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Inleiding
Evenals in voorgaande jaren zal het DAG-Bestuur streven naar het faciliteren van deelname van DAG-leden aan
buitenlandse bezoeken van de bewindslieden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Vooralsnog zijn
in 2013 de volgende bezoeken voorzien (met dien verstande dat de data nog afhankelijk zijn van overleg met de
respectievelijke landen en nog niet bekend is of Luchtvaart bij elk van deze bezoeken aan de orde gesteld zal worden).

Missies IenM








April: 14-17
Mei: laatste week mei
September:
Oktober:
November:
PM: maand nog niet bekend
PM: maand nog niet bekend

Minister Schultz naar Oman*
Staatssecretaris Mansveld naar de VS
Minister Schultz naar Rusland**
Minister Schultz naar Indonesië**
Staatssecretaris Mansveld naar China
Minister Schultz naar India**
Minister Schultz naar Zuid-Afrika**

*)

Tijdens het bezoek aan Oman vindt op 15-16/4 een Trans Oman Conferentie plaats in Muscat alsmede een Round
Table inzake de bilaterale handelsbetrekkingen met een focus op Transport en Logistiek, waarbij de Nederlandse
inbreng plaats vindt o.l.v. Hans Smits (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam) resp. Willem Heeren (Dianalog);
**) Rusland, Indonesië, India en Zuid-Afrika bieden nog de meeste mogelijkheden voor het aan de orde stellen van
luchtvaart- en luchthavenontwikkeling.
Voorts organiseert Agentschap NL van 4 t/m 11 mei een economische missie naar China o.l.v. Minister Ploumen van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hiervoor is de Netherlands Aerospace Group gevraagd om
binnen deze economische missie een speciaal luchtvaartprogramma op te zetten. Meer informatie is te vinden via:
http://www.nag.aero/index.php?id=240.

Events





Airport Trading Conference & Exhibition, 22 – 24 April 2013, Hamburg.
(http://www.aci-europe-events.com/airport-trading-conference)
Airport Infra Expo (Latin American Airport Infrastructure Seminar & Exhibition), São Paulo, 22 – 24 mei, 2013.
(www.airportinfraexpo.com.br)
Expo Aero Brasil – EAB (International Aeronautical Fair), São Paulo, 11-14 juli, 2013.
(www.expoaerobrasil.com.br)
Inter Airport Europe, 8 – 11 October 2013, Munich. (http://www.interairport.com)

Opportunities
IenM gaat er vooralsnog vanuit dat Luchtvaart resp. Luchthavenontwikkeling enkel in China aan de orde zullen
komen, maar mocht blijken dat Nederlandse bedrijven belang hebben hun expertise op deze beide terreinen aan de
orde te (laten) stellen, dan zal IenM zulks in overweging nemen. Dit geldt evenzeer voor de andere genoemde landen.
Voorts wordt met de Netherlands Airport Technology Group (NAT) nagegaan of tot een nauwere samenwerking met
de DAG kan worden gekomen teneinde voor een aantal missies gezamenlijk op te trekken. Naast het op initiatief van
NACO opgerichte Dutch Russian Aviation Solutions consortium (w.v. ook andere DAG-leden als FSC en Stratagem
Group deel uitmaken) bieden -naar het zich laat aanzien- met name de volgende landen aanknopingspunten voor een
bundeling van expertise: Indonesië, India en China – en wellicht met een NAT – DAG missie - Brazilië.
Mede gezien de bevindingen opgedaan tijdens jl. Asian Aviation Training & Education Summit te Jakarta (23-24 januari
jl.) lijkt er alle aanleiding te bestaan na te gaan of het mogelijk is ten behoeve van de a.s. NGAP/TRAINAIR PLUS
Regional ICAO-Symposium te Bali (22 t/m 26-4) een expertise aanbod te formuleren van m.n. elkaar aanvullende DAGleden.

Een soortgelijk aanknopingspunt biedt wellicht het IATA Global Training Partner Congress te Abu Dhabi, UAE (19-20
maart). Te meer nu de tussen AF-KLM geëntameerde samenwerking met Etihad aldaar wellicht kansen biedt voor
Nederlandse expertise. Los hiervan diene dat Walter Visser, die voor CAE te Dubai werkt, zich bereid heeft verklaard
waar mogelijk DAG-leden behulpzaam te zijn bij hun optreden in het Midden-Oosten en India.
Wat betreft Turkije zijn recent een tweetal documenten door Agentschap NL gepubliceerd, te weten:

Defensie, lucht- en ruimtevaart in Turkije.
(http://www.agentschapnl.nl/nieuws/defensie-lucht-en-ruimtevaart-turkije)

Kansendossier Developments in Turkish Defense and Aerospace Industry, opgesteld door de Nederlandse
Ambassade te Ankara.
(http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Defence%20and%20aerospace%20area%20Turkije.pdf)
Wat betreft Brazilië werd van de Nederlandse Ambassade te Brasilia de volgende informatie ontvangen:
“In augustus zullen de voorwaarden voor de concessieverlening voor de vliegvelden van Rio, Galeão en van Belo
Horizonte, Confins worden gepubliceerd; in beide vliegvelden zal ruim €4 miljard worden geïnvesteerd. Daarnaast
zullen ook de 689 regionale vliegvelden worden gemoderniseerd.
,,De Braziliaanse regering wil luchthavens privatiseren. Voor Schiphol kan zo’n deelneming veel geld opleveren en
samen met KLM kunnen we extra vliegverkeer naar Amsterdam halen. Want Brazilië is booming'', volgens Schipholtopman Jos Nijhuis.
Zie voorts wat betreft:

Airport Infra Expo (Latin American Airport Infrastructure Seminar & Exhibition) São Paulo, 22-24 Mei.
(www.airportinfraexpo.com.br)

Expo Aero Brasil (International Aeronautical Fair) São Paulo, 11-14 Juli. (www.expoaerobrasil.com.br)
Tenslotte zij de aandacht gevestigd op het regionale 2Gether 4Safety Seminar dat de AviAssist Foundation op 30-31/5
organiseert in Lusaka (zie volgende pagina). Deelnemers worden verwacht uit Angola, Botswana, DR Congo, Kenya,
Malawi, Mozambique, Namibië, Rwanda, Tanzania, Zambia en Zimbabwe. AviAssist ving in 1998 onder de aegis van
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan met hulp te verlenen aan Tanzania en andere Afrikaanse landen op het
terrein van Aviation Safety. Zie voor meer info: www.aviassist.org.

Opgave
DAG-leden, die interesse hebben voor bovengenoemde events en/of bereid zijn daartoe met andere DAG-leden
overleg aan te gaan over evt. bundeling van hun expertise worden uitgenodigd zulks te melden aan het DAG-Bestuur
via: angelique.hutten@dutchaviation.nl.
Desgewenst is het DAG-Bestuur bereid overleg te faciliteren tussen daarvoor geïnteresseerde DAG-leden.
Aan de hand van de verkregen reacties zal het DAG-Bestuur daartoe het initiatief nemen.
Anne Cor Groeneveld (Voorzitter Dutch Aviation Group)

Lusaka, Zambia
30 & 31 May 2013

from
Tickets
€ 1,k0de1cid! ers
for quic

2Gether
4Safety seminar & EXPO
Bringing together aviation professionals from across the industry and
the region with a responsiblity and/or interest in aviation safety
For more information
& registration
visit www.aviassist.org now
Early bird offers available

Join us at AFRICA'S AVIATION SAFETY SEMINAR
Why attend?

Sessions include:

•
•
•
•
•
•

Get an update on the state of safety of today
Learn how to optimise limited resources
Learn from the mistakes of others
Put your challenges in perspective
Meet other operators
Network with colleagues from within and
outside the region
• Engage your entire organisation in SMS

•
•
•
•
•
•
•

Just culture
Runway safety
Emergency response planning
Flight data management
Dangerous goods
Safety management systems
Airport wildlife management

Extra courses:
Emergency Response Planning
29 May @ € 100

(by Kenyon International Emergency Services)

IATA Dangerous Goods
3-7 June @ € 550

(incl. IATA DG Regulations valued at €225)

Limited seats available
contact info@aviassist.org
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Venue:
Cresta Golf View Hotel - Lusaka
www.crestahotels.com

