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Weekoverzicht Defensieoperaties
11 maart 2020 | 11:22
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een Duitse V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. (link
naar bericht). Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 4 tot en met 10 maart.

De EOD rukte niet alleen voor de V1-raket uit, maar ook nog 48 keer na meldingen van andere explosieven in Nederland.
Grootste legeroefening in Europa in 25 jaar
Op Vliegbasis Woensdrecht is een tijdelijke opvanglocatie voor Amerikaanse en Britse militairen ingericht. Voor oefening Defender Europe
2020 landden zo’n 1.250 militairen op Vliegbasis Eindhoven. Ook arriveren deze week 3 schepen in Vlissingen met honderden voertuigen.
Troepen en materieel verplaatsen zich via Nederland naar Oost-Europa. Samen met de Britse landmacht ondersteunt Defensie de
Amerikaanse troepenverplaatsing.
Met oefening Defender testen de Verenigde Staten hoe snel zij 3 gevechtsbrigades vanuit Amerika richting Europa ontplooien om te
reageren op eventuele dreiging. Vanuit Amerika gaat materiaal naar verschillende zee-en luchthavens in Europa om daarna te worden
ingezet voor oefeningen in verschillende landen. Vanuit de VS nemen 20.000 militairen deel aan Defender. Daar sluiten zich nog eens 9.000 in
Europa gestationeerde Amerikanen zich bij aan en 8.000 militairen uit 18 Europese landen. Met totaal 37.000 militairen is Defender Europe
2020 de grootste legeroefening in Europa in 25 jaar.
Afghanistan
Internationale Vrouwendag is op Kamp Marmal in Mazar-e-Sharif niet ongemerkt voorbijgegaan. De Nederlandse genderadviseurs hadden
een compleet programma in elkaar gedraaid inclusief een Crossfit workout. Daarnaast was er koffie met gebak en een uitgebreide lunch.
In Nederland wordt deze dag misschien niet uitgebreid ‘gevierd’, maar in Afghanistan wordt er wel degelijk bij stilgestaan. Onder
Talibanbewind hadden vrouwen niet of nauwelijks rechten. Dat is in de jaren daarna stukje bij beetje beter geworden. Al valt er nog een
wereld te winnen, weten genderadviseurs majoor Kelly en luitenant-ter-zee 2OC Shirley. Gemiddeld gaan zij 3 keer per week de poort uit om
te praten met Afghaanse commandanten. De bedoeling is de positie van vrouwen bij de Afghaanse veiligheidsdiensten te verbeteren.
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Zo’n 15 Afghaanse dames namen deel aan de festiviteiten. Sommigen werken geüniformeerd bij het leger of de politie, anderen vervullen
een burgerfunctie. Uiteraard waren ook vrouwelijke militairen van andere NAVO-landen van harte welkom om mee te doen. Mannen waren
niet toegestaan. Sorry heren, het was niet voor niets Vrouwendag.
Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support in Afghanistan. De focus ligt op het trainen, adviseren en
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich in Mazar-e-Sharif
en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van
criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.
Irak
Vanwege het corona-virus hebben Koerdische en Iraakse strijdkrachten besloten geen trainingen te volgen. De lessen zijn daarom tijdelijk
opgeschort.
Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn Nederlanders om
trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie
binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.

Lopende acties buitenland



Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon
waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese
oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen
voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.



Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan
de detailplanning van de strijd.



Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil
en USSC.



Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele
experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Zr. Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of
Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in
juni weer terug.



Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en verleent hulp bij humanitaire rampen en
crises.



Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.



Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel
Nederlandse schepen tegen piraterij.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Lopende acties/operaties binnenland:



De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt
de taak bij Nederland.



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van percelen en voertuigen in onder meer Deventer en
Friesland. Ze zochten naar verborgen ruimten.

PagIna 6 van 9

Thuiswerken als je in Noord-Brabant woont
10 maart 2020 | 19:15
Het aantal ziektegevallen met de ziekte COVID-19 in Nederland neemt gestaag toe. De GGD probeert om bij alle ziektegevallen in
Nederland de bron te achterhalen en in de meeste gevallen is er een link naar Noord-Italië. Echter, in een aantal gevallen en dan vooral in
Noord-Brabant ontbreekt die logische link en is er lokale verspreiding van de ziekte aan de orde. Het RIVM heeft daarom op 10 maart
besloten dat mensen die in Noord-Brabant wonen een week lang vooral thuis moeten werken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dat
dit niet mogelijk is. Dit geldt vooralsnog tot maandag 16 maart. Het doel van deze maatregel is om de lokale verspreiding zoveel mogelijk
in te dammen. Daarnaast wordt in Noord-Brabant opgeroepen tot een week van 'sociale onthouding'.
Voor Defensie betekent dit:



Het is aan de Commandant te beoordelen in welke mate onderstaande besluiten hij kan implementeren zonder de kritische
processen in gevaar te brengen.





Personeel dat in Noord-Brabant woont zoveel als mogelijk thuis blijft werken.






Personeel dat in Noord-Brabant woont niet mee doet aan oefeningen tenzij daartoe ontheffing is verleend.

Ten overvloede, personeel dat in Noord-Brabant woont, maar elders in Nederland werkt ook thuis blijft werken.
Personeel dat buiten Noord-Brabant woont maar standplaats/tewerkstelling in Noord-Brabant heeft thuis werkt (geldt ook voor
binnenslapers).
Werktijdenspreiding een middel is om te gebruiken in het faciliteren van doorgang van kritieke processen.
De gelegenheids, werkgerelateerde biieenkomsten en cursussen in Noord-Brabant gaan door.
Eenheden met een standplaats buiten Noord-Brabant kunnen oefenen in Noord-Brabant, maar de eenheid moet 'social distancing'
toepassen ten opzichte van de inwoners van Noord-Brabant.

Voor meer info:
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/covid19.aspx

Al bijna 60.000 nieuwe defensiepassen verstrekt
10 maart 2020 | 15:55
Nog deze maand moet iedere medewerker bij Defensie voorzien zijn van een nieuwe Defensiepas. Dat lijkt te lukken, want
van de 65.000 exemplaren zijn er in anderhalve maand al bijna 60.000 verstrekt.
De nog uit te geven passen liggen al klaar. Volgens Product Verantwoordelijke Security Defensiepas Albert de Ruiter heeft iedere
medewerker nu een oproep in de mail en een op het huisadres gekregen. “We vragen iedere medewerker hierop tijdig te reageren. Zo heeft
iedereen vóór 22 maart een nieuwe en goedwerkende Defensiepas.”
Een Defensiepas biedt niet alleen toegang tot defensiecomplexen. De pas is ook nodig voor het gebruik van diverse hardware en digitale
toepassingen.
Om de complexe operatie rond de pas, met name op logistiek en technologisch vlak in goede banen te leiden werkten het JIVC en DOSCO
nauw samen.
Meer informatie over de vervanging van de Defensiepas? Kijk eens op de informatiepagina: ‘Vervanging defensiepassen’.

Nieuwe maatregel: stop met handen schudden!
10 maart 2020 | 08:22
Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene
hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het SARS-CoV-2 tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij.
Sinds maandagavond 9 maart wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden. Het stoppen met handen schudden
is conform RIVM advies.
Defensiemedewerkers moeten zich aan deze maatregel houden. Stop met handen schudden!

PagIna 7 van 9

Commando-overdracht Groep Luchtmacht Reserve
Op vrijdag 6 maart 2020 heeft kolonel Kramer het commando van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) overgedragen aan
kolonel Brevink.

De commando-overdracht vond plaats in de Luchtmachttoren te Breda. In het bijzijn van de C-LSK generaal Dennis Luyt,
onderdeelscommandanten van de luchtmacht en andere krijgsmachtdelen, de staf GLR, familie en andere genodigden werd de
onderdeelsvlag overgedragen.
Trots
Kolonel Kramer neemt “met pijn in het hart” afscheid van de GLR. De afgelopen twee jaar heeft hij mooie stappen mogen maken voor de
GLR. Het personeelsbestand is onder zijn bewind van zo’n 500 naar 800 reservisten gegroeid. “Het aantal uitvragen is explosief gestegen en
ook de daadwerkelijke inzet van onze luchtmacht reservisten heeft jaar na jaar alle records gebroken”. Het afgelopen jaar is de GLR een
zelfstandig luchmachtonderdeel geworden. “Prestaties waar niet alleen ik, maar waar we allemaal bijzonder trots op mogen zijn”, sprak hij de
troepen toe.
Zij aan zij
“Naar mijn idee zouden reservisten volledig geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering van de luchtmacht moeten kunnen werken. Zij aan
zij met de beroeps” aldus kolonel Brevink. “De capaciteit geven we dan vooral in handen van degenen die force generation nodig hebben”. In
voorgaande functies heeft hij veel ervaring opgedaan in transities en personeelszaken. Als onderdeelscommandant van de Groep Luchtmacht
Reserve zal kolonel Brevink verder (in)richting geven aan de flexible workforce voor de Koninklijke Luchtmacht.
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Niet alleen een nieuw voertuig
05 maart 2020 | 09:04
Meer dan ooit zal 'plannen' en 'afspraak is afspraak' van toepassing zijn op de Defensiebedrijfsvoering. Want de krijgsmacht
krijgt niet alleen nieuwe voertuigen en containers. Eenheden krijgen ook een nieuwe relatie met de leveranciers. Naast het
leveren van het materieel, gaan ze helpen met de ‘instandhouding’: het onderhoud.

Een nieuwe auto is altijd een mooi moment, dus zeker na dertig jaar. Maar het is ook altijd weer even wennen en er zijn dingen echt anders.
Zo kun je qua onderhoud niet meer alles zelf, of dat nou door de technologische ontwikkelingen komt of vanwege het gebrek aan tijd. Met de
instroom van de nieuwe systemen krijgt Defensie te maken met het fenomeen prestatiecontracten, waarbij de industrie beschikbaarheid van
de benodigde voertuigen garandeert, maar wel onder strikte afspraken.
Samenwerken is een werkwoord
Het prestatiecontract is een nieuwe vorm van samenwerken, waarin beide
partijen elkaar nog goed moeten leren kennen. En dat tijdens een
gezamenlijke ontdekkingsreis, die nog niet volledig dichtgetimmerd is. Op 3
en 4 maart kwamen toekomstige gebruikers, vertegenwoordigers uit de
onderhoudsorganisatie, inkopers, beleidsmakers en industrie bij elkaar om
de aandachtspunten bij de nieuwe verstandhouding uit te diepen en te
bedenken wat helpt om er zo'n groot mogelijk succes van te maken.
Want dat we met prestatiecontracten gaan werken staat vast, maar hoe
we dat zo goed mogelijk doen nog niet helemaal. Ook na de afgelopen
twee dagen nog niet. Wel werd duidelijk dat het vertrouwen in de nieuwe
relatie groter is naarmate mensen beter in de materie zitten en de
samenwerkingspartners elkaar beter kennen. Beide partijen lijkt er veel
aan gelegen de samenwerking tot een succes te maken, waarbij het inzicht
doorklinkt dat je hiervoor - alleen al uit 'weloverwogen eigen belang' op
langere termijn - elkaar zoveel mogelijk moet zien te begrijpen en helpen.
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