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Media-items

Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 13 mei 2020
Covid-19

Hoofdlijnen
● Het RIVM meldde op dinsdag 54 nieuwe sterfgevallen, waarmee er sprake is van een van de kleinste 'dinsdagpieken' tot dusver.
Het dodental in Nederland komt hiermee op 5510. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35 naar 11.378. (AD; Parool; NU;
Telegraaf)
● Sinds de coronacrisis is het geweld tegen politieagenten toegenomen. In de week van 6 april lag het aantal keren dat de politie
met geweld te maken kreeg 40 procent hoger dan de laatste week vóór de coronacrisis. (NOS; NU)
● Uit de oversterfte zou blijken dat het coronavirus een groter dodental betreft dan de officiële statistieken laten zien. Vooral
veel ouderen vallen buiten de coronastatistieken, omdat alle aandacht in het begin van de coronapandemie uitging naar de intensive
cares. “Onder extreme omstandigheden is heel weinig aandacht voor zwakke ouderen, zo is in Nederland gebleken”, aldus Bert
Keizer (filosoof en oud-verpleeghuisarts in Amsterdam). (Parool, p. 3)

Buitenland nieuws
● Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) verwacht dat de coronapandemie zal leiden tot een grotere golf
asielzoekers als het virus tot onrust leidt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. (Reuters)
● China heeft de invoer van rundvlees uit Australië opgeschort. Deze beslissing volgt kort na de oproep van Australië tot een
onafhankelijke onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. (Reuters)
● Volgens een onderzoekssite zijn minstens 370 kadetten en officieren van Russische militaire opleidingsinstituten besmet
geraakt met het coronavirus. Tot begin april oefenden er nog duizenden Russische militairen schouder aan schouder zonder
mondkapjes voor de parade op het Rode Plein. (Volkskrant, p. 15).
●

Afrikaanse overheden staan onder groeiende druk van de eigen bevolking om de lockdowns te staken. (NRC Next, p. 8)

● Volgens Jaap de Hoop Scheffer (voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken) moet Nederland 1 miljard euro
aan Afrika geven voor de strijd tegen het coronavirus. Zowel vanwege “medemenselijkheid” als “welbegrepen eigenbelang”,
aangezien een uitbraak in Afrika ook tot nieuwe besmettingen in Nederland kan leiden. (NRC, p. 1).

Parlement & Beleid

Informatie was de ene keer foutief, andere keren eenzijdig
13/5: NRC Next, p. 1; Trouw, p. 2.
● In een artikel in NRC Next stelt Kees Versteegh dat de informatievoorziening van het kabinet aan het parlement over de zeventig
burgerdoden van Hawija vertoonde veel gebreken. De informatie kwam laat, was onvolledig en soms onjuist.
● Onjuiste informatie zou onder andere gecommuniceerd zijn over het aantal burgerdoden. Premier Mark Rutte en minister
Bijleveld zeiden op 27 november 2019 tegen de Tweede Kamer dat de VS niet weten hoeveel burgerdoden er bij de aanval op de
bommenfabriek in Hawija zijn gevallen. Wanneer NRC en NOS Centcom (opnieuw) om opheldering vragen, antwoord kolonel Myles
Caggins “dat het aantal van zeventig binnen het Amerikaanse leger onomstreden was en opgenomen was in de statistieken van
burgerslachtoffers.” Minister Bijleveld beschrijft kolonel Caggins tijdens het derde Hawija-debat als “een meneer die ik niet ken”.
Na aandringen van Kamerleden belooft ze opnieuw navraag te doen in de VS.
● Uit de Amerikaanse brief zou ook blijken dat minister Bijleveld de Kamer op een ander punt verkeerd heeft ingelicht. Volgens
haar bevatte een Amerikaans onderzoeksrapport over burgerslachtoffers geen informatie over de aanval op Hawija. Het rapport,
geschreven in opdracht van het Pentagon, ging daar wel over, schreef onderminister James Anderson van Defensie. Het kost minister
Bijleveld bijna een maand om het document naar de Kamer te sturen, vergezeld met een brief waarin zij zegt te betreuren dat ze
het parlement eerder foute informatie heeft gestuurd.
● Het kabinet zegt dat het vier jaar lang gezwegen heeft over de aanval op Hawija om de vliegers, de militaire operatie en de
nationale veiligheid te beschermen. Rutte verwijst hiervoor in de Tweede Kamer naar voorschriften om de veiligheid van de vliegers
te beschermen. In de stukken van diverse ministeries zit echter geen enkel ‘protocol’ waarop Rutte doelt. Dezelfde stukken duiden
er hooguit op dat de leden van de internationale anti-IS-coalitie onderling (informele) afspraken hadden gemaakt om alle
burgerdoden aan de coalitie als geheel toe te schrijven, en niet aan een specifiek land.
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●
Op 25 september 2015 besluit generaal Sean MacFarland tot aanpassing van de procedure voor luchtaanvallen op
bommenfabrieken van IS in bevolkte gebieden. De nieuwe commandant van de anti-IS-coalitie keurt een aanbeveling voor de
aanpassing goed na intern Amerikaans onderzoek naar de luchtaanval op Hawija. Het kabinet heeft het besluit nooit aan de Kamer
gemeld en evenmin de interne Amerikaanse kritiek op de voorbereiding van de aanval in 2015. Minister Bijleveld schetst tegenover
de Tweede Kamer juist een positief beeld van de voorbereidingen van de aanval. Ze zegt dat daarbij “geen fouten” zijn gemaakt, en
dat “alle procedures correct zijn doorlopen”.
● In 2018 en 2019 meldt Bijleveld de Tweede Kamer dat het Openbaar Ministerie na “onafhankelijk” en “zorgvuldig” onderzoek
de “rechtmatigheid” van de aanval op de bommenfabriek in Hawija had „vastgesteld”. Wat de minister daarbij niet vertelt, is dat
het onderzoek beperkt van opzet was en pas negen maanden na de aanval op Hawija begon.
● Ook over het veto dat Nederland van tevoren over de aanval had kunnen uitspreken, ontbrak lange tijd informatie. De minister
geeft begin november 2019 aan de Tweede Kamer een positief beeld van het functioneren van deze zogeheten Red Card Holder.
Bijleveld schrijft in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Salima Belhaj: “Wanneer Nederland een doel kreeg toebedeeld was door
de RCH vooraf zeker gesteld dat het risico op nevenschade zo klein mogelijk was, zoals vereist door het humanitair oorlogsrecht.
Omdat de situatie op de grond kon veranderen, voerde de RCH voorafgaande aan de daadwerkelijke wapeninzet altijd wederom
eenzelfde zorgvuldige toets uit.” Een half jaar later, op 7 mei, geeft Bijleveld echter een heel ander beeld van de positie van de Red
Card Holder. De hoge militair beschikt zelf niet over de informatie die nodig is voor de “zorgvuldige toets”, blijkt uit Bijlevelds reactie.
Informatie over de risico’s van de aanval, berekend door de Ook waarschuwingen van CIA-spionnen in en om Hawija dat er
burgerdoden zouden kunnen vallen, bereikten de Red Card Holder niet, zo bevestigt Bijleveld. Wel staat vast dat hij van tevoren
wist dat uitschakeling van het doelwit in de hoogste risicocategorie viel.
● Sinds het kabinet begin november 2019 de Nederlandse rol bij het bombardement bevestigde, heeft het de Kamer en het
publiek weinig verteld over de reden dat de aanval zo anders uitpakte dan was ingeschat. Het spreekt slechts van “onvolledigheid”
van de inlichtingen. Maar wat verklaart die onvolledigheid van informatie? De Amerikaanse interne stukken roepen in ieder geval
twijfels op over de bewering van het kabinet dat de secundaire explosies krachtiger waren dan kon worden voorzien. Wat wist de
minister over de aanval op Hawija? En wanneer vertelde de minster dat? Het kabinet zwijgt over de reden dat de aanval anders
uitpakte dan was ingeschat.
● In een artikel in Trouw beschrijft Stevo Akkerman de Hawija-kwestie als een doofpot zonder bodem. Hij klaagt over “politiek
geheugenverlies” en beticht de regering ervan minder transparant te zijn dan het zich voordoet. Vervolgens richt hij zich op
obstakels en incidenten die journalisten van Trouw hebben ondervonden in hun onderzoek naar overheidsfalen.

Klokkenluider vliegbasis Eindhoven ontdekt verboden gesnuffel in medisch dossier
12/5: Eindhovens Dagblad
● Volgens klokkenluider Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven is zijn medisch dossier niet alleen vervalst, maar is het ook
illegaal ingezien. In een bestand dat hij begin deze maand heeft ontvangen, ontdekte Van Wulfen dat de vliegerarts die in opspraak
raakte door de vervalsing in 2009 jaren later in 2015 nogmaals in zijn medisch dossier heeft gekeken.
● Van Wulfen zegt dat hij een nieuwe tuchtklacht indient tegen de arts die voor de vervalsing in november al werd berispt. Ook
gaat hij aangifte doen bij de politie, kondigt de klokkenluider aan. “Mijn vermoedens worden weer eens bevestigd, maar het is niet
minder schokkend’’, aldus van Wulfen.

Krijgsmacht & Operaties

● Het aantal incidenten van overlast op Schiphol door passagiers in toestellen nam vorig jaar flink af. De KMar hoefde nog maar
77 keer op te treden na landing, waar dat een jaar eerder nog 115 maal moest gebeuren. (Telegraaf, p. 13).
● De EOD heeft op dinsdagmiddag onderzoek gedaan op een bedrijventerrein in Amersfoort. Daar werd voor de deur van een
bedrijfspand aan de Nijverheidsweg een verdacht voorwerp gevonden. (ND)
● Vanwege oplopende kosten a.g.v. de coronacrisis is het historische vliegtuig Dakota PH-PBA dinsdagochtend vertrokken vanuit
thuisbasis Lelystad Airport naar vliegbasis Gilze-Rijen, waar het vliegtuig gratis kan parkeren. (link)

Buitenlands nieuws

De VS en China ontketenen een nieuwe Koude Oorlog
12/5: Trouw
● Volgens de Franse China-expert François Godement (verbonden aan het Institut Montaigne in Parijs) is de vijandelijke
houding van president Trump t.o.v. China te verklaren het al langer spelende conflict rond de onevenwichtige handelsrelatie van
de twee landen.
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● In de eerste instantie hoopte Trump nog met het oog op de verkiezingen een definitieve handelsovereenkomst met China te
kunnen sluiten, die ertoe zou leiden dat er meer Amerikaanse producten afgenomen zouden worden. Dit plan heeft a.g.v. de
economische crisis geen kans van slagen meer.
● Nu zou Trump voor plan B kiezen: “China voluit aanvallen. En het virus biedt daarvoor een uitstekende mogelijkheid.” De
Amerikaanse kritiek zou deels terecht zijn, aangezien China inderdaad informatie heeft achtergehouden. Het idee daarentegen
“dat het virus uit een Chinees laboratorium komt of zelfs bewust is gelekt, is wel een heel grote sprong. Daar is geen bewijs voor.”
● “Wat we zien is een Koude Oorlog op basis van pr.” zegt Godement over de aantijgingen over en weer tussen het Westen en
China. “De EU moet ook om een onafhankelijk onderzoek vragen. Dat is nog niet hetzelfde als China de schuld geven, het gaat om
de toon. De VS impliceren van alles, de EU kan zeggen: laten we het gewoon onderzoeken.”
● Maar de EU zit volgens Godement met een “gespleten opinie”. “De instellingen en de lidstaten zijn compleet schizofreen, het
is fascinerend. Er is een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Ze kunnen de consequenties van een conflict met China niet aan, als het
om de handel gaat.”
● Maar Godement ziet, in deze pr-versie van de Koude Oorlog, geen direct risico op een militair conflict. “Het blijft op dit
moment bij woorden.” “Veel van de harde woorden zijn vooral voor binnenlands gebruik bedoeld, zowel in China als in de VS.”
Bovendien zou de Chinese president Xi Jinping niet iemand zijn die snel risico’s neemt. “Xi is een heel voorzichtige, defensieve
speler.”

Haftar loopt klappen op in Libië
12/5: NRC, p. 16
● Floris van Straaten schrijft dat de oorlog in Libië zich verder blijft ontwikkelen tot een conflict tussen buitenlandse
mogendheden, waarin buitenlanders niet buiten schot blijven. Dit zou o.a. blijken uit de raketaanvallen op de Turkse ambassade
door de troepen van generaal Khalifa Haftar.
● Het succes van de Turken in Libië heeft de aanval op de ambassade naar alle waarschijnlijkheid uitgelokt. Ondanks de
substantiële steun uit het buitenland is Haftar op verschillende fronten flink teruggeslagen. Afgelopen jaar verloor de krijgsheer
7.000 militairen, een derde deel van zijn totale legermacht.
● In een poging zijn legitimiteit te herstellen, heeft Haftar verklaard dat hij “het mandaat van het volk” heeft. Daarnaast heeft
de generaal een akkoord, dat onder toezicht van de VN werd bereikt, opgezegd. Deze provocatie richting de internationale
gemeenschap werd zelfs door bondgenoot Rusland afgekeurd.
● De Verenigde Arabische Emiraten hebben daarentegen geen kritiek op Haftar en blijven hun Libische cliënt steunen. De
bittere geopolitieke rivaliteit tussen de Emiraten en Turkije is de voornaamste reden hiervoor.

Verder in het nieuws...
● In Kabul hebben gewapende mannen een kraamkliniek van Artsen zonder Grenzen aangevallen. Volgens de eerste berichten
zijn er zeker acht doden en een onbekend aantal gewonden. Afghaanse veiligheidstroepen hebben het gebouw omsingeld. (NOS;
ND, p. 8; AD, p. 2; Volkskrant, p. 4)
● Een zelfmoordterrorist heeft bij de begrafenis van een politiecommandant in het oosten van Afghanistan minstens 50
mensen gedood. Onder de bezoekers waren ambtenaren en parlementsleden. De Taliban ontkent betrokkenheid; in de
betreffende provincie is sprake van IS-activiteit. (Reuters)
●

De Afghaanse regering en hulporganisaties juichen de zorg van de Taliban wat betreft corona toe (ND, p. 8).

● Volgens Ralph Dekkers zijn de brute aanvallen van IS in Afghanistan en elders een sterke indicatie dat IS op de weg terug is.
(Telegraaf, p. 14)
●

30 Syrische regeringssoldaten zijn gesneuveld in een aanval van jihadisten in het noordwesten van de provincie Hama. (link)

● Op basis van recente Russische persberichten, waarin kritiek wordt gegeven op de Syrische president Bashar Al-Assad,
speculeren journalisten over een mogelijke terugtrekking van Rusland uit Syrië. (link; link)
● Nu de oorlog ten einde loopt, stelt president Assad in eigen kring orde op zaken. Rami Makhlouf, een neef van president
Assad en de rijkste man van Syrië, is uit de gratie geraakt. Het regime eist dat hij meer belasting betaalt. Naar schatting heeft
Makhlouf de helft van de Syrische economie in handen (NRC Next, p. 11)
● Indiase en Chinese troepen zijn in conflict gekomen bij de grens van Sikkim, een deelstaat in het noordoosten van India.
Hierbij zijn 11 militairen gewond geraakt. (link)
● Een Israëlische militair is dinsdag gedood nadat een Palestijn een steen tegen zijn hoofd heeft gegooid op de bezette
Westelijke Jordaanoever. (ANP; ND, p. 10)

PagIna 4 van 16

75 jaar vrijheid
●
Precies 75 jaar geleden worden vermeende 'moffenmeiden' door uitzinnige menigtes op straat gesleurd, kaalgeschoren,
ondergesmeerd met rode menie, uitgescholden en bespuugd. Het verbod tegen dergelijke mishandelingen van de Commandant
van de Binnenlandse Strijdkrachten kwam te laat. (NOS)
● Precies 75 jaar geleden werden burgers in West-Nederland hun wapens in te leveren. Alleen leden van de Binnenlandse
Strijdkrachten waren vrijgesteld van dit bevel van de Canadese opperbevelhebber Charles Foulkes. (NOS)
● Aanstaande donderdag zendt Rijnmond vanaf 13:00 de herdenking van het bombardement op Rotterdam live uit op tv, radio
en de website. (Rijnmond)
● In een brief in het NRC schrijven Janny en Mia Dierx dat de koning terecht veel lof kreeg over zijn toespraak op 4 mei voor het
benoemen van de rol van zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina. Zij gaan vervolgens dieper in op de impact van de
radiotoespraken van Wilhelmina in de oorlogsjaren. Tot slot stellen zij voor dat koningin Máxima op een soortgelijke manier haar
vader benoemt, zodat prinses Amalia dit later niet hoeft te doen. (NRC)
Berichten op Defensie.nl
●

Noodopvang Zoutkamp tijdelijk corona-isolatielocatie asielzoekers.

●

Europese Defensieministers bespreken gevolgen COVID-19.

Vervolg Duo vangt Radar volgende pagina
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 Het Defensie Helikopter Commando is maandag begonnen met extra trainingen boven Nederland in de avonduren, dat meldt de
Gelderlander.Normaal staan de Cougar- en Chinook-helikopters van de commando uiterlijkom 23.00 weer aan de grond, maar tot en met 28
mei trainen ze tot later dangebruikelijk. Hierbij zal ook laag worden gevlogen. De vluchten stondengepland in het buitenland, maar door het
coronavirus is dat nu niet mogelijk.
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Samenvatting social media

Toppers van de week

Snelste berichtenbronnen:
koninklijkeluchtmacht
Koninklijke Luchtmacht
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Samenvatting intranet

Weekoverzicht Defensieoperaties
13 mei 2020 | 12:00
Op het dieptepunt van de coronacrisis waren er in Nederland bijna 500 militairen actief. Ze hielpen om het coronavirus te
beteugelen of de gevolgen ervan te beperken. Inmiddels neemt de behoefte aan militaire bijstand vanuit de civiele instanties
af en is het aantal ingezette militairen afgebouwd naar ongeveer 200. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6
tot en met 12 mei.

Militairen waren te vinden in onder meer de zorg, bij de voedselbanken, de vreemdelingenopvang en grenscontroles. Ondanks de afbouw
stond Defensie ook deze week paraat om indien nodig op te schalen.
Nu er weer medische capaciteit beschikbaar komt voor Defensie zelf, lukt het ook beter om opleidingen en trainingen te hervatten.
Caribisch Gebied
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Ook in het Caribisch gebied zijn vanwege het coronavirus extra Nederlandse militairen ingezet. Het gaat niet alleen om Zr.Ms. Karel Doorman
met een ongeveer 200-koppige bemanning. Op Sint Maarten kan een mariniersdetachement de lokale autoriteiten eventueel ondersteunen
bij het handhaven van de openbare orde. Militairen zijn verder ingezet voor maritieme grensbewaking. Op Aruba is daarvoor een 19
militairen tellend detachement van de landmacht gestationeerd met een X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem.
Bekijk de infographic voor de volledige Defensie-inzet in Nederland en in het Caribisch gebied.
Straat van Hormuz
Zr. Ms De Ruyter neemt deel aan missie Agenor. Die speelt zich af in en bij de Straat van Hormuz. Met nog een aantal Europese landen zorgt
de marine voor beter zicht op de maritieme situatie in de Perzische Golf en de Indische oceaan. Zondag gebeurde er bij een Iraanse
raketoefening in de Golf van Oman een ongeluk met doden en gewonden tot gevolg. Een raket, afgevuurd vanaf een Iraans schip trof per
ongeluk een ander Iraans marineschip in plaats van het beoogde doelplatform. Zr.Ms. De Ruyter was op dat moment niet in de buurt van het
incident.
Afghanistan
De training van Afghaanse veiligheidstroepen is nog steeds opgeschort. Wel waren er oefeningen om de vakkennis op peil te houden.
Nederlands, Belgisch en Duits medisch personeel wisselden kennis en ervaring uit. Zo waren er lessen in verschillende hechttechnieken, over
anesthesie, pijnbestrijding en intubatie. Ook werden medische evacuaties per helikopter getraind.
Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel deel aan Resolute Support. Zo’n 50 militairen zitten stand-by in Nederland tot het
hervatten van de trainingen. 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.
Lopende operaties buitenland:



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. De nieuwe rotatie heeft
inmiddels de eerste oefeningen doorlopen.



In Irak liggen de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad nog steeds stil. Er zijn nog wel
militairen in het gebied om de 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 militairen binnen EU trainings missie Mali zijn tijdelijk
terug gekeerd naar Nederland vanwege de corona crisis. 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. Zeeland voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties en kustwachttaken uit. Tevens verleent het
stationsschip 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 83 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten
identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.



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.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een bosperceel in de omgeving van Hoorn.
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Herstart formeel overleg Defensie en vakbonden
13 mei 2020 | 10:01
Defensie en de vakbonden hebben het formele overleg per 12 mei weer hervat. Op 12 maart is besloten de formele
vergaderingen tussen sociale partners in de sector Defensie te annuleren in verband met de COVID-19 richtlijnen. Dit besluit
is op 6 april verlengd tot en met 6 mei.
Nu de COVID-19 periode langer duurt, hebben sociale partners overleg gevoerd over de wijze van herstarten van het formele overleg. Niet
alleen vanwege lopende dossiers, maar ook om verder te praten over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.
Vanwege de COVID-19 richtlijnen is er wel een nieuwe situatie ontstaan. Partijen bespreken daarom op welke wijze de in het AV akkoord
2018-2020 gemaakte afspraken kunnen worden nagekomen. Defensie en bonden informeren de medewerkers van Defensie hierover zo
spoedig mogelijk.

Europese Defensieministers bespreken gevolgen COVID-19
12 mei 2020 | 17:49
Alleen als de EU-lidstaten gezamenlijk optreden, kunnen de gevolgen van crises zoals COVID-19 het hoofd worden geboden.
Daarbij is een geïntegreerde benadering van groot belang. Een optimaal gebruik van de middelen moet hand in hand gaan
met civiele en militaire inzet. Dat benadrukte minister Ank Bijleveld-Schouten vandaag tijdens een videoconferentie van de
informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie.

De Europese bewindslieden bespraken de strategische implicaties van het virus op de middellange- en lange termijn voor het veiligheids- en
defensieterrein.
Dit gebeurde tegen een achtergrond waarin de 1e effecten van het virus op de veiligheidssituatie en de geopolitieke verhoudingen zich
beginnen af te tekenen. Het is waarschijnlijk dat al ingezette trends in een stroomversnelling komen. Voorbeelden zijn de toenemende
instabiliteit in de ring rondom Europa en wereldmachten die zich herpositioneren.
Operationele lessen
Bijleveld onderschreef de noodzaak om missies en operaties onder de paraplu van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid snel
te laten reageren op veranderende omstandigheden. Van belang vindt zij ook dat operationele lessen uit de pandemie worden getrokken.
Eveneens belangrijk is dat ‘geleerde lessen’ van deze crisis worden meegenomen in lopende strategische discussies. Dat moet volgens
Bijleveld vooral tijdens de ontwikkeling van het strategisch kompas. Ze vroeg daarbij met name aandacht voor het tegengaan van hybride
dreigingen en desinformatie rondom COVID-19.
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Voortgang op dossiers
De minister benadrukte het belang om ook nu voortgang te blijven boeken op dossiers. Denk hierbij aan het eerder genoemde strategische
kompas, de strategische evaluatie van de permanent gestructureerde samenwerking (Pesco) en de totstandkoming van het Meerjarig
Financieel Kader.
Bijleveld zei tot slot te hopen dat de crisis een stimulans is om de partnerschappen van de EU en de samenwerking op politiek en
operationeel niveau verder door te ontwikkelen.

Noodopvang Zoutkamp tijdelijk corona-isolatielocatie asielzoekers
12 mei 2020 | 16:40
De noodopvang van asielzoekers op de Lodewijk van
Nassaukazerne in Zoutkamp stopt. Het militaire terrein
dient de komende 2 weken als isolatielocatie voor met
corona besmette bewoners van het asielzoekerscentrum
uit Sneek. Het COA (Centraal orgaan opvang asielzoekers)
regelt de verzorging.
De huidige bewoners van de Lodewijk van Nassaukazerne,
ongeveer 90, gaan naar de COA-locaties in Ter Apel en Budel.
Vervolgens wordt de kazerne klaargemaakt voor de met corona
besmette bewoners van AZC Sneek. Zij gaan samen met hun
gezinsleden en huisgenoten 14 dagen in isolatie. In totaal gaat het
over ongeveer 60 personen.
De betrokkenen mogen de woonruimte in de isolatieperiode niet
verlaten. Ze worden er voorzien van maaltijden, drinken, sanitaire
middelen, medische zorg en alle andere levensbehoeften. Na deze
periode gaan de mensen terug naar Sneek en worden de gebouwen weer overgedragen aan Defensie.
Kazerne beter geschikt voor isolatie
De aparte opvang moet de niet besmette AZC-bewoners in Sneek beschermen en verspreiding van het virus de kop indrukken. In het
asielzoekerscentrum Sneek is het onvoldoende mogelijk om de verschillende groepen te scheiden. De kazerne is hier beter geschikt voor.
Overleg precieze uitvoering
Momenteel overleggen de ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid en het COA over de precieze uitvoering van deze militaire
bijstand. Uitgangspunt blijft dat Defensie de locatie ter beschikking stelt en dat het COA de uitvoering doet en daarmee ook de verzorging
van de besmette asielzoekers.

Stille strijders: ‘De kritieke processen moeten doorgaan’
11 mei 2020 | 14:42
Heel het land ligt plat door het coronavirus. Iedereen
binnen Defensie zet zich keihard in om de crisis te
bezweren. Ook achter de schermen gaan de schouders
eronder. Deze stille strijders werken aan de operatie die
24/7 doorgaat. Wie dat zijn? In deze aflevering: Sabine
en militair Guus van de Militaire Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (MIVD).
Thuiswerken aan de keukentafel met de Telestick? Alleen de
suggestie tovert al een glimlach op de gezichten. “Onmogelijk”,
zegt Sabine. Zij en haar militaire collega Guus werken bij de
MIVD op de Frederikkazerne in Den Haag. Zorgdragen voor
inkomende en uitgaande informatiestromen is hun taak.
Werkzaamheden die gewoon doorgaan, ook tijdens deze
coronatijd. Al vraagt dat wel om de nodige aanpassingen.
“Onze bezetting is aangepast,” vertelt Sabine. De werkdagen rouleren, zodat er altijd mensen aanwezig zijn. Alle medewerkers die thuiszitten
staan stand-by. Want de vijand slaapt natuurlijk nooit en blijft 24/7 actief, bijvoorbeeld via klassieke- en cyberspionage. “Vanwege de
nationale veiligheid moeten de kritieke processen van de MIVD dus altijd doorgaan. We zijn te allen tijde oproepbaar en beschikbaar, mocht
de situatie daarom vragen.”
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Risicogroepen
Wat ook uitdagingen geeft is het blijven betrekken van de collega’s
die nu thuis zitten, zegt Sabine. “Over ons inhoudelijke werk
kunnen we niet via Mulan en thuiswerken communiceren. Het is
nu eenmaal hoger gerubriceerd dan departementaal vertrouwelijk.
Maar net als andere eenheden houdt ook de MIVD zich bezig met
vernieuwingen, reorganisaties, het definiëren van eigen
kernwaarden en zaken als BOOST. Dit zijn trajecten waarover je
met wat extra zorgvuldigheid wel departementaal vertrouwelijk
kunt communiceren. Juist ook in deze tijd lopen deze trajecten
door om iedereen betrokken te houden. Ook de mensen die
momenteel wat minder op de Frederikkazerne kunnen zijn.”
Minder vraag
Een ding scheelt. Sinds de uitbraak van de coronacrisis lijkt de hele
wereld stil te staan. Ook bij ‘de dienst’ is de drukte in de
werkzaamheden daarom iets afgenomen. Enigszins cryptisch legt Guus het uit: “Er worden door de huidige situatie wereldwijd minder vragen
gesteld en minder producten besteld. Je kan je voorstellen dat ook de NAVO met een minimale bezetting werkt. Allemaal factoren waardoor
je de aantallen ziet dalen. Maar tegelijkertijd kunnen we niet minder waakzaam zijn. Dit werk moet nu door minder mensen gedaan worden.”
Lege agenda
De boodschap is duidelijk. Het is aanpoten. Toch brengt deze crisis ook mooie effecten teweeg, merkt Sabine op. “Voordeel van de huidige
situatie is dat de agenda’s leger raken. Geen vaste vergaderingen. Terugkerende overleggen? Allemaal gecanceld. “Mij valt op dat er meer
onderling overlegd en gespard wordt, vooral tussen ‘jongere’ en meer ervaren collega’s. Het moment leent zich daarvoor.”

Digitaal handtekening zetten
11 mei 2020 | 11:02
Door de Covid-19 maatregelen kunnen we met
ondersteuning van tools als de Telestick en MS Teams ons
werk vanuit huis goed doen.
Scannen van documenten waarop u een handtekening heeft
geplaatst lukt thuis echter niet. Het is mogelijk nog niet bekend dat
digitaal ondertekenen van documenten ook een optie is die op de
normale werkplek maar ook thuis kan worden uitgevoerd. U maakt
dan gebruik van een cardreader (meegeleverd met de Telestick of
in het toetsenbord) en het digitale certificaat dat op uw
defensiepas staat. Het is dan niet nodig om een geschreven
handtekening te zetten en te scannen. Bekijk hiervoor
onderstaande link:
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR006523/SitePages/Startpagina.aspx
In deze SWR staat zowel een document als een filmpje uitgelegd hoe u digitaal kunt ondertekenen.

Helikopterbemanningen vliegen meer avonden boven Nederland vanwege COVID-19-crisis
11 mei 2020 | 09:55
Helikopterbemanningen van het Defensie Helikopter Commando in Gilze-Rijen starten vandaag met extra trainen bij
duisternis boven Nederland. De vluchten waren gepland in het buitenland. Door de COVID-19-crisis zijn ze daar nu niet
mogelijk. Inzetbaar zijn voor wereldwijde missies, maar ook voor nationale taken zoals brandbestrijding vanuit de lucht,
vergen echter training. Omdat militairen ook ’s nachts opereren, is trainen in het donker noodzakelijk.
De essentiële trainingen voor de helikopterbemanningen is vanwege de omstandigheden nu enkele weken verlengd. Daarnaast wordt tot
middernacht doorgevlogen omdat het later donker wordt. Normaal staan ze om 23.00 uur weer aan de grond.
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Oefen- en laagvlieggebieden
De Cougar- en Chinook-transporthelikopters vliegen tot en met 28 mei later dan gebruikelijk. De toestellen maken gebruik van de diverse
oefen- en laagvlieggebieden waaronder vliegbasis Deelen bij Arnhem. Daar werken, naast de helikopterbemanningen, ook de
luchtverkeersleiders aan hun kwalificaties.
Nachtzichtapparatuur

De extra openstellingen van vliegbasis Gilze-Rijen tot middernacht zijn van vandaag tot met donderdag,van maandag 18 mei tot enmet
woensdag 20 mei en van maandag 25 mei tot en met donderdag 28 mei.
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Tijdens de trainingen in het donker gebruiken de bemanningen om goed te zien geavanceerde nachtkijkers. Met behulp van deze Night Vision
Goggles beoefenen ze onder meer het navigeren en vliegen op lage hoogte.Het vergt veel oefening om goed en veilig deze kijkers te werken.
Informatie en hinder
Defensie bereidt militaire oefeningen zorgvuldig voor en spreidt, waar mogelijk, vliegbewegingen zoveel als mogelijk over oefengebieden in
Nederland. Eventuele klachten zijn in te dienen via luchtmacht.nl/geluidshinder (via internet).
Operationele of weersomstandigheden zorgen er soms voor dat oefeningen anders verlopen dan aangekondigd. Volg voor de meest recente
informatie het Defensie Helikopter Commando via twitter: @dhcluchtmacht.

Overleven militaire musea het COVID-19-tijdperk?
08 mei 2020 | 15:47
Veel militaire musea verkeren door de coronacrisis in
zwaar weer. Hoe is het gesteld met het Airborne
Museum Hartenstein in Oosterbeek, het Museum
Bronbeek in Arnhem en het Nationaal Militair Museum
in Soesterberg? Overleven het Oorlogsmuseum in
Overloon en het Marinemuseum in Den Helder dit
tijdperk? De vandaag verschenen Defensiekrant neemt
hun situaties onder de loep.
Zoals het er nu uitziet openen bioscopen, monumenten én
musea op 1 juni hun deuren weer. En ook al gebeurt dit, de
militaire musea blijven in lastig vaarwater.
Lees het volledige verhaal in Defensiekrant 18.

Contractondertekening voor onderhoud van de MQ-9 tijdens missies
07 mei 2020 | 15:51
Vorige week is voor het onderhoud aan de MQ-9 tijdens missies een Amendment op de huidige sustainment LOA getekend.
Het betreft een raamovereenkomst waarop kan worden afgeroepen indien het kabinet besluit de MQ-9 in te zetten in een
missie.
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Het besluit om daadwerkelijk af te roepen wordt genomen in de voorbereidingen voor inzet. Raamovereenkomsten zijn binnen defensie in
het verleden al eerder afgesloten, maar een raamovereenkomst waar bij afroep de lasten t.b.v. het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV
budget) worden gebracht is tot op heden uniek.
De Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) MQ-9 Reaper zal in 2021 instromen bij het 306 Squadron op de
vliegbasis Leeuwarden. Vanaf dat moment vindt voor Nederland de opbouw plaats naar een structurele inlichtingencapaciteit, voor zowel
ondersteuning aan civiele autoriteiten in Nederland als voor internationale inzet tijdens bijv. crisisbeheersingsoperaties.
Binnen de defensiebegroting is rekening gehouden met de exploitatie die nodig is voor de basisgereedstelling van de MQ-9 in Nederland. Het
systeem is dan beschikbaar voor training en daar waar nodig voor nationale inzet. Ten behoeve van ondersteuning aan deze
basisgereedstelling is middels Foreign Military Sales (FMS) in februari 2019 een sustainment LOA afgesloten met US Government. Middels dit
contract is voor een periode van 3 jaar o.a. (ondersteuning tijdens) onderhoud van het systeem door de leverancier GA-ASI ingekocht.
Er is in de defensiebegroting echter geen rekening gehouden met de exploitatie van het systeem tijdens internationale inzet. Ten behoeve
van deze extra kosten tijdens uitzending is direct na het tekenen van de basis sustainment LOA het Amendment proces gestart. Dat dit een
complex proces met veel nooit eerder gedane zaken” betrof blijkt wel uit het feit dat dit meer dan een jaar in beslag heeft genomen.

Geen aanpassingen coronamaatregelen Defensie
07 mei 2020 | 15:43
De stapsgewijze verruiming van de coronamaatregelen die gisteren bekend werd, leidt voor Defensie niet tot aanpassingen.
Defensie is bij het begin van de crisis aangemerkt als vitale organisatie waardoor veel werkzaamheden door zijn blijven gaan.
Daarom verandert er nu niks. Dat heeft het Defensie Beleidsteam onder leiding van de secretaris-generaal en de
Commandant der Strijdkrachten besloten.

Volgens minister-president Mark Rutte zit Nederland nu in de overgang naar de anderhalve-meter-samenleving. De stapsgewijze
versoepeling van de coronamaatregelen is op een aantal plaatsen mogelijk doordat het merendeel zich aan de afspraken houdt.
Voor Defensie betekent dat zoveel mogelijk thuiswerken. Uitzonderingen die al gemaakt zijn, zijn essentiële taken zoals selectie, keuren,
opleiden, trainen en de uitvoering van operaties.
Richtlijnen blijven van kracht
De eerdere richtlijnen blijven dus van kracht:









Werk zoveel mogelijk thuis
Houd 1,5 meter afstand van anderen
Was de handen vaak
Hoest en nies in elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten

Wanneer het voor iemand of een dienstonderdeel noodzakelijk is om af te wijken van richtlijnen, informeert de commandant of
leidinggevende de betrokkenen daarover. De uitvoering van de maatregelen kan binnen Defensie verschillen omdat locaties,
werkzaamheden, eenheden en individuen niet hetzelfde zijn. Het is daarom belangrijk dat mensen de richtlijnen opvolgen die voor het
onderdeel en de locatie van toepassing zijn.
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Eerste brochures over rechtsposities reservisten uitgegeven
Op woensdag 29 april 2020 heeft majoor Pols namens de projectgroep rechtspositie reservisten de brochures ‘Reservist
algemene rechtspositie’ en ‘Reservist sociale zekerheid’ aangeboden aan PC-LSK generaal Schevenhoven. Komende maand
ontvangen alle luchtmacht reservisten beide brochures op hun huisadres.

De Groep Luchtmacht Reserve (GLR) is een aantal jaren geleden begonnen met deze projectgroep. Een helder overzicht van informatie
rondom de rechtspositie ontbrak, waardoor verschillen met de beroepsorganisatie niet altijd duidelijk waren en de reservist niet altijd wist
waar hij of zij recht op had. Veel informatie is nu gebundeld in deze brochures.
De brochure ‘Reservist Algemene Rechtspositie’ geeft de luchtmacht reservist informatie over wat er allemaal bij komt kijken als je reservist
bent of wordt, en wat je rechtspositie is. Je vindt er informatie over werk- en rusttijden, verlof en over alledaagse financiële voorzieningen. In
de brochure ‘Reservist sociale zekerheid’ wordt ingegaan op de sociale zekerheid van de luchtmacht reservist, bijvoorbeeld over de wettelijke
voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Deze brochures worden ook online geplaatst en continue geüpdatet. Zo is de luchtmacht reservist verzekerd van actuele
informatievoorziening.
In 2017 is de brochure ‘Groep Luchtmacht Reserve op uitzending’ reeds uitgebracht. Deze wordt verstrekt aan reservisten die op uitzending
gaan. De projectgroep werkt verder aan nieuwe brochures over andere onderwerpen waar nog een informatiekloof bestaat.
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