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Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020 

  

Covid-19  
  
Hoofdlijnen 

 Het dodental als gevolg van het coronavirus is dinsdag met 48 gestegen naar 4566. Dit relatief lage aantal kan te maken hebben met 
Koningsdag. In het weekend worden steevast minder overledenen gemeld dan doordeweeks en voor veel mensen was het gisteren 
een vrije dag. Het RIVM meldde ook 171 nieuwe vastgestelde besmettingen, wat het totaal op 38.416 brengt.  

 Het RIVM meldde dinsdag opnieuw een afname in het aantal Nederlandse coronapatiënten op IC’s. In Nederland werden er 44 
minder gemeld, wat het totaal op 832 brengt. In Duitsland verblijven nog 29 Nederlandse patiënten op de intensive care afdelingen, 
drie minder dan maandag. Het RIVM meldde dinsdag ook 88 nieuwe ziekenhuisopnames. Dit brengt het totaal aantal patiënten wat 
opgenomen is of opgenomen is geweest voor het coronavirus op 10.609.   

 Gisteren hebben tientallen betogers gedemonstreerd tegen de lockdown op het plein bij het Binnenhof in Den Haag. Verschillende 
groeperingen sloten zich aan bij het protest, waaronder anti-5G en anti-vaccinatie betogers. De politie en de marechaussee waren 
in grote getalen aanwezig bij de demonstratie ‘voor vrijheid’ ter begeleiding én om te handhaven op het niet opvolgen van de 1,5 
meter-afstandsregel. Volgens De Telegraaf (p.13) “drukten [ze] de demonstratie de kop in”. (ANP; De Telegraaf) 

 Volgens onderzoeksbureau Motivaction maken Nederlanders zich minder zorgen over de risico’s van het coronavirus voor de 
gezondheid, en neemt het draagvlak voor sociale onthouding af. Dat concludeert het onderzoeksbureau op basis van een 
representatieve steekproef onder 1019 Nederlanders van 18 jaar en ouder. (ANP)  

  

Defensie 

 Op Sint Maarten is een vliegtuig aangekomen met politieagenten, militairen en mensen van de marechaussee, dat meldde het NOS 
journaal (vanaf 1.58) dinsdagochtend. Ze gaan daar helpen met het handhaven van de coronamaatregelen op het eiland. Volgens 
de marechaussee is de huidige situatie nog vrij rustig.  

 Het Brabants Dagblad meldt dat de F-16’s van vliegbasis Volkel het luchtruim boven Nederland, België en Luxemburg een week 
langer zullen bewaken, namelijk tot en met donderdag 14 mei. De verlenging heeft te maken met het coronavirus. Door het virus 
zijn taken en verplichtingen binnen de luchtmacht iets gewijzigd.  

 Marineschepen.nl schrijft dat de Zr.Ms. Karel Doorman zich de komende tijd gaat richten op maritieme grensbewaking. Afgelopen 
vrijdagavond meerde het schip af in Sint Maarten na een reis van elf dagen.  

 In een rapportage van de Volkskrant wordt uitgebreid aandacht besteed aan het nationaal operatiecentrum van Defensie. Hiervoor 
praten ze met kolonel Piet Hagenaars. “Toen de noodzaak opkwam om patiënten te spreiden over ziekenhuizen, hebben we twee 
planners gestuurd met ervaring in Afghanistan. Die hadden daar in wezen hetzelfde werk gedaan. Hun ervaring kwam goed van pas, 
en hun methode is overgenomen door het Landelijk coördinatiepunt patiëntenspreiding.”  

 Eduard van Brakel schrijft op het Defensie Platform een open brief aan minister Bijleveld:” Investeren in Defensie als les uit 
coronacrisis, minister?”. 

 De lokale media website ‘Ermelo van NU’ schrijft dat het militaire verkeer in Ermelo weer op gang komt. Langzamerhand komen er 
weer leerlingen naar de Koninklijke Militaire School in Ermelo. ‘Ermelo van NU’ gaat in gesprek met kolonel Harold de Jong, 
commandant van de school.  

  

Buitenland 

 Gisteren is een Turks militair vliegtuig met medische voorraden en beschermingsmiddelen naar de Verenigde Staten vertrokken om 
te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens Turkse autoriteiten levert Turkije medische benodigdheden ‘op verzoek van 
[hun] NAVO-bondgenoot’. (ANP) 

 De kapitein van een Britse duikboot is ontslagen omdat hij zijn bemanning, ondanks de coronacrisis, toestond te barbequen. Het 
was niet het eerste incident waarbij zijn oordeel in twijfel werd getrokken, naar verluidt waren er meer voorvallen geweest. Zijn 
vertrouwen en geloofwaardigheid werden daardoor ondermijnd. (ANP; BBC; De Telegraaf) 

 The Guardian schrijft dat de motieven van Moskou om Italië te helpen in de strijd tegen het coronavirus in twijfel wordt 
getrokken. De hulp wordt door waarnemers bestempeld als ‘propaganda’.  

 In de Verenigde Staten gaan twee demonstratieteams van de Amerikaanse luchtmacht en de Amerikaanse marine op ‘tour’ met F-
16’s en F-18’s als teken van waardering van President Trump voor de corona-frontlijn. Gisteren gaven de straaljagers een (kleine) 
demonstratie in New York. (Trouw p.6; Volkskrant p.13) 

 In een column in de Volkskrant (p.27) uit Marcia Luyten kritiek op de vermeende keuze van de EU om het rapport over nepnieuws 
rond coronavirus af te zwakken onder druk van China. Ze schrijft: “Vrijheid en waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Juist in de week dat wij groot zouden herdenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd van de bezetter en zijn leugen, blijkt hoe 
fragiel de waarheid is.”  

 Briefschrijver Carlijne Vos stelt in de Volkskrant (p.23) er wereldwijd 130 miljoen burgers extra in hongersnood dreigen te komen 
door de coronacrisis. Volgens haar komt dit doordat voedselhulp in oorlogslanden als Jemen, Syrië en Afghanistan tot stilstand 
komen als landen handelsbelemmeringen opwerpen.  

  
Krijgsmacht & Operaties 

 De politierechter in Haarlem heeft een 33-jarige man negen maanden cel opgelegd voor het bezit van een doorgeladen vuurwapen 
in een trein op Schiphol. De marechaussee arresteerde de man op 11 april na een 112-melding. (ANP; RTL Nieuws; NOS; De Telegraaf 
p.13) 
 

    2.      Media-items  

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4034396/Demonstratie-tegen-coronamaatregelen-op-het-Plein-in-Den-Haag-Stop-de-lockdown
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1339942734/demonstratie-in-den-haag-tegen-lockdown
https://www.rd.nl/l/Liveblog/27042020%20coronacrisis
https://www.npostart.nl/nos-journaal/28-04-2020/POW_04503474
https://www.npostart.nl/nos-journaal/28-04-2020/POW_04503474
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/vliegbasis-volkel-bewaakt-luchtruim-weekje-langer~adf7d002/
https://marineschepen.nl/nieuws/Zr-Ms-Karel-Doorman-richt-zich-op-maritieme-grensbewaking-280420.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nationaal-commando-herrees-vanwege-militaire-dreiging-maar-helpt-nu-corona-bestrijden~bb766d75/
http://www.defensieplatform.nl/2020/04/28/investeren-in-defensie-als-les-uit-coronacrisis-minister/
https://ermelovannu.nl/actueel/9605-militair-verkeer-ermelo-komt-weer-op-gang
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/turkije-levert-medische-hulpmiddelen-aan-vs-1.1657384
https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/kapitein-britse-duikboot-ontslagen-na-coronabarbecue-1.1657583
https://www.bbc.com/news/uk-england-devon-52464885
https://www.telegraaf.nl/nieuws/659093793/kapitein-duikboot-ontslagen-na-coronabarbecue
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/27/moscow-motives-questioned-over-coronavirus-aid-shipment-to-italy?CMP=share_btn_tw
https://www.parool.nl/amsterdam/celstraf-voor-bezit-doorgeladen-wapen-in-trein-schiphol~b9145358/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5105231/celstraf-schiphol-wapen
https://nos.nl/artikel/2332056-celstraf-voor-man-met-doorgeladen-wapen-in-trein-schiphol.html
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 Michael P., die in 2019 veroordeeld werd voor de moord op Anne Faber, heeft samen met oud-commando Admilson R. gewerkt aan 
een ontsnappingsplan uit de Penitiaire Inrichting in Vught, dat meldt RTL Boulevard.  Admilson R. werd samen met zijn broer in 2018 
veroordeeld voor drie roofmoorden. Na de ontdekking van het ontsnappingsplan is Admilson R. in een isoleercel geplaatst, waarna 
hij met spoed is overgebracht naar de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam. Michael P. is geplaatst op de afdeling 
Beheersproblematische Gedetineerden van de PI Vught.  

 De EOD heeft gisteren een mortiergranaat verwijderd in Utrecht Lageweide. Het explosief werd eerder op de dag gevonden door 
bouwvakkers. (AD; RTV Utrecht) 

  

  

Parlement & Beleid 
  

Bellingcat: Russische generaal geïdentificeerd als sleutel MH17-figuur  
28/4 Bellingcat, NOS, ANP 

 29/4 De Telegraaf p.10; Trouw p.11; Nederlands Dagblad p.8; Volkskrant p.4; NRC   Next p.14  

 Het internationale onderzoekscollectief Bellingcat zegt een hoge Russische generaal van veiligheidsdienst FSB, Andrei Ivanovitsj 
Burlaka, te hebben geïdentificeerd als een mogelijk leidinggevend sleutelfiguur bij het neerhalen van vlucht MH17.  

 Het onderzoek van Bellingcat volgde nadat het door Nederland geleide, internationale onderzoeksteam, het Joint Investigations 
Team (JIT), een reeks opnames van telefoongesprekken publiceerde. Op deze opnames uit de periode vóór het neerhalen van MH17, 
zou te horen zijn hoe pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne telefonisch overleggen met Russische functionarissen.  

 In deze telefoongesprekken wordt naar hem verwezen als Vladimir Ivanovitsj, maar volgens het onderzoeksteam van Bellingcat is 
zijn ‘ware identiteit’ Andrei Ivanovitsj Burlaka.  

 Burlaka zou een, volgens Bellingcat, ‘cruciale’ rol hebben gespeeld in het verplaatsen van wapens van Rusland naar Oekraïne en 
moet daarom ook autorisatie hebben gegeven voor het verplaatsen van de Buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig uit de lucht 
is geschoten.  

 Het Openbaar Ministerie heeft volgens het ANP gezegd dat het de bevindingen van Bellingcat grondig zal bestuderen, maar 
onthoudt het zich verder van commentaar op de conclusies omdat het onderzoek nog lopende is.  

  

Verder in het nieuws… 

 Het ministerie van Defensie heeft de GGD verzocht om na te gaan hoeveel mensen in Herwijnen de spierziekte ALS hebben (gehad) 
en deze cijfers te vergelijken met de rest van Nederland. Bewoners van Herwijnen zien een verband tussen ALS en diverse bronnen 
van elektromagnetische straling die Herwijnen al jaren heeft. Nu Defensie een nieuwe militaire radar wil plaatsen in het dorp, wilt 
de Tweede Kamer opheldering hebben. (De Gelderlander) 

  

  

Buitenlands nieuws 

 Britse Prins Harry heeft een nieuw initiatief gelanceerd, ‘HeadFIT’, dat zich focust op het bieden van mentale hulp aan Britse 
militairen. Het is het eerste grote project dat Prins Harry aankondigt sinds hij zijn functies heeft neergelegd. HeadFIT is een online 
platform dat zowel Britse militairen als veteranen 24/7 zal gaan ondersteunen met mentale zorg. (RTL Nieuws)  

 Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft drie, al eerder uitgelekte, video’s vrijgegeven waarop ongeïdentificeerde vliegende 
objecten te zien zijn. De beelden zijn in 2004 en 2015 gemaakt door piloten van de marine. (NOS; Trouw p.2; De Telegraaf p.9) 

 Er is een onderzoek gestart naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro op verdenking van machtsmisbruik. Mocht Bolsaro dit 
jaar nog worden afgezet door het congres, dan neemt vicepresident en oud-legergeneraal Hamilton Mourão de macht over. 
Volgens het NRC zou dat de macht van de militairen in Brazilië verder verankeren. Ook meldt de krant dat in de Braziliaanse media 
een coup niet wordt uitgesloten. (Reuters; NRC Next p.16; Volkskrant p.15)  

 Bij een bomaanslag bij een markt in de Syrische stad Afrin zijn gisteren tientallen mensen overleden. De stad staat onder controle 
van de Turkije, die claimt dat de Syrisch-Koerdische militie YPG achter de aanslag zit. (NOS; Trouw p.13) 

 Bij protesten in Libanon is een demonstrant om het leven gekomen. De demonstranten uitte hun woede over de economische 
situatie in het land op bankfilialen door ruiten in te gooien en zeker één kantoor in brand te steken. Militairen schoten met 
rubberkogels en traangas op de menigte. Er werd volgens het leger ook met scherp geschoten, maar enkel in de lucht. (NOS) 

  

  

75 jaar vrijheid 

 Het Nationaal Committee 4 en 5 mei maakt het mogelijk om, ondanks het coronavirus, op 4 mei toch bloemen te leggen op 
oorlogsmonumenten. Particulieren en bedrijven kunnen een bedrag van €4,50 doneren en zo een digitaal bloemetje leggen bij één 
van de 75 door de organisatie geselecteerde oorlogsmonumenten. (NOS; Het Parool) 

 Nationaal Monument Kamp Vught toont op 4 mei een speciale herdenkingsuitzending die via het internet en via Omroep Brabant 
te zien is. De traditionele herdenking op het kamp zelf kan vanwege het coronavirus niet doorgaan. (ANP) 

 

 

 

 

https://www.rtlboulevard.nl/crime/artikel/5104971/michael-p-werkte-aan-ontsnappingsplan-uit-de-gevangenis
https://www.ad.nl/utrecht/bouwvakkers-vinden-mortiergranaat-in-lageweide~a155d781/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2041058/
https://www.bellingcat.com/news/2020/04/28/burlaka/
https://nos.nl/artikel/2332036-bellingcat-russische-generaal-geidentificeerd-die-toezag-op-verplaatsen-buk.html
https://www.dvhn.nl/binnenland/Russische-generaal-betrokken-bij-neerhalen-MH17-25612077.html
http://content.moreover.com/eApolloRequest?data=XwUVpYd5Njy_vnORW8C7Roj-ymfZnmZjsSO3nWJdN-4ZwMH-epLI68IgsXPiUBYY
https://www.rtlnieuws.nl/entertainment/royalty/artikel/5105011/prins-harry-zet-zich-voor-mentale-zorg-voor-militairen
https://nos.nl/artikel/2332034-pentagon-geeft-beelden-ufo-s-officieel-vrij-nog-altijd-ongeidentificeerd.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/29/cocktail-van-corona-en-corruptie-maakt-politiek-lot-van-bolsonaro-onzeker-a3998129
https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics/bolsonaro-taps-family-friend-as-brazil-top-cop-supreme-court-oks-probe-idUSKCN22A1KW
https://nos.nl/artikel/2332090-tientallen-doden-bij-bomaanslag-op-markt-in-afrin.html
https://nos.nl/artikel/2332027-dode-bij-protesten-in-libanon-om-economische-malaise.html
https://nos.nl/liveblog/2331979-britten-houden-minuut-stilte-zwitserse-grootouders-mogen-kleinkinderen-knuffelen.html
https://www.parool.nl/nederland/zo-kun-je-op-4-mei-bloemen-leggen-bij-een-oorlogsmonument~b59bd6cf/
https://www.dvhn.nl/binnenland/Kamp-Vught-maakt-herdenkingsprogramma-voor-4-mei-25611240.html
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Verder in het nieuws  
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Topper van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste berichtenbronnen: 

              koninklijkeluchtmacht     

    Koninklijke Luchtmacht 

 

  3  Samenvatting social media   
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4 Samenvatting intranet   

 

Weekoverzicht Defensieoperaties 

29 april 2020 | 11:58 
 
Chinook-en Cougar-transporthelikopters hebben zo’n 3,2 
miljoen liter water gestort op 2 enorme branden. De ene was in 
de Deurnese Peel, de ander in Nationaal Park Meinweg in 
Herkenbosch. Het water werd geloosd in 540 drops. Een 
overzicht van Defensieoperaties in de week van 22 tot en met 
28 april.  
 
In de strijd tegen het vuur zette Defensie ook een bergingstank en een 
geniedoorbraaksysteem in. Die groeven een brandgang om verspreiding 
van het vuur tegen te gaan.  

COVID-19 

In Nederland zijn meer dan 400 militairen aan de slag om te helpen in 
de strijd tegen het coronavirus. Landmachtmilitairen voorzagen 
afgelopen week honderden inwoners van Den Haag van een maaltijd. Een NH90-maritieme gevechtshelikopter vloog 3 keer patiënten vanaf 
de Waddeneilanden naar een ziekenhuis op het vaste land. Defensie neemt door Corona deze taak tijdelijk over van de ANWB.  

 
 
Caribisch gebied 
 
Zr.Ms. Karel Doorman zette Nederlandse mariniers af op Sint Maarten. Die ondersteunen de lokale autoriteiten bij het handhaven van de 
openbare orde. Met een KDC-10-transportvliegtuig van de luchtmacht zijn ook 21 marechaussees en 6 man van de Nationale Politie 
ingebracht en zijn voor deze taak aan de slag op het eiland.  

Litouwen 

Na een quarantaineperiode is een batterij Pantserhouwitzers aan de slag gegaan in Litouwen. Het detachement, waarvan ook logistiek 
personeel deel uitmaakt, bereidt zich voor op de eerste oefeningen. De COVID-19-maatregelen van de NAVO-gevechtsgroep laten weer 
ruimte om met kleine eenheden te oefenen. Contact met de lokale bevolking wordt hierbij vermeden.    
 
Nederland levert met meer dan 100 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. Het bataljon 
waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla.  

http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/Informatie%20over%20inzet%20Defensie%20.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/dossiers/covid-19/Informatie%20over%20inzet%20Defensie%20.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2020/04April/20200424%20Mariniers%20op%20Sint%20Maarten.aspx
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Lopende operaties buitenland: 

 Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. De focus van deze missie ligt op het trainen, 
adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich in 
Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties 
en bestrijding van criminaliteit. Een gedeelte van de eenheid staat stand-by in Nederland. 

 In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad stil. Er zijn nog wel militairen in 
het gebied om een basis draaiende te houden. 

 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. De laatstgenoemde trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit. Alle Nederlandse militairen in 
deze missie zijn terug in Nederland. 

 Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele 
experts aan EU-missies in de regio en aan de VN-politiemissie in Mali. Nederland steunt ook de Europees geleide multinationale 
Combined Joint Special Operations Task Force met 1 of 2 stafofficieren. De missie Minusma wordt nog ondersteund door 4 
stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan 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. Zeeland 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 onder meer de Noordzee van projectielen als 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 Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 78 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten 
identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig. 

 Het mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Urk vernietigde 2 explosieven op zee. 

 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. 

 Defensie verleende observatiecapaciteit vanuit de lucht voor strafrechtelijke onderzoeken in Arnhem en in Amstelveen. 

 

 

Nieuw camerasysteem voor luchtverkeersleiders 

28 april 2020 | 13:59 

De luchtverkeersleiders van vliegbasis Eindhoven zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van zowel militair als civiel 
vliegverkeer op en rondom de luchthaven. Een groot deel van dat aanbod bestaat uit verkeer van Eindhoven Airport. De 
verkeerstoren van vliegbasis Eindhoven staat vrij ver van het platform van Eindhoven Airport en daardoor is het zicht op dit 
platform niet optimaal voor de luchtverkeersleiders.  

Vooral wanneer grote toestellen op het militaire platform Oost staan geparkeerd, wordt deze zichtlijn sterk belemmerd. De 
luchtverkeersleiders van Eindhoven gebruiken een camerasysteem om het zicht op het civiele platform te waarborgen en kunnen daarmee 
het verkeer van Eindhoven Airport op een veilige en efficiënte manier voorzien van startup en pushback klaringen. 

Omdat het vliegverkeer op Eindhoven Airport de afgelopen jaren sterk is toegenomen en daarmee de werkzaamheden voor de 
luchtverkeersleiders steeds complexer zijn geworden, voldeed het oude camerasysteem met een weergave van vier camera’s op één 17 inch 
beeldscherm, niet meer. 

In samenwerking met Eindhoven Airport is een volledig nieuwe opzet gecreëerd waarbij vier nieuwe HD-camera’s, met een stabielere 
signaalverbinding dan voorheen, op het civiele platform zijn geplaatst. Het beeld van de camera wordt vervolgens weergeven op vier 24 inch 
monitoren die boven de werkpositie van de grondverkeersleider in de verkeerstoren hangen. De camera’s zijn individueel door middel van 
een joystick te bedienen.  
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Het nieuwe camerasysteem is een enorme kwaliteitsinjectie voor de afdeling luchtverkeersleiding en zal direct bijdragen aan een nog 
veiligere en efficiëntere operatie op de luchthaven Eindhoven. 

Het camerasysteem is een mooi resultaat van een succesvolle militaire-civiele samenwerking op vliegbasis Eindhoven. Vanwege zijn 
voortrekkersrol in dit project heeft Sergeant Stijn Langenhuijsen van de luchtverkeersleiding een beloning ontvangen van commandant 941 
Squadron majoor Christian Agerbeek. 

 

 

Ter nagedachtenis: Patrick Anthonissen 

29 april 2020 | 09:33 

 
Op zondag 26 april 2020 bereikte ons het droevige nieuws dat onze 
collega Patrick Anthonissen is overleden. Patrick was sinds 1 juli 2019 
werkzaam op het Logistiek Centrum Woensdrecht als specialist 
Wapentechniek F-16 bij het 981 squadron.  
 

Patrick is enkele weken geleden ziek geworden en heeft toen in het ziekenhuis 
te horen gekregen dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker had. Zijn toestand 
ging de afgelopen weken snel achteruit en werd erger door enkele 
hersenbloedingen en andere complicaties. Patrick lag sinds enkele dagen ernstig 
verzwakt in het ziekenhuis en is daar zondagochtend tussen 01.00 en 02.00 uur 
overleden. Patrick is vorig jaar getrouwd met Karin en woonde in Halsteren. Hij 
laat haar en drie kinderen achter. Hij is op 9 april 49 jaar geworden, maar mag 
helaas niet ouder worden.  

Condoleance register 

Sinds dinsdag 28 april ligt er in D’n Eik een condoleanceregister. U kunt daar een 
laatste groet aan Patrick achterlaten. Neem bij het bezoeken van D’n Eik de 
gepaste maatregelen in acht.  

Uitvaart en afscheid 

Op donderdagavond 30 april 2020 is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te 
nemen van Patrick van 19.00 tot 20.00 uur aan de Dorpstraat 36 in Halsteren, 
maar dit zal, volgens de richtlijnen van het RIVM, gedoseerd gebeuren. De 
uitvaart van Patrick is op vrijdagmiddag 16.30 uur in crematorium Zoomstede, 
Mastendreef 5 in Bergen op Zoom. Het personeel van 981 squadron en overige 
collega’s en belangstellenden kunnen deelnemen aan een erehaag langs de 
Gareelweg/Mastendreef. De dienst zelf zal in besloten kring plaatsvinden, mede 
door de Coronamaatregelen. 
Indien u een bloemengroet wenst te verzorgen bij de wake op donderdagavond 
of bij de uitvaart op vrijdagmiddag, dan is de voorkeur van de familie om dat met 
rode bloemen te doen.  
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Defensie volop aan de bak in Caribisch gebied 

28 april 2020 | 15:47 

Een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft gisteren 21 marechaussees en 6 mensen van de 
Nationale Politie afgezet op Sint Maarten. Naar verwachting blijven ze 3 maanden. Dit om lokale autoriteiten tijdens de 
COVID-19-crisis desgewenst te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Dat gebeurt op verzoek van het gezag 
op Sint Maarten. 

 

Aan boord was ook nog een X-300 Integrator met een bijbehorend 19-
koppig detachement. Dit is afkomstig van het zogenoemde Joint 
Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance 
Commando. De landmachteenheid is, met het onbemande vliegtuig, 
overgestapt op Zr.Ms. Karel Doorman. Het marineschip zet de militairen 
af op Aruba. Daar bewaken ze met de Integrator vanaf morgen de 
grenzen. Dit vooral om te voorkomen dat vreemdelingen het eiland 
willen aandoen en het COVID-19-virus verder verspreiden. 

Terwijl de Doorman naar Aruba vaart is de KDC-10 op weg naar Curaçao. 
Op Sint Maarten liet het toestel niet alleen marechaussees en politie 
achter voor eventuele bijstand, maar ook een 14-koppig medisch team. 
Verder zijn er nog zo’n 50 mariniers, die afgelopen vrijdag al met de Karel 
Doorman zijn gearriveerd. 

Het ondersteunings- en bevoorradingsschip gaat na Aruba door naar Curaçao waar het naar verwachting donderdag aankomt. 

Goed gevoel 

Voormalig marineofficier Bart Drechsel woont sinds enkele jaren op 
Curaçao. Net als de autoriteiten van Aruba heeft ook dit eiland nog niet 
om aanvullende bijstand gevraagd. Toch stelt het Drechsel gerust dat het 
marineschip dit overzeese deel van Nederland aandoet. “Het geeft een 
goed en veilig gevoel.” 

Met Zr.Ms. Karel Doorman komt er een 12-koppige eenheid van het 1 
Civiel Militair Interactiecommando aan op Curaçao. Dat onderhoudt 
contact met de bevolking en heeft de ‘voelsprieten’ uitstaan. Mocht er 
om welke reden dan ook bijstand nodig zijn, dan stemmen militairen 
eventuele inzet of hulpverlening af met civiele hulpdiensten en 
autoriteiten.  

Zr.Ms. Karel Doorman blijft voorlopig bij de benedenwindse eilanden. 
Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied zet het marineschip 
in voor onder meer kustwachttaken, waaronder eventueel 
drugspatrouilles. 
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Tv-serie over Defensie tijdens coronacrisis 

26 april 2020 | 07:57 
 
In een 4-delige televisieserie volgt Discovery Defensiepersoneel dat betrokken is bij de strijd tegen het coronavirus. De 1e 
aflevering is vandaag te zien om 20:30 uur. 
 

 
 
Defensie werkt achter de schermen om Nederland te helpen waar nodig. Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk en wat komt er bij kijken 
om die inzet in goede banen te leiden? De serie neemt de kijker mee in de hectiek waarmee militairen in het coronatijdperk worden 
geconfronteerd.  
 
In het Crisis Actie Team in Den Haag wordt besloten over de inzet. Opdrachten worden doorgezet naar het operationeel commandocentrum 
in Amersfoort. Vandaaruit stuurt de landmacht eenheden aan die aan de slag gaan. Of het nu gaat om het transport van 
beademingsapparatuur, de herverdeling van patiënten over ziekenhuizen, het inrichten van zorghotels voor coronapatiënten of de inzet van 
militaire artsen en verpleegkundigen. Denk bijvoorbeeld ook aan het op militair terrein onderdak bieden aan vreemdelingen.  
 
‘Nederland strijdt tegen corona’ is tot en met zondag 11 mei te zien op Discovery.  
 
 
 
 

Landmacht geeft maaltijden weg in Haagse wijken 

24 april 2020 | 16:42 

 
Landmachtmilitairen hebben vandaag honderden inwoners van 
enkele Haagse wijken van een maaltijd voorzien. Ze waren voor 
ouderen die vanwege het COVID-19-virus aan huis zijn 
gekluisterd en voor mensen die het niet al te breed hebben.  
 
Het voedsel is bereid op de Frederikkazerne. Daar stonden voor deze 
gelegenheid 4 mobiele satelliet keukens paraat. Ze zijn ontworpen voor 
het opwarmen van diepgevroren, vacuümverpakte en verse maaltijden 
en om te koken in combi-steamer-ovens.  

Italiaanse pasta 

Het bleef niet alleen bij maaltijden bereiden. Militairen leverden ze ook 
nog eens op verschillende locaties af en wisten er onder andere Martin 
mee te verrassen. “Lang geleden ben ik zelf militair geweest”, vertelde hij zijn bezorgers en nam een Italiaanse pasta in ontvangst. “Oh 
heerlijk zeg! Ik dank Defensie voor dit maal. Zelf kom ik in deze tijd niet veel buiten om boodschappen te doen.”  
 
De voeding was eigenlijk bedoeld voor militairen die op oefening zouden gaan. Maar alle trainingsprogramma’s werden afgelast om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Defensie besloot daarop een alternatieve bestemming te zoeken voor het eten. De stichting 
Achterban Werkt toonde belangstelling en regelde met 2 samenwerkende instanties de adresjes waar de maaltijden het hardst nodig zijn.  
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Defensie gaf afgelopen periode al vaker levensmiddelen weg, onder meer aan voedselbanken en stichting Carabic in Amsterdam. In totaal 
ging het hier om zo’n 30.000 kilo, allemaal over doordat oefeningen werden geschrapt. Maaltijden bereiden gebeurde nog niet eerder. 
Militairen die dit deden zijn afkomstig van een eenheid in Stroe, verantwoordelijk voor onder meer de operationele catering van de 
krijgsmacht.  

 

 

Mogelijk chroom-6 op vliegtuigmotoren Pratt & Whitney 

24 april 2020 | 13:29 

Op onderdelen van vliegtuigmotoren van vliegtuigmotorenfabrikant Pratt & Whitney is chroom-6 gevonden. Dat heeft de 
Amerikaanse maker van civiele en militaire vliegtuigmotoren recent aan haar partners, waaronder Defensie, laten weten. 
Het gaat om resten chroom-6 [‘residuen’]. De fabrikant neemt aan dat door de hoge temperaturen bij verbranding chroom-6 
kan ontstaan. 

 

De chroom-6 is aangetroffen op oppervlaktes binnenin de motoren. Het zit dus niet in het materiaal zelf. De fabrikant laat ook weten dat er 
nog veel onduidelijk is en onderzoekt het ontstaan van chroom-6. Zo is nog niet bekend hoeveel chroom-6 is gemeten, in welke motoren en 
of er sprake kan zijn van blootstelling. Daarnaast is nog niet duidelijk of het geldt voor motoren van Defensie. 
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Direct na de melding van Pratt & Whitney heeft Defensie de werkzaamheden aan vliegtuigmotoren opgeschort. Inmiddels zijn de 
werkzaamheden hervat, maar wel met voorzorgsmaatregelen om veilig te werken. Dit geldt niet alleen bij werkzaamheden aan motoren 
afkomstig van Pratt & Whitney, maar voor de zekerheid voor alle vliegtuigmotoren die Defensie heeft. 

Defensie heeft meer informatie opgevraagd bij Pratt & Whitney en andere partijen. Dit om helder te krijgen om welke motoren het gaat om 
meer te weten te komen over de intensiteit en verschijningsvorm van de chroom-6-vervuiling. Ook gaat Defensie, samen met het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, zelf onderzoek doen. Hiervoor staan zij in nauw contact met de US 
Airforce. 

Het onderhoudspersoneel van het Logistiek Centrum Woensdrecht en op de vliegvelden moet bij onderhoud aanvliegtuigmotoren werken 
volgens de defensieaanwijzing ‘Veilig werken met chroom-6’. Deze aanwijzing is bedoeld om de risico’s te beheersen bij werk waar sprake 
kan zijn van blootstelling aan chroom-6. 

Uiteraard wordt het onderhoudspersoneel op de hoogte gehouden over de voortgang van aanvullend onderzoek. Pratt & Whitney verwacht 
hier uiterlijk 30 juni 2020 resultaten van te kunnen melden. 

 

 

Webinar ‘Thuiswerken met Microsoft Teams’ 

24 april 2020 | 14:47 

Microsoft en JIVC organiseren interactieve webinars om 
Defensiemedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van 
het online overlegplatform Microsoft Teams. Het gaat om 3 
webinars in april en mei voor verschillende doelgroepen. 

Deelnemers leren tijdens deze online workshop de basisprincipes 
van Microsoft Teams. Zij ervaren hoe ze op een eenvoudige en 
persoonlijke manier contact kunnen onderhouden met collega’s. 
Ook is er ruimte voor vragen. Na afloop zijn de deelnemers in staat 
om vergaderingen en andere ontmoetingsmomenten te 
organiseren.  

Data  
 
De webinars vinden plaats op 30 april tussen 10:00 en 11:00 uur 
(doelgroep: algemeen), op 4 mei tussen 10:00 en 11:00 uur 
(doelgroep: secretariaat en ondersteuning) en op 7 mei tussen 14:00 en 15:00 uur (doelgroep: algemeen). Deelnemen kan via deze link: 
https://aka.ms/MoDTeams (let op: vanaf een device met directe internetverbinding).  
 
Vragen over Microsoft Teams? Raadpleeg het artikel ‘Meest gestelde vragen over Microsoft Teams’ of de handleiding. Voor andere vragen 
over het gebruik van Microsoft Teams heeft de Service Desk Defensie (SDD) een speciale supportdesk ingericht (kies optie 1 in het belmenu 
van de SDD en dan optie 7). 

 

 

Testen op COVID-19 

24 april 2020 | 13:14 
 
Defensie volgt het RIVM-beleid met betrekking tot het 
coronatesten. In Nederland worden mensen zonder 
klachten niet getest, dat geldt dus ook voor 
defensiemedewerkers. Mensen die klachten hebben en 
onder een van de gespecificeerde groepen vallen, worden 
getest. Deze groepen staan op de website van het RIVM 
(www.rivm.nl).  
 
Defensie staat nu voor operationele redenen op deze lijst. Op dit 
moment eisen Litouwen en Sint Maarten een negatieve test 
voordat militairen het land in mogen. Deze week zijn ruim 70 
militairen getest op COVID-19 voordat ze konden afreizen naar 
Litouwen. Ook de militairen die bijstand gaan verlenen op Sint 
Maarten worden getest. Dit betekent dat Defensie militairen test 
die geen klachten hebben, omdat dit een vereiste is van het land 
waar ze worden ingezet. Defensie koopt de tests via het RIVM en 
laat de tests daar ook analyseren.  

http://intranet.mindef.nl/dmo/jivc/actueel/nieuws/2020/04_april/Meestgestelde%20vragen%20MS%20Teams.aspx
https://dwrd.mindef.nl/hulpmiddelen/Handleiding%20Microsoft%20Teams%20Defensie.pdf
http://www.rivm.nl/
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Defensie Tandheelkundige Dienst hervat reguliere mondzorg 

24 april 2020 | 14:07 

Civiele tandartsen in Nederland verlenen sinds eergisteren onder strikte voorwaarden weer reguliere mondzorg. Dit geldt 
ook voor de Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD). Met de juiste voorzorgsmaatregelen en met het oog op de taak en 
missie van de defensieorganisatie, hervat de DTD geleidelijk de militaire mondzorg. De dental fitness speelt daarom een 
essentiële rol in de prioritering van de patiënten.  

 

 

 

 

 

 

 

De tandartsen van de DTD houden op dit moment de volgende prioriteit aan bij de opschaling van de militaire tandheelkunde:  
   
1. Militairen met (spoed)klachten en noodzakelijke niet reguliere behandelingen 

2. Militairen die wegens geplande uitzending of korte termijn inzetbaarheid dental fit  moeten zijn  

3. Statussen van nieuwe militairen en ‘uitkeuren’  

4. Wegens COVID-19 afgebelde afspraken.  

5. Nieuwe controle afspraken 

Patiënten met COVID-19 klachten  
 
De randvoorwaarden om de militaire mondzorg weer op te schalen zijn door de beroepsgroepen opgesteld in nauwe samenwerking met 
onder andere het RIVM, VWS en IGJ. In de mondzorg is er een zeer gedetailleerde Richtlijn Infectiepreventie. Voor de COVID-19 periode is 
deze aangescherpt op een aantal punten zoals extra beschermingsmiddelen, extra hygiëne maatregelen en vooraf een specifiekere, 
zorgvuldige triage. Militairen met tandheelkundige klachten en mogelijk besmet zijn met COVID-19 worden nog steeds met klem verzocht 
niet naar de praktijk te komen, maar vooraf telefonisch contact op te nemen met het tandheelkundig centrum.   

 

 

Militaire helikopters blussen voor 5e dag op rij 1 

24 april 2020 | 13:39 

Ook vandaag zet de luchtmacht weer Chinook- en Cougar-
transporthelikopters in om brand te bestrijden. Dat 
gebeurt inmiddels voor de 5e dag op rij, in eerste 
instantie alleen boven het natuurgebied de Deurnsche 
Peel. Daar is het vuur onder controle. Vandaag is 
Nationaal Park Meinweg in Herkenbosch ‘hotspot’.  

Sinds woensdagmiddag vliegen 2 Chinooks en 1 Cougar boven het 
Limburgse land. De helikopters ondersteunen bij het verder 
afblussen van kleine vuurhaarden, die via de grond moeilijk 
bereikbaar zijn. De militaire toestellen storten via een 
zogenoemde bambi bucket grote hoeveelheden water naar 
beneden. Een Chinook dropt maximaal 10.000 liter per keer, een 
Cougar ongeveer 2.500 liter. Die laatste is vanwege de 
wendbaarheid goed geschikt voor precisie-drops. De Chinook 
richt zich als massief werkpaard op grote brandende 
oppervlakten.  
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Staaltje goede samenwerking 

 
Overigens zijn niet alleen vliegende bemanningen van ’s morgens vroeg tot ongeveer 22.00 uur in touw. Ook op de grond zijn steeds 
militairen ingezet, die vormen een zogenoemd Mobile Air Operations Team. Dit coördineert onder meer de inzet en heeft daarvoor contact 
met zowel de brandweer als de vlieger over de te blussen plek.  
 
Verder vervulde in Herkenbosch de landmacht een prominente rol. Met een Leopard-2-berginstank (Buffel) en een Leopard 2-
geniedoorbraaksysteem (Kodiak) hebben militairen van woensdag op donderdagnacht een 400 meter lange en 25 meter brede brandgang 
gegraven om verspreiding van het vuur tegen te gaan. Al met al ging het om een uitstekend staaltje van goede samenwerking, zo viel op de 
grond te horen.  

“Als het er op aankomt…” 
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Voor de brandweer, de landmachtmilitairen, het Mobile Air Operations Team en de vliegende bemanningen was er tijdens het bluswerk dan 
ook veel lof uit de omgeving. Dat bleek uit bijvoorbeeld schriftelijke dankbetuigingen, tekeningen, goed gevulde koelboxen en zelfs taarten. 
Dat waardeerden de militairen, die vol overgave helpen. “We willen zoveel als mogelijk blussen, het maximale uit de kist halen.”, zegt een 
van de vliegers. “Als het er op aan komt, zijn we er van en gaan we ervoor.”  
 
De eerste dagen vlogen militaire toestellen, soms wel 4 tegelijk boven het natuurgebied de Deurnsche Peel. Inmiddels vliegt de luchtmacht 
alleen boven Limburg, naar verwachting is dit de laatste dag.  
 
Hoewel zowel in Brabant als in Limburg het sein ‘brand meester’ is gegeven gaat het nablussen nog een tijdje door.  
 

 

Minister belt gedecoreerden 

24 april 2020 | 13:00 

 
“Churchill zei ooit: a reservist is twice a citizen. Als dat zo is, dan bent u inmiddels ten times a citizen.” Dat vertelde minister 
Ank Bijleveld-Schouten gisteren telefonisch aan Frits Willem Stapel. Ze verraste hem met de mededeling dat Koning Willem-
Alexander hem heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  
 

 
Stapel is een van de 18 Defensiemedewerkers die door de minister werd gebeld. Allen zijn Koninklijk onderscheiden voor bijzondere en 
langdurige inzet voor de samenleving. Vandaag ontvingen ze de motivatiebrief en een bos oranje tulpen. De uitreiking van het eremetaal laat 
vanwege de coronacrisis nog even op zich wachten.  
 
Vraagbaak  
 
Frits Willem Stapel diende meer dan 53 jaar bij het Korps Nationale Reserve. Hij deed dat voornamelijk onbetaald en altijd met volle 
overgave. Bijleveld: “de huidige Korpscommandant roemt uw tomeloze enthousiasme en inzet voor het Korps. U bent voor hem een 
vraagbaak, steun en toeverlaat en hebt hem zelfs geïnspireerd om commandant te worden.”  
Hij overtuigde de leiding ook dat de korpsverjaardag gevierd zou moeten worden bij de oprichting van het oudste stamonderdeel. “Hieruit 
blijkt maar weer: tradities leunen op mensen. Mensen die de waarde ervan zien en die zich inspannen om het voort te zetten”, aldus de 
minister.  
 
Eerbetoon Vrijwillige Landstorm  
 
Respect voor traditie en symboliek liet Stapel ook zien als bestuurslid van Stichting De Nationale Landstorm Commissie. De totstandkoming 
van het Korpsmonument ‘Als t moet’ op de Grebbeberg is goeddeels aan hem te danken. Het is een prachtig eerbetoon aan de gesneuvelden 
van de Vrijwillige Landstorm bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog.  
 
Rode Kruis  
 
Ook Cyril Vugts kreeg gisteren de minister aan de lijn. De landmachtluitenant die op een militair opleidingscentrum lesgeeft in online 
rechercheren, ontvangt de onderscheiding onder meer voor zijn vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis. Hij helpt mensen die het contact 
verloren met familie door (gewapend) conflict, ramp, migratie of andere sociale/maatschappelijke omstandigheden. Sinds 2009 lid – en nu 
coördinator - van een zogenoemd tracingteam probeert hij deze contacten te herstellen. Bijleveld noemde dit werk van grote waarde voor de 
vaak totaal ontheemde mensen die als vluchteling Nederland binnenkomen.  
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Vugts is ook vrijwilliger bij de vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, schreef het boek De Orde voor Militaire Verdiensten, 
Republiek Korea 1949-1967 en zette een tienerdisco op in Lochem.  
 
De gedecoreerden:  
 
De minister reikt aan de volgende (oud-)Defensiemedewerkers de onderscheiding op een later moment aan uit.  
 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau:  
de heren ir. W.C. Borawitz en W.J.M. Verheijen.  
 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:  
luitenant-generaal b.d. L.J.A. Beulen en vice-admiraal ir. dr. A.J. de Waard.  
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:  
de heren H.F.M. Ruijling, P. van Sprang en mr. F.W. Stapel.  
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:  
adjudant-onderofficier E.B. van Holst, kolonel-arts b.d. A. van der Krans, majoor der mariniers R. van der Pol, sergeant-majoor E. Sprokkereef, 
kolonel drs. F.H. Stallmann, korporaal der 1e klasse C. de Vet, 1e luitenant C.H.A.N. Vugts en luitenant-kolonel K.J. Weber MSc.  
 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:  
mevrouw I.S. Roza-Knol en de heren C. van Vliet en R.A.L. Vos.  
 
Onderstaande (oud-)Defensiemedewerkers krijgen hun onderscheiding uit handen van de burgemeester van hun woonplaats.  
 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:  
luitenant-kolonel-arts dr. G.J. Noordergraaf  
 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:  
de heer G. Boers en adjudant-onderofficier M.R. de Kreek  
 
 
 
 

MijnSalaris en MijnBerichten app: 24/7 digitaal inzicht in uw salaris 

23 april 2020 | 11:27 
 
Er zijn nu 2 applicaties: MijnSalaris en MijnBerichten. Via de app 
MijnSalaris ziet elke medewerker zijn of haar actuele 
salarisgegevens. De app MijnBerichten informeert de medewerker 
via digitale berichten over doorgevoerde wijzigingen in zijn of haar 
salarisadministratie. 

Wat ziet u in de app MijnSalaris? 

Na het opstarten van de app is direct het scherm ‘Mijn Salaris’ te zien. Vanuit 
dit scherm zijn verschillende opties aan te klikken om inzicht te krijgen in 
specifieke salarisgegevens: 

 Aanspraken 

  Overzicht van alle actuele, historische, niet toegewezen en/of al vervallen financiële aanspraken. 

 Bankrekeningen  
Overzicht van alle actuele geregistreerde bankrekeningen en/of de historie. 

 Opkomsten (alleen gevuld bij reservisten)  
Overzicht van alle nog te betalen, al uitbetaalde en/of vervallen opkomsten. 

 Salaris  
Overzicht van het salaris per jaar en per maand, verdeeld in de kolommen van de loonstrook: permanent, incidenteel, cumulatief 
en betalingen. 

 Salarisdatum  
Overzicht van alle historische en/of toekomstige salarisdata. 

 Voorschotten  
Overzicht van alle nog openstaande en/of al verrekende voorschotten. 

 Vorderingen  
Overzicht van alle nog openstaande en/of al afgeloste voorschotten. 

Naast ‘Mijn Salaris’ is onderin het startscherm nog te kiezen voor ‘Profiel’, ‘Contact’ en ‘Instellingen’. Onder ‘Profiel’ staan de bovenste 
gegevens van een loonstrook. Denk aan rang/schaal, arbeidsduur, maandsalaris en uurloon. Onder ‘Contact’ staan contactgegevens voor 
vragen of suggesties ter verbetering van de app. Onder de optie ‘Instellingen’ valt zelf de weergave van het onderdeel ‘Mijn Salaris’ in te 
stellen.  
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Wat staat er in de app MijnBerichten? 

Defensie vindt tijdig informeren belangrijk. In de inbox van de MijnBerichten app volgt een bericht 
zodra er wijzigingen zijn met gevolgen voor het salaris. Via de App MijnSalaris zijn de details van 
een bericht te bekijken. Tot nu toe geldt dit alleen voor de onderdelen: aanspraken, 
bankrekeningen, opkomsten (alleen voor reservisten) voorschotten en vorderingen. 

Apps ook gebruiken?  

Beide apps zijn nu te downloaden via de Defensie Store (alleen via een iOS-apparaat), of te 
benaderen via een webbrowser in de applicatie Web@Work of via een MULAN-werkplek: 

 iOS-apparaat  
Een iOS-apparaat? Dan is de MijnSalaris en MijnBerichten app te installeren via de 
Defensie Store. 

 Web@Work  
Ook zijn de apps beschikbaar via de webbrowser in de applicatie Web@Work. Typ of 
kopieer en plak de volgende webadressen in de adresbalk: mijnsalaris.mindef.nl en 
mijnberichten.mindef.nl. 

 MULAN-werkplek (interne webbrowser Mozilla Firefox)  
Apps benaderen via een MULAN-werkplek? Voer dan bovenstaande webadressen in de 
adresbalk in van de interne webbrowser Mozilla Firefox. Deze interne webbrowser is te vinden via de startknop van Windows 
(Starten > map Mozilla Firefox). Let op! De apps werken dus niet via een externe webbrowser (zoals Internet Explorer, Google 
Chrome en Mozilla Firefox). 

 Android-apparaat  
Een Android-apparaat? Dan is de app helaas (nog) niet te downloaden via de Defensie Store. Wel zijn de overige methodes toe te 
passen. 

Welke ontwikkelingen volgen nog? 

De app MijnSalaris is ontwikkeld om medewerkers inzicht te geven in hun salarisgegevens. Op dit moment is deze app nog een digitale 
weergave van de loonstrook. In de doorontwikkeling wordt het mogelijk zelf voorbeeldberekeningen (pro forma) te maken. Wat dit 
betekent? Stel u wilt ouderschapsverlof opnemen of in deeltijd gaan werken. Dan heeft dit invloed op het salaris. In de app is dan onder 
‘Salaris (pro forma)’ zelf uit te rekenen wat dit voor het salaris betekent.  
Verder wordt er hard gewerkt de apps ook beschikbaar te maken voor Android-toestellen. Uiteindelijk is het plan alle apps van Defensie te 
bundelen in de app: MijnDefensie. Zodra er meer nieuws is over de MijnSalaris en/of de MijnBerichten app wordt de informatie gedeeld.  

Meer informatie 

Op de informatiepagina op Startpagina P&O staat alle informatie rondom de MijnSalaris app. Denk aan achtergrondinformatie, 
nieuwsberichten en eventuele veelgestelde vragen met antwoorden. Technische problemen met de apps? Neem dan contact op met de 
Service Desk Defensie (SDD). Vragen over de berekening van de salarisgegevens? Neem dan contact op met het DienstenCentrum Human 
Resources (DC HR).  
JIVC en de Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) hebben MijnSalaris en MijnBerichten ontwikkeld.  
 

 
  

Maatregelen om COVID-19-virus in te dammen tot 20 mei van kracht 

23 april 2020 | 11:35 

Defensie volgt het advies van het kabinet bij de aanpak om 
verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Alle 
maatregelen die nu van kracht zijn, blijven dat tot 20 mei. 

Dus ook bij Defensie is het devies zoveel mogelijk thuis te werken als dat 
kan, thuis te blijven en afstand te houden. Ook blijft het belangrijk 
veelvuldig de handen met zeep te wassen, te niezen of hoesten in de 
elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en daarna weg te gooien. 

Bij Defensie wordt nu nagedacht over hoe de 
‘anderhalvemetersamenleving’ is in te vullen. Het gaat om een complex 
vraagstuk. Want hoe houdt de organisatie rekening met het houden van 
afstand, met hygiëne en bescherming? 

De komende weken wordt wederom een beroep gedaan op het geduld en de flexibiliteit van medewerkers bij Defensie. De leiding van het 
departement is ervan overtuigd dat alle militairen en burgers zich gezamenlijk door deze fase heenslaan. 

https://productie.cordys.mindef.nl/cordys/nl-mindef-bop/portal/index.html#/tabbip?id=A2A0A19CB4672A41E053D964320A5B25
https://productie.cordys.mindef.nl/images/VragenKlachten.pdf
https://productie.cordys.mindef.nl/images/VragenKlachten.pdf
https://productie.cordys.mindef.nl/images/VragenKlachten.pdf
https://productie.cordys.mindef.nl/images/VragenKlachten.pdf
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LVNL Luchtverkeersleider wordt reservist op Toren vliegbasis Leeuwarden 

22 april 2020 | 11:35 
 
Op dinsdag 21 april heeft Kapitein Allard van de Gruiter na dertig jaar opnieuw zijn brevet voor torenverkeersleider 
vliegbasis Leeuwarden uit handen van de C-LSK in ontvangst mogen nemen. Allard is reservist én – in het dagelijks leven – 
luchtverkeersleider bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op Schiphol Airport. Vanaf nu kan hij dus in het dagelijks 
leven civiele luchtverkeersleidingsdienst verlenen bij LVNL en militaire luchtverkeersleidingsdienst op de toren van 
vliegbasis Leeuwarden als reservis 

Kapitein van de Gruiter: “het is na 30 jaar toch wel weer even aanpoten. Waar het verkeersaanbod op Schiphol een vaste structuur heeft met 
starts of landingen, is het aanbod van het vliegverkeer bij de luchtmacht weliswaar  lager, maar veel onvoorspelbaarder vanwege 
oefennaderingen en doorstarts.” Eén van de redenen voor hem om reservist te worden, is dat hij graag een steentje wil bijdragen, ook in de 
militaire tak van sport. 

In 2023 staat de overgang gepland van alle militaire luchtverkeersleiders naar de LVNL organisatie. Tot die tijd zijn beide organisaties, zowel 
CLSK als LVNL, in transitie naar dit streefdoel. Dat project heet 1 Air Traffic Management (1ATM). Dit betekent dat uiteindelijk alle 
luchtverkeersleiders burger worden en ondergebracht zijn bij Luchtverkeersleiding Nederland. Maar de militaire kant zal blijven bestaan: 
wanneer een helikopter- of straaljagerdetachement wordt uitgezonden zullen daar ook luchtverkeersleiders voor benodigd zijn. Of dat in de 
toekomst in een reservistenfunctie kan worden ondergebracht, wordt op dit moment nog onderzocht. 

Voor nu is de luchtverkeersleiding op vliegbasis Leeuwarden blij met de komst van Kapitein van de Gruiter. “Natuurlijk betekent het extra 
capaciteit voor een functiegebied dat met schaarste te maken heeft. Allard neemt daarnaast veel kennis mee over de systemen die LVNL 
gebruikt, zoals VCS en hun procedures. Dat is met het oog op de toekomst, waarin we uiteindelijk samengaan, heel handig,” aldus Majoor 
Joost van Weelderen, hoofd luchtverkeersleiding op vliegbasis Leeuwarden. 

 

 

Employability Advies CLSK 

22 april 2020 | 15:05 

De meesten van ons werken nu vanuit huis en zorgen zo dat zoveel mogelijk werk doorgaat. Wellicht is dit ook een goed 
moment om stil te staan bij uw toekomst en uw loopbaandoel en -ontwikkeling. 

Ondanks Covid-19 gaat het Employability Advies CLSK (EAC) gewoon door. Misschien staat u er juist nu voor open om na te denken over waar 
u staat en waar u naartoe wilt. Kijk eens met een open blik naar uw leven en uw werk, naar wat u tot nu toe hebt bereikt en naar waar u trots 
op bent. En ziet u voor de toekomst punten die u wilt ontwikkelen of aanpakken? Dan kunnen de employability adviseurs (EA’s) van CLSK u 
adviseren en ondersteunen. Ook op afstand. 
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EAC helpt 

Passend bij de huidige tijd ondersteunen de EA’s online, via mail, via videobellen of 
telefonisch. Het contact met uw EA gaat op de manier die voor u het prettigst 
werkt. Vanzelfsprekend met de kwaliteit die u van EAC mag verwachten. Samen 
werken we met u aan uw loopbaan. 

Loopbaandoel en ontwikkeltraject 

Weet u wat uw loopbaandoel is? Start dan onder begeleiding van uw lokale EA een 
passend ontwikkeltraject. De EA helpt u met tests, loopbaaninstrumenten en 
informatie van belang voor uw persoonlijke en functionele ontwikkeling. EAC geeft 
daarnaast ook workshops (bijvoorbeeld over solliciteren of inzichtelijk maken van 
uw competenties en talenten). Lees meer over EAC. 

Afspraak maken? 

In de flyer (download) vindt u handige informatie. Heeft u vragen of wilt u gelijk een 
afspraak maken? Mail dan naar uw lokale EA. Overzicht van de EA’s CLSK. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002897/bouwenaanjeloopbaan/_layouts/15/start.aspx#/
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002897/bouwenaanjeloopbaan/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Wie%20is%20wie.aspx

