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In 2019 is het precies 25 jaar geleden dat het Ministerie van
Defensie en KPN de samenwerking aangingen voor het
glasvezelnet NAFIN. Door de jaren heen evolueerde NAFIN
tot het huidige robuuste netwerk met een omvang van ruim
3.500 km dat – met 48 tot 92 glasvezels van hoge kwaliteit
– een hoge transportcapaciteit biedt en bijna 250 locaties
verbindt. Ook de samenwerking met KPN evolueerde. Van
een klant-leverancier relatie tot een geïntegreerd en ervaren team dat hecht en oplossingsgericht samenwerkt. Een
mooi voorbeeld van een publiek-privaat partnership bij
Defensie. In dit artikel nemen we de lezer mee in de ontwikkeling van NAFIN, dat inmiddels niet meer is weg te denken
als cruciaal onderdeel van ons eerste wapensysteem.
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Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN)
bestaat uit een eigen glasvezelnet van het Ministerie van Defensie en een uitgebreid Wide Area Netwerk, het NAFIN Transport Netwerk dat daarop is gebouwd. Dit gesloten netwerk
verbindt in Nederland circa 180 defensielocaties – zoals kazernes en radarinstallaties – en zorgt voor al het transport van
data, voice en video. Het glasvezelnet bestaat uit de initiële
kabel met twaalf glasvezels en de latere uitbreiding met 48
vezels en op sommige trajecten zelfs 96 vezels. Hiermee haalt
het netwerk met gemak 100Gbit/s of zelfs multiple-100Gbit/s.
Bij de aanleg in 1996 was de capaciteit maximaal 2,5Gbit/s.
Aanleg, onderhoud en beheer van het glasvezelnet is een
publiek-private samenwerking tussen Defensie en KPN. Al
sinds 1994. NAFIN is zo succesvol dat het inmiddels ook een
aantal andere overheidsorganisaties in het veiligheidsdomein
als gebruiker heeft. In totaal zijn circa 70 niet-Defensie locaties
aangesloten op NAFIN.

Telecomwet artikel 5.16
NAFIN heeft een eigen plek in de Telecommunicatiewet.
In artikel 5.16 wordt NAFIN gelijkgesteld met een
openbaar elektronisch communicatienetwerk.
Een netwerk dat geheel wordt gebruikt voor
vitale overheidstaken.

Het belang

ICT wordt bij Defensie ook wel het eerste wapensysteem genoemd. De organisatie kan, tot in het veld, immers niet meer
zonder ICT. Als essentieel onderdeel van de ICT-infrastructuur
is NAFIN daarom ook van strategisch belang. Alle belangrijke
systemen zijn hieraan gekoppeld – van kantoorautomatisering
tot operationele systemen voor radars en radio – en alle voice,
data en video in Nederland gaat over het NAFIN glasvezelnet.
Dat NAFIN als strategisch belang wordt gezien, is wel eens anders geweest. Tot 2014 wordt ICT binnen Defensie nog vooral
gezien als een ondersteunende functie, die te maken krijgt met
budgetkrimp. Nadat ICT rond 2014 regelmatig in het nieuws
komt, verandert dit. Het belang van ICT én NAFIN wordt evident. Het glasvezelnet is van een ‘dode drager’ veranderd in
een strategisch asset, dat continu aandacht vraagt.

De eerste periode: jaren 70 tot 2005
Aanloop en aanleg
De geschiedenis van NAFIN begint feitelijk al in de jaren 70.
De Commissie van Civiele en Militaire deskundigen (commissie Rijckevorsel) adviseert dan om tot één geïntegreerd telecommunicatiestelsel te komen. In 1981 wordt de haalbaarheid
hiervan onderzocht, waarna uiteindelijk in 1988 een positief
antwoord volgt.
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De doelen van de integratie zijn dan:
1. Leveren van één basisinfrastructuur;
2. Reductie van huurlijnkosten. Het contract met de toenmalige PTT vervalt begin 1996;
3. Vervangen van verouderde netwerken, met name ASCON,
MDTN en DDN.
De KLu treedt op als projectleider van het multidisciplinaire
projectteam dat daarop aan de slag gaat. Ook KL, KM en CO
zijn vertegenwoordigd. In 1990 rondt het projectteam de voorstudie (DMP1-B) af, en in 1993 de studie (DMP-C) met rapportage aan de Tweede Kamercommissie. Daarmee is het plan
voor het eerste generatie grootschalige geïntegreerde ICT-netwerk voor het Ministerie van Defensie in het statische domein
gereed. Het projectteam NAFIN maakt het ontwerp voor het
glasvezelnetwerk samen met de toenmalige PTT.
Met FEL/TNO en andere marktpartijen werkt Defensie parallel
aan het ontwerp van de transmissielaag. FEL/TNO heeft met
oog op een evenwichtige verkeersverdeling ook gewerkt aan
het ontwerp van de ringen in het netwerk. Ook in de eerste
fase van het project NAFIN wordt een splitsing gemaakt in de
bouw van het glasvezelnetwerk (DMP-D 1A) en de verwerving
en bouw van het transmissienetwerk (DMP-D 1B). In dit artikel
laten we de transmissielaag buiten beschouwing.
Na het ontwerp kan de bouw van het glasvezelnetwerk beginnen. De PTT heeft in de tijd van de bouw in Nederland het
exclusieve grondroerdersrecht – het recht te graven in vredestijd – én uitgebreide ervaring met het leggen van kabel.
Vanzelfsprekend dus dat de PTT de aanleg verzorgt. De ondertekening van ‘Order nr. DMKLu/MSEP/KO/9402’ op 5 april
1994 legt de basis voor een langdurige samenwerking tussen Defensie en de PTT (later KPN). Met de PTT als juridisch
eigenaar is hierin het ‘Exclusief gebruiksrecht Kabels danwel
Buizen voor optische Transmissie’ vastgelegd. Een gebruiksrecht dat voor onbepaalde tijd wordt afgesproken, met een
minimum van tien jaar. In totaal gaat er 2.600 kilometer aan
kabel de grond in, voordat het glasvezelnet in 1996 klaar is.

Eigenaarschap

De publiek-private samenwerking tussen Defensie en KPN is
uniek. Ook juridisch. In het contract is namelijk vastgelegd dat
het Ministerie van Defensie het economisch eigenaarschap
heeft en het eeuwigdurende exclusieve gebruiksrecht. Terwijl KPN het juridisch eigendom van de NAFIN glasvezelkabel
heeft.
De initiële opzet
Het NAFIN is robuust opgezet, met veel redundantie. Er is één
hoofdring waarop 14 toegangsringen zijn aangesloten. Iedere
ring heeft een eigen ringprotectie. Communicatie van de ene
locatie naar de andere locatie verloopt altijd via maximaal 3
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Ondertekening NAFIN raamcontract PTT en Defensie op 5 april 1994

ringen (verzender – hoofdring – ontvanger). Door de topologie met ringen is er
bij een kabelbreuk nagenoeg altijd een
alternatieve route. Dit draagt bij aan de
grote continuïteit, never out is immers
een belangrijk uitgangspunt van NAFIN. Initieel gaan er 12 glasvezels in de
kabelbuis, die moeten een snelheid tot
2,5Gbit/s mogelijk maken. Na de aanleg
wordt in 2000 voor het eerst gemeten
aan de glasvezels. Voor de ringen 3 en
6 zijn de polarisatie modulatie vervorming (PMD) en de chromatische dispersie (CD, zie figuur) gemeten.
Hieruit blijkt dat de CD van de glasvezels geen enkel probleem vormt, en de
PMD de maximale doorvoer van de vezels op 5Gbit/s begrenst. Dit zijn normale waarden voor glasvezelkabels in
de jaren 90. Maar op het moment dat de
tweede generatie WAN wordt gebouwd
met nieuwe apparatuur, is een snelheid
van 10Gbit/s gewenst. Eerst kan dit nog
ondervangen worden door aanpassingen in de apparatuur. Rond 2005 wordt
echter duidelijk dat het glasvezelnetwerk aan vernieuwing toe is.
Chromatische dispersie veroorzaakt
‘verbreding’ van de puls als deze door
de glasvezel reist doordat een puls is
samengesteld uit meerdere kleuren.
Bij polarisatievervorming is de reistijd

van een puls verschillend voor de assen door de vezel, en komen daardoor
niet gelijktijdig aan, waardoor de puls
wordt uitgesmeerd in de tijd en wordt
vervormd.

De tweede periode: 2005 tot
en met 2018

Noodzakelijke upgrade
Terwijl het NAFIN-glasvezelnetwerk in
de eerste fase prima voldoet, blijken
rond 2005 de ontwikkelingen snel te
gaan. Meer locaties – ook van ketenpartners – en vooral een toenemen-

de behoefte aan netwerkbandbreedte
door een intensievere toepassing van
ICT binnen de defensieorganisatie maken een zogeheten MidLife Upgrade
(MLU) noodzakelijk, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Kwantitatief gaat het om
een uitbreiding van 48 vezels extra. Dit
is noodzakelijk om een nieuw netwerk
naast het oude te kunnen bouwen.
Kwalitatief moet de upgrade ervoor zorgen dat alle vezels geschikt zijn voor
100Gbit/s, zodat het hele netwerk op
10Gbit/s kan functioneren en er ruimte
is voor de toekomst. Het project dat dit
moet realiseren krijgt de naam MLU-NAFIN Glas (MLU NG).

PMD en CD
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De topologie van NAFIN

Gekozen methodiek
Toevallig heeft KPN in diezelfde periode de behoefte haar eigen
core-glasnetwerk uit te breiden. Hiervoor ontwikkelt zij innovatieve aanlegtechnieken. KPN deelt vervolgens haar inzichten
met Defensie (het toenmalige DTO, nu JIVC) en demonstreert
in 2006 een oplossing voor de MLU. Hierbij worden in de grond
in de verstevigde HDPE-buis (de duct) naast de oude glasvezelkabel twee kleine geleidebuizen (mini-ducts) – een rode en
een witte – ingeblazen. Het inblazen van de mini-ducts, met
in elk ervan een 24-vezelige minikabel, gebeurt om de vier kilometer naar beide zijden. De nieuwe glasvezels voldoen dan
aan de hoogste norm, namelijk G.652.D. Dit brengt NAFIN op
een kwaliteitsniveau waarmee ook de nieuwste generatie van
het WAN (inmiddels de derde), met snelheden tot 100Gbit/s
zonder problemen realiseerbaar is.
De voor de MLU gebruikte methodiek wordt duct-in-duct genoemd. De voordelen hiervan zijn:
• De al aanwezige glasvezelkabel en operationele glasvezels
worden niet verstoord bij de uitvoering. Daardoor is er voor
de gebruiker nauwelijks hinder bij werkzaamheden.
• Financieel is het bijblazen van glasvezelkabel in de bestaande infrastructuur aanzienlijk gunstiger dan nieuwe aanleg
(graven en HDPE-buizen leggen).
• De realisatie van de aanleg verloopt veel sneller, want er
hoeft niet gegraven te worden.
• Er hoeven minder vergunningen aangevraagd te worden. Er
is alleen sprake van meldingsplicht.
• Met de benutting van bestaande infrastructuur is gefaseerde groei van de capaciteit mogelijk.
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Gefaseerde aanleg
In 2007 geeft de directie van DTO goedkeuring voor uitvoering van de MLU. Dit
is het startsein voor een omvangrijk en
complex project, met veel stakeholders,
dat gefaseerd plaatsvindt en uiteindelijk
in 2018 wordt afgerond. Allereerst worden de belangrijkste routes aangepakt,
en daarna alle routes van de binnenringen (de zogeheten intersecties, MLU
IS). Afsluitend zijn ook de routes aan de
buitenkant van het netwerk – de MLU
buitensecties (MLU BS) – in batches uitgevoerd.
In 2018 zijn de laatste routes van alle
ringen opgeleverd, zodat nu alle hoofdroutes van het NAFIN zijn opgewaardeerd met een capaciteitsuitbreiding
van 12 naar 60 vezels per route. De
resterende routes naar kleine eindlocaties worden pas voorzien van nieuwe
glasvezels wanneer de bandbreedtebehoefte groter dan 1 Gbps wordt. Dit
wordt de komende jaren case-by-case
en waar nodig aangepakt.

Dagelijkse praktijk

Blijven aansluiten
Het glasvezelnet dat er nu ligt, is naar
verwachting nog zeker minimaal tien
tot vijftien jaar van voldoende capaciteit en kwaliteit. Dat betekent dat er in
die periode geen grote vervangingsslag
meer nodig is. Maar dat wil allesbehalve
zeggen dat er niet zoveel gebeurt rond
NAFIN. De dagelijkse verantwoordelijkheid om never out te garanderen voor
NAFIN vergt veel inzet en aandacht.
Daar werkt een dedicated team aan van
circa zestien mensen van zowel Defensie als KPN. Het glasvezelnet moet ook
blijven aansluiten bij de wensen en eisen van Defensie en de partners in de
veiligheidsketen. Daarom wordt ook
naar de toekomst gekeken en gezocht
naar mogelijke innovaties en ingespeeld
op nieuwe ontwikkelingen, zoals de
ontwikkeling van nieuwe generaties netwerkapparatuur.
Storingen, reconstructies
en mutaties
In Nederland vinden jaarlijks circa
10.000 grondroeringen plaats. Die zor-

Operator Grade Network

NAFIN is een zogeheten operator grade network. Het netwerk is vergelijkbaar
met dat van KPN zelf. Dezelfde materialen worden gebruikt, en aan de buitenkant zie je ook geen verschil en is het voor een buitenstaander dus ook niet
herkenbaar. Wel zijn de kwaliteitseisen bij NAFIN hoger. Dat zie je bijvoorbeeld
terug in de afwerking en montage (zie ook kader Kwaliteitsdiscussie).
Twee belangrijke verschillen zijn dat de kabels van NAFIN alleen bovengronds
komen op de eigen locaties van Defensie en dat alle ontwerpen en administratie van het netwerk veilig in eigen beheer zijn opgeborgen bij Defensie.

gen door heel Nederland voor zo’n 40
acute storingen waar het NAFIN-team
op moet reageren. Ook heeft het team
jaarlijks met circa 35 reconstructies te
maken. Enerzijds wettelijk verplicht,
omdat bijvoorbeeld een gemeente aangeeft dat een kabeltracé moet worden
verlegd bij aanleg van een rotonde. Anderzijds omdat het NAFIN-team moet
bewaken dat bij een wegverlegging
NAFIN bereikbaar blijft voor snel herstel
bij een storing. Naast de storingen en
reconstructies zijn er ook jaarlijks zo’n
30 reguliere mutaties, bijvoorbeeld omdat bestaande locaties verdwijnen en er
nieuwe locaties bij komen.
Continu moet bewaakt worden dat de
topologie van het netwerk wel intact
blijft. Als je weet dat de doorlooptijd
van glasvezelprojecten erg kan variëren
– van ‘slechts’ enkele weken tot meerdere jaren – is het helder dat deze dynamische omgeving dagelijks veel vraagt
van het NAFIN-team.

Samenwerking evolueert

Geïntegreerd team
Een belangrijke voorwaarde voor het
succes van NAFIN en de 25-jarige samenwerking tussen Defensie en KPN is
het team. Dat bestaat van de kant van
Defensie bijvoorbeeld uit een ontwerper,
productspecialist, werkvoorbereider, engineer en field services. En van KPN
projectmanagers/-engineers, tekenaar,
service- en programmamanagers. De
continue stroom aan werkzaamheden
fungeert als verbindende factor tussen
Defensie en KPN. Het zeer betrokken
en ervaren team – met weinig verloop
– werkt 365 dagen per jaar dedicated

voor NAFIN en is hierdoor goed op elkaar ingespeeld. Ook beschikt het over
de benodigde specialistische kennis
over de opbouw van het glasvezelnet
en hoe dit netwerk qua betrouwbaarheid (beschikbaarheid, exclusiviteit en
integriteit) optimaal blijft.
De aard van de samenwerking is door
de jaren heen behoorlijk geëvolueerd.
In de eerste jaren is de relatie echt een
duidelijk hiërarchische klant-leverancier
relatie, zelfs met een vleugje argwaan
naar de commerciële partij. Door de
jaren heen ontwikkelt zich een toenemend wederzijds vertrouwen en krijgt
de samenwerking zo steeds meer de
vorm van een geïntegreerd team dat oplossingsgericht samenwerkt. Doet zich
een calamiteit voor, dan gaan de mensen van Defensie en KPN samen ‘het
hok in’ en zoeken de oplossing. Daarbij
wordt de discussie niet geschuwd en
het vraagt om het lef over elkaars grenzen te durven kijken. Het niet altijd met
elkaar eens te zijn, maar dat wel willen
worden.
Oplossen complexe storingen
Een goed voorbeeld van het gezamenlijk optreden van KPN en Defensie is bij
een complexe storing die zich in 2016
voordoet in Zaanstad. Bij rioleringswerkzaamheden wordt een belangrijke
NAFIN-route geraakt, waardoor de politiemeldkamer Zaanstreek Waterland
verminderd bereikbaar is. In eerste instantie wordt via afgesproken storingsprocedures er voor gezorgd dat het
NAFIN binnen vier uur weer letterlijk ‘in
de lucht’ komt (zie foto’s). Maar dit is
slechts een tijdelijk herstel omdat een
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Tijdelijk storingsherstel NAFIN in Zaanstad (2016)

directe reparatie – door de rioleringswerkzaamheden – niet
mogelijk is. Voor reparatie is bovendien een nieuwe boring
onder een drukke weg nodig, en hiervoor moeten diverse vergunningen bij de gemeente worden aangevraagd en toegekend. Doordat KPN en Defensie gezamenlijk naar de gemeente stappen wordt de ernst van de situatie en de urgentie van
een spoedig herstel goed duidelijk gemaakt. Daardoor worden
in één dag alle benodigde vergunningen verleend en is het
NAFIN binnen één week weer keurig hersteld.
Nieuw contract
Natuurlijk is niet altijd alles koek en ei en vergt een goede samenwerking ook flink onderhoud. Daarom blijven Defensie en
KPN de samenwerking structureel evalueren. In de op 21 december 2017 afgesloten ‘Nadere Overeenkomst Instandhouding NAFIN-Glasvezelnetwerk 2018-2027’ hebben Defensie
en KPN bovendien de gezamenlijke instandhouding voor de
komende tien jaar van het NAFIN vastgelegd.
Dit nieuwe instandhoudingscontract regelt naast het basisonderhoud ook de kwaliteitsborging én de gezamenlijke inspanning rond innovatie. De gedeelde visie is dat een intensieve
samenwerking ervoor zorgt dat het NAFIN voor de lange termijn blijft functioneren en zich kan aanpassen aan de eisen
van de toekomst. Nog steeds vormt het raamcontract uit 1994
hiervoor de solide basis. Een andere belangrijke basis is de
heldere rolverdeling. Simpel gezegd: Defensie heeft de regie
en KPN verzorgt de uitvoering. Meer specifiek is de rolverdeling voor de verschillende werkzaamheden – reconstructies,
mutaties en storingen – uitgewerkt in het gezamenlijke Dossier
Afspraken en Procedures (DAP). Respect voor ieders rol en
verantwoordingsgebied is een constante factor voor succes.

Innoverend vermogen

Een belangrijk onderdeel in de samenwerking is het advies dat
KPN proactief geeft over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke
verbeteringen. Zo wordt glasvezel in de grond niet slechter,
maar bij mutaties kunnen de plekken waar is gewerkt wel min-

58

intercom | jaargang 48 | 3

Kwaliteitsdiscussie

Ook in goede relaties ontstaan weleens problemen.
Neem 2013, toen Defensie en KPN een verschil van
inzicht hadden over de kwaliteit van de GU1 lasboxen.
Volgens Defensie zijn op dat moment te veel lasboxen
in slechte staat, omdat steeds meer ‘verzopen lassen’
worden aangetroffen, met water erin. Iets wat desastreuze gevolgen kan hebben voor de optische kwaliteit van
de glasvezels. Volgens KPN wordt de montage echter
volledig volgens de instructie van de leverancier gedaan
en is de kwaliteit daarmee geborgd. Het meningsverschil
loopt vervolgens hoog op, en Defensie stelt KPN formeel
in gebreke. Maar toch komen beide partijen er dan weer
uit, met een gezamenlijke aanpak.
Gekeken wordt naar steekproefsgewijze controle van de
lasboxen. Daarnaast komen er structurele maatregelen
gericht op verbeteren van de montagetechniek, verplichte certificering van monteurs die aan lasboxen werken en
een verplichte opleververklaring voor iedere lasklus. De
wending in het conflict geeft aan dat zowel Defensie als
KPN ook bij spanningen naar elkaar willen blijven luisteren en wederzijds argumenten en visies willen blijven
delen om zo steeds weer tot een oplossing te komen. Dit
verrijkt het gezamenlijke inzicht en draagt uiteindelijk bij
aan een beter NAFIN.

der van kwaliteit worden. Dat heeft effect op de snelheid van
datatransport. Dus kijkt KPN bijvoorbeeld continu naar nieuwe innovatieve lasmethoden. Hoe lassen we? Welke lasboxen
gebruiken we? Kunnen we het ook anders aanleggen? Een
belangrijke ontwikkeling is het snel toegenomen belang van
meten van de optische glaskenmerken (zogeheten OTDR-metingen). Door intensiever en geautomatiseerd te meten, kunnen we nu veel sneller inschatten waar een storing zich bevindt
en die sneller oplossen. Overigens kunnen we inmiddels zelfs
signaleren of ergens iemand ongeoorloofd aan een NAFIN kabel zit. Dat maakt het netwerk nog veiliger. Daarnaast wordt
er steeds meer met behulp van data gestuurd. Waardoor we
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ook meer predictive werken. Zo voorspellen we wanneer een bepaald deel
moet worden vervangen. Ook voor de
budgettering is dat prettig.

Overige overheid

Het NAFIN is primair het netwerk van
Defensie. Toch maakt ook een aantal
andere overheidsorganisaties gebruik
van NAFIN. Iets waar Defensie best
trots op mag zijn, want het toont aan
dat het wordt gezien als een robuust en
hoogwaardig netwerk.
Zo gebruikt Politie Nederland NAFIN
voor de veilige ontsluiting van verschillende systemen. Ook is het glasvezelnet
de backbone van het RijksOverheidsNetwerk (RON2.0) die datacenters van
de overheid met een hoge beschikbaarheid aan elkaar koppelt. De samenwerking met Justitie stamt al uit 1996.
Op NAFIN functioneren nu zo’n 200 virtuele netwerken die goed van elkaar gesepareerd zijn. Het gebruik door andere
overheidsonderdelen is niet alleen gunstig vanwege kostendeling. Het houdt
Defensie ook scherp.
Met de partners moeten we de servicelevels strak geregeld hebben. Ook
hebben we ervan geleerd dat onze systemen altijd redundant ontsloten zijn,
maar dat dit bij partners anders kan
liggen. Dan moeten de processen er
omheen beter zijn, zodat de kwetsbaarheid vermindert. Bijvoorbeeld door nog
snellere probleemoplossing.
Dat we zo door de bril van partners naar
het NAFIN en de processen kijken, versterkt de professionaliteit.

Core netwerk KPN 2025

In het kader Operator Grade Network vergelijken we NAFIN met het core netwerk van KPN. Hoe kijkt KPN aan tegen de invloed van technologische trends
op de ontwikkeling van haar core netwerk? Met 2025 als tijdshorizon heeft
KPN de invloed (relevantie en mate van volwassenheid van de technologie)
van die trends in een ‘technologieradar’ verwerkt (zie figuur). KPN heeft de
technologieën daarbij onderverdeeld in drie categorieën:
• Automation
Deze technologieën maken de automatisering van processen mogelijk.
• Networking
Deze technologieën ondersteunen transport van grote hoeveelheden data.
• Services
Dit zijn technologieën die gebruikers kunnen benutten en impact hebben
op het netwerk van KPN.
Met dit inzicht in beschikbare technologieën werkt KPN aan zes doelen voor
het core netwerk:
1. lagere kosten				
4. verhoogde continuïteit
2. hogere capaciteit			
5. versimpelde migraties
3. gewenste functionaliteit bieden		
6. toename in circulariteit

De technologieradar van KPN

Feest!

20 juni was het feest in het Nationaal Militair Museum. Circa 100 genodigden van Defensie en
KPN vierden 25 jaar samenwerking rond NAFIN. Het officiële deel werd geopend door directeur
JIVC, Ron Kolkman van Defensie en directeur Corporate Sales, Gerard Schiebroek van KPN. Bij
deze gelegenheid werd het nieuwe insigne van NAFIN onthuld.
Het was een gezellige bijeenkomst met soms het karakter van een reünie, omdat zelfs
mensen van het eerste uur nog aanwezig waren. Zij mogen dan ook trots zijn op wat is neergezet. Met recht iets om te vieren.
Het nieuwe insigne/beeldmerk van het NAFIN
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