffen bedrijven uit de Nederlandse marinebouw en ik dat dan mogen 
doen vanuit een positieve drive om vooruit te kijken en dan minstens de komende kansen 
samen met Defensie en de Nederlandse overheid te grijpen.

Met de meeste hoogachting,
DAMEN SCHELDE NAVAL SHI^UILDING 

10.2.e

FTein \ aT^Vrieljdeh^ 
Algenr sen direcjet r

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING Member of îHe DAMEN SHIPYARDS GROUP D

Commercial Register Middelburg 22044040, under the narre Damen Schelde Nava' Shipbuilding bv
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Bijlage: 1. Concept voor een VERZOEKSCHRIFT TOT SCHORSING BIJ UITERST 
DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING Member of the DAMEN SHIPYARDS GROUP D
De Willem Ruysstraat 99 
4381 NK Vlissingen

P.0. Box 555 
4380 AN Vlissingen 
The Netherlands

phone +31 (0)118 48 50 00 
fax +31 (0)118 48 50 50

info@damennaval .com 
www.damennaval.com

Commercial Regrster Middelburg 22044040, under the name Damen Schelde Naval Shipbuilding bv
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

695

TER ADVISERING

Dep. VERTROUWELIJK 
Aan de Staatssecretaris

nota Brief Damen Shipyards over aanbesteding 
mijnbestrijdingsvaartuigen

Directe raat-generaal 
Bedrijfsleven 8t Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Auteur

10 2 e

Datum

1 april 2019
Kenmerk

DGBI-TOP / 19086054

Kopie aan
Dicke,

Bijlage(n)
2

Parafenroute

DG BI
Focco Vijselaar

Plv Dir TOP

BBR-paraaf

Aanleiding
U heeft op 28 maart jl. een brief ontvangen van de heer Van Ameijden, directeur 
Damen Naval Shipbuilding. Hierin geeft de heer Van Ameijden zijn perspectief op 
de aanbestedingsprocedure van de mijnbestrijdingsvaartuigen, die is uitgevoerd 
door de Belgische overheid. Deze aanbesteding is gewonnen door een consortium 
onder leiding van Naval Group (Frankrijk).
Op 12 maart jl. stuurde de heer Van Ameijden u ook al een brief over het 
vervangingstraject onderzeeboten.

Advies
U kunt deze brief, tezamen met de brief van de heer Van Ameijden van 12 maart, 
beantwoorden met de bijgaande brief.

Kernpunten
• Nederland en België hebben een MoU gesloten over samenwerking bij de 

aanbesteding van enerzijds de mijnbestrijdingsvaartuigen (België organisator) 
en anderzijds de M-fregatten (Nederland organisator).

• In zijn brief ventileert Van Ameijden zijn ongenoegen met de gang van zaken 
rond de aanbesteding van de mijnbestrijdingsvaartuigen door de Belgische 
overheid.

• Damen Naval Shipbuilding zou de opdracht niet gekregen hebben door 
oneerlijke concurrentie. 10.2.ä. ^ ' :

isa © . ...... sa Ontvangen BBR

Pagina 1 van 2
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Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid

Kenmerk
DGBl-TOP / 19086054

Toelichting
• Met België bestaat een langdurige samenwerking op marinegebied en bij de 

mijnenbestrijding in het bijzonder.
• Op 30 november 2016 hebben België en Nederland het voornemen tot de 

gezamenlijke vervanging van de MCM-capaciteit en de M-fregatten vastgelegd 
in een Letter of Intent (Lol). Daarin is afgesproken dat België optreedt als de 
leidende partij bij de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit en 
Nederland bij de vervanging van de M-fregatten. Beide landen hebben de 
samenwerking vervolgens verankerd in Memoranda of Understandings (MOU's) 
die op 8 juni 2018 zijn ondertekend.

• Nederland heeft de uitvoering van het project'Vervanging M-fregatten' bij de 
Nederlandse industrie belegd. Voor dit project zal Defensie, met een beroep 
op art. 346 VWEU, voor in totaal vier fregatten, twee voor België en twee 
voor Nederland — zonder concurrentiestelling offertes aanvragen bij Damen 
Schelde Naval Shipbuilding en Thales.

• 10.2.a

• 10.2.a :

m«;:5
Ï0,2.a

10.2.a

.mmmmmxmmmsmmmimmmmmmm
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Datum; woensdag 1 mei 2019 19:33:56

(È) Bijlagen; imaaeOOl.ona
imaoeOOZ.ona

Q imaae003.ona
imaae004.Dna

700

imaQeOOS.priQ
imaQeQOó.DnQ
lmaQ0OO7.DnQ
20190430 Thales Nederland bv gestempelde biilaaen JSF.odf 
20190439 Thales Nederland BV - controieverklarino 3SF.pdf

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand treft u de opgave van Thales Nederland van de omzet uit participatie verband 
houdende met het JSF-programma gewaarmerkt door een onafhankelijke accountant. 
Daarnaast is bijgesloten de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. De 
documenten worden tevens per post nagestuurd.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge?nformeerd.
Met vriendelijke groet.

Junior Business Controller
Tel.:a0.2.fej«

:

THALES NEDERLAND B.V.
THALES NEDERLAND B.V.
Zuidelijke Havenweg 40_7554 RR HENGELO

w V.' yy. L hl 3 H;g ' c j o ■ cc. m

m n m

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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CONTROLEVERKLARING 
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Economische Zaken

Aan het bestuur van 
Thales Nederland B.V.

ONS OORDEEL

Wij hebben de bijgesloten, door ons gewaarmerkte opgave over het jaar 2018 inzake ‘De 
omzet uit participatie verband houdende met het JSF-programma’ (hierna: de opgave) van 
Thales Nederland B.V. te Hengelo (OV) gecontroleerd.

Naar ons oordeel is de opgave over het jaar 2018 van Thales Nederland B.V. in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met het Controleprotocol bij 
de opgave van omzet uit participatie verband houdende met het JSF-programma versie 
januari 2018 (hierna; het Controleprotocol) en de voorwaarden vermeld in de 
medefinancierings-overeenkomst JSF d.d. 20 februari 2007.

De opgave bestaat uit de volgende onderdelen;
1. de ondernemersverklaring betreffende de opgave van JSF omzet uit Participatie (bijlage 

3) en;
2. de specificatie JSF Omzet in 2018 bij de ondernemersverklaring betreffende de opgave 

van JSF omzet uit Participatie (bijlage 4).

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de opgave'.

Wij zijn onafhankelijk van Thales Nederland B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Accountants - BELASTiNCAOviseuftS • Man.acemênt Consultants

Christiaan Ceurtswec 8 - Postbus ii8o- 7301 BK Apeldoorn 
Tel: 088 277 14 62 - joeri.calas@mazars.nl

MAZARS N.V.

Statutair cevestico te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24339296)

Praxity
MEMBER • ■ 

GLOBAL ALLIANCE OF 
INDEPENDENT FiflMS
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BENADRUKKING VAN DE BASIS VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING EN 
BEPERKING IN GEBRUIK EN VERSPREIDINGSKRING

De opgave is opgesteld voor het Ministerie van Economische Zaken met als doel Thales 
Nederland B.V. in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden vermeld in de 
medefinancieringsovereenkomst JSF d.d. 20 februari 2007. Hierdoor is de opgave mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. De opgave met onze controleverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor Thales Nederland B.V. en het Ministerie van Economische Zaken 
en dient niet te worden verspreid aan ofte worden gebruikt door anderen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR VOOR DE OPGAVE

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de opgave in overeenstemming 
met de voorwaarden zoals gesteld door het controleprotocol en de medefinancierings
overeenkomst. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de opgave mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap met betrekking tot de opgave.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE OPGAVE

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van dit overzicht nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
■ het identificeren en inschatten van de risico's dat de opgave afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing;

■ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit ;

■ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de opgave staan;

■ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de opgave en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

■ het evalueren of de opgave de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren met het bestuur tevens over alle 
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 
over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Rotterdam, 30 april 2019

ilO.2.e.
MAZARSPN.V.

5■I
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Opgave 2

Bijlage 3 0NDERNEMERSVERKLAR1N6 
Betreffende de opgave van 3SF Omzet uit Participatie

Deze ondememersverklarlng voor de opgave van de Omzet uit Participatie als bedoeld In 
artikel 2 van de Medeflnanclerlngovereenkomst JSF (hierna; 'MFO*), met betrekking op 
da periode 1 lanuarl 2018 tot en met 31 december 2018 Is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van:

Ondergetekende: ^ q
Bedrijfenaam:.......^ ‘
Gevestigd aan; mmTe:..................... .3Ï£AiA2Xè...£jcJU)......,».
Ingeschreven In het r-/A

..........MO................
t«M*( »«»•*«»•>•<•••«• ••••••»

mm:pw»

2.

3.

5.

7.

8.

Onder nummer;......-Æi'p^
Te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:.. 10 2 e ' > * '

'"'T“
Verklaart zonder enig voorbehoud en naar waarheid:
1. dat hij partij Is bIJ de MFO;

dat hij Ingevolge de verplichtingen van deze MFO ulterlIJk op t me! 2019 
schriftelijk aan de Staat de hoogte van het bedrag aan Omzel uit Participatie van 
de periode 1 Januari 2016 tot en met 31 december 2018 opgeeft; 
dat hlJ een totale Omzet uit Participatie -In de zin van artikel 2 MFO- heeft
behaald ter hoogte van ...|^ euro en/of 10.1.C. I dollar en/of .10.1. j.. pond,
omschreven in de bljgevoêgde specificatie;
dat de opgave van de totale Omzet uit Participatie zoals gespecificeerd in 
bijgevoegd specincatieformuller, 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 vermeid dat deze 
opgave Juist en volledig Is, Indien de onder punt 2 genoemde Omzet uit 
Participatie In euro's berekend minder bedraagt dan 250.000,00 euro kan, In 
afwijking van de betreffende bepaling In de MFO, dit Jaar worden volstaan met een 
verklaring door een daartoe bevoegde ondememlngsfunctlonarls; 
dat hIJ van de totale Omzet uit Participatie 2% (twee procent) -te weten lO.l.c.
euro en/of lO.l.c. dollar en/oF 10.13,.....pond- zal afdragen aan de Staat ter
vergoeding van dë kosten van deelname aan de SDD-fiase van het JSF programma 
CPrIvate Bijdrage'). De feitelijke afdracht aan de Staat dient plaats te vinden in 
euro's op het in bijlage 5 vermelde bankrekeningnummer. Daarbij is, Indien er bij 
die afdracht sprake Is van omrekening van dollar of pond naar euro, de van 
toepassing zijnde omrekenkoers de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 
aan de Staat;
dat hij deze Private Bijdrage niet later dan 1 Juni 2019 aan de Staat zal 
overmaken, althans niet later dan 1 juni 2019 een bankgarantie ter hoogte van dit 
bedrag zal stellen;
dat Indien niet op ulterlIJk 1 juni 2019 de Private Bijdrage aan de Staat Is betaald 
hij zich vanaf 2 juni 2019 verplicht de wettelijke rente over het verschuldigde 
bedrag te betalen.

Plaats:

Datum; 

Handtekening:

Waarmerk en paraaf registeraccountant, dan wel een daartoe bevoegde 
ondememlngsfunctlonarls Indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro;
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Gewaarmerkt
t. voor identificatiedoeleinden
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Opgave 2

Bijlage 4 SPECIFICATIE JSF OMZET 2018 
Bij ondernemersverklaring betreffende JSF Omzet uit Participatie

Behaalde Omzet uit Participatie van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018:
Omzet + valuta OpdrachtgeverOrdernummerOrder Groepsmaatschappij LRIP/

datum 
10.1.c. iüi« 10.1.C. , ,Thales Nederland BV

Thales Nederland BV
Thales Nederland BV

Thales Nederland BV
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV
Thales Nederland BV

Private Bijdrage over 2018 (2 % van de omzet uit participatie):
Totaal LRIP / FRP Omzet in 2018

10.1.C. -

Valuta Afdracht per 1 juni 2019 
(2 %)

Valuta

Datum:

Plaats:

Handtekening'

Waarmerk en paraaf registeracountant dan wel een daartoe bevoegde 
ondernemingsfunctionaris indien de Omzet uit Participatie minder bedraagt dan 
250.000,00 euro:
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