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Media-items

Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 20 mei 2020

Krijgsmacht & Operaties

Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon
19/5, Defensie.nl; De Telegraaf; NOS; ANP; RTLNieuws; Nu.nl; AD.nl; Volkskrant.nl; Omroep Brabant; ANP; GeenStijl
20/5 De Telegraaf, p.8; Algemeen Dagblad, p.13; de Volkskrant, p.14; Nederlands Dagblad, p.4; nrc.next, p.2; Trouw, p.10
● Defensie neemt disciplinaire stappen tegen Marco Kroon, maakte het ministerie dinsdagmorgen bekend. Kroon wordt niet
ontslagen vanwege het incident tijdens carnaval vorig jaar, maar overgeplaatst naar een andere functie bij de Landmacht waar hij
zich gaat bezighouden met veteranenzaken. Daarnaast is het voornemen kenbaar gemaakt om een negatief ambtsbericht vast te
stellen, wat Kroon’s functiemogelijkheden in de toekomst beperkt. Kroon mag zijn Militaire Willemsorde wel behouden.
● Een woordvoerder van het ministerie zei dat de maatregel wordt gesteund door minister Bijleveld. Het ambtsbericht heeft
verder “negatieve gevolgen voor zijn verdere loopbaan binnen Defensie”, aldus een woordvoerder. Zolang de maatregel van kracht
blijft krijgt Kroon een ‘negatief advies’ wanneer hij in aanmerking mocht komen voor eventuele bevorderingen. Later zei minister
Bijleveld dat het gedrag waarvoor Kroon gestraft wordt ‘onacceptabel’ is. Ze benadrukte dat militairen, zeker dragers van de
Willemsorde, een ‘voorbeeldfunctie’. De orde van Kroon is echter ‘onomstreden’, aldus Bijleveld.
● Kroon’s advocaat Geert-Jan Knoops liet weten dat Kroon blij is dat hij na 14 maanden schorsing weer aan de slag kan. “Marco
Kroon wil als geen ander zich blijven inzetten voor defensie. Dat is hem vandaag mogelijk gemaakt. En daar is hij blij om,” aldus
Knoops. Tegen RTL zei de advocaat dat het belangrijkste is dat Kroon in afwachting van het hoger beroep van zijn rechtszaak zich
weer kan inzetten voor Defensie. “De aantekening blijft zes jaar in Kroons personeeldossier staan.”
● In een analyse noemt Olof van Joolen (De Telegraaf) Kroon een ‘krijger met negen levens’. Hij stelt dat Kroon zich grote zorgen
maakte of hij ooit nog het uniform mocht dragen maar ‘opnieuw relatief goed’ uit een voor hem bedreigende situatie komt.
● Volgens Van Joolen is er sprake van ‘twee totaal tegengestelde krachtenvelden’ binnen Defensie. Vooral aan het Haagse Plein
zou bij veel mensen het geduld met Kroon op zijn, tegelijkertijd heeft Kroon aan de militaire kant van de organisatie blijvende steun,
stelt de journalist. Vanwege deze tegenkrachten is het volgens Van Joolen niet onlogisch dat er een ‘polderoplossing’ uit de bus is
gekomen.

Marine na coronapauze weer de zee op voor internationale oefeningen
19/5 Den Helder Actueel; Noordhollands Dagblad
● De marine bereidt zich weer volop voor op operaties, melden Den Helder Actueel en Noordhollands Dagblad o.b.v. het bericht
van Defensie. Zijner Majesteits schepen Evertsen, Johan de Witt, Rotterdam en Van Speijk trainen samen met het Belgische fregat
BNS Leopold I op de Noordzee en bij Denemarken. Zr.Ms. Friesland sluit later aan.
● Een marinewoordvoerder vertelt tegen Noordhollands Dagblad dat i.v.m. corona het oefenprogramma de afgelopen maanden
in omgegooid. “Maar om inzetbaar te zijn voor de veiligheid van Nederland en dus getraind te blijven, moeten eenheden van de
Koninklijke Marine wel blijven varen.”

En verder in het nieuws
● Lockheed Martin gaat de productie van de F-35 verlagen, waarmee het 18 tot 24 toestellen minder zal afleveren dit jaar dan
de geplande 141. Door het coronavirus is het voor de logistieke keten van Lockheed lastiger geworden om alle componenten op tijd
te leveren. (DefenseNews)
● Het aantal inklimmers is in het eerste kwartaal van 2020 flink gedaald (130 t.o.v. 240 een jaar eerder), maakte de KMar dinsdag
bekend. Het gaat grotendeels om Albaniërs, maar ook om Afghanen en Vietnamezen. Ondanks de daling van het aantal inklimmers
gaan de aangescherpte controles door de KMar door. (Transport Online)
● De luchtmacht heeft dinsdag met een Apache en een Chinook geoefend met lichtkogels boven vliegbasis Gilze-Rijen, meldt AD.
Het gaat om een vernieuwde versie van de zogenaamde flares die beschermen tegen hittezoekende raketten.
● Defensie heeft een opdracht gegeven aan Volvo om trucks te maken voor de EOD. VDL en Gemco werken mee aan de opdracht.
(Studio 040)
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Parlement & Beleid

‘Drugsbeleid defensie is niet meer van deze tijd’
De Telegraaf, p.19
● In De Telegraaf betoogt Reinout Sterk, militair jurist en voormalig defensiemedewerker, dat het drugsbeleid van Defensie
‘niet meer van deze tijd’ is. N.a.v. de ‘seksrel’ op de Karel Doorman, waar alcohol in het spel was, stelt Sterk dat het toestaan van
alcohol en het verbieden van drugs ‘niet meer met elkaar rijmt’.
● Volgens Sterk zijn de uitgangspunten (directe inzetbaarheid, negatieve groepsbinding, banden met criminaliteit, schadelijk
voor het ambt) van het zerotolerancebeleid dat drugsgebruik verbiedt ‘inmiddels versleten’. Er zijn, zo stelt de jurist, meerdere
voorbeelden waar deze uitgangspunten ook in het geding zijn geweest zonder dat daar ontslag op volgde. ‘Dat drugsgebruik wel
tot ontslag op staande voet leidt, is meten met meerdere maten en toont dat het zerotolerancebeleid niet langer te verdedigen
valt’, zo besluit Sterk zijn betoog.
Hawija
19/5, Elsevier; KVMO.nl; deKanttekening.nl
● Eric Vrijsen schrijft voor Elsevier dat het parlement minister Bijleveld ‘tot een gevaarlijke illusie dwingt’, nu linkse partijen als
D66, SP, PvdA en GroenLinks stellen dat Defensie volledige openheid had moeten geven over de burgerslachtoffers van Hawija.
Vrijsen schrijft dat de linkerhelft van de Kamer vier debatten nodig had om minister Bijleveld ‘zwaar te beschadigen en - veel erger
- toekomstige militaire missies te laten verzanden in papierwerk en regelzucht.’
● De linkse fracties - op SP en Partij voor de Dieren na - steunden de oorlog ‘die niet volledig clean kon verlopen’, schrijft
Vrijsen. Dat sentiment zijn ze echter vergeten en ze eisen nu ‘transparantie’. De minister kon alleen overleven door nog meer
transparantie te beloven bij toekomstige missies, wat de krijgsmacht ‘lelijk kan opbreken’ bij toekomstige missies, zo stelt Vrijsen.
‘Het is goed om militair optreden op rechtmatigheid te toetsen, maar volledig transparant oorlog voeren is een gevaarlijke illusie’
en hier had Bijleveld een streep had moeten trekken, zo betoogt Vrijsen.
● Op de website van de KVMO schrijft voorzitter Marc de Natris dat minister Bijleveld ‘gelukkig’ de motie van wantrouwen
overleefde tijdens het Hawija-debat, want een ambtswisseling vlak voor de verkiezingen had waarschijnlijk betekend dat het
departement zo goed als stil zou komen te liggen. Volgens De Natris toont het Hawija-debat aan (‘voorbeeld van achteraf een koe
in de kont kijken’) dat het lijkt alsof men in Den Haag denkt dat we in een maakbare wereld en/of samenleving leven. Hij stelt dat
voor militairen het gewoon is om te improviseren om tot het best mogelijke resultaat te komen.

‘Dit kan een resultaat zijn waarover in de maakbare wereld achteraf kan worden gediscussieerd of dit wel de juiste oplossing was
gezien de situatie.’
● De luchtmacht heeft ‘diep gefaald’ in Hawija, schrijft Tayfun Balcik van The Hague Peace Projects in een opinieartikel op
deKanttekening.nl. Volgens Balcik is ‘er geen excuus voor zoveel leed’ en dient het Kabinet dit z.s.m. te erkennen en tot restitutie
voor de nabestaanden over te gaan.

En verder in het nieuws
● In een opinieartikel op OneWorld.nl pleiten drie auteurs ervoor dat de krijgsmacht niet als bondgenoot beschouwd moet
worden in het klimaatdebat. Hierbij verwijzen ze o.a. naar een bijdrage van oud-CDS Tom Middendorp aan een recentelijk
verschenen boek van Extinction Rebellion. De auteurs stellen dat de klimaatcrisis niet als een ‘bedreiging voor onze veiligheid’
beschouwd dient te worden, maar als een humanitair- en verdelingsvraagstuk.
● Igor Girkin, hoofdverdachte in de MH17-zaak, achter zichzelf ‘indirect verantwoordelijk’ voor het neerhalen van de MH17, zei
hij in een interview met een Oekraïense journalist. Ook kan hij zich voorstellen dat hij zich voor de rechter in Nederland zal
moeten verantwoorden. Het is voor het eerst dat Girkin toegeeft betrokken te zijn geweest. (ANP; AD, p.11)

Covid-19

Defensie
●

De Nederlandse veteranen van de Korea-oorlog hebben 20.000 mondkapjes gekregen van Zuid-Korea als blijk van waardering

voor hun inzet, meldde Defensie dinsdag. (ANP)
●

Trouw publiceerde dinsdag een interview met generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert over leiderschap in crisistijd. In de

huidige coronacrisis komt ‘vrouwelijk leiderschap’ meer boven drijven, stelt Cammaert. “Duidelijkheid, empatisch en
betekenisvol…. Niet de macho uithangen, maar een zekere bescheidenheid tonen en kunnen verbinden.”
●

De Drontenaar interviewt majoor Erwin Brouwers, Regionaal Militair Operationeel Adviseur bij Defensie, over de bijstand die

militairen hebben geleverd in woonzorgcentrum Coloriet de Regenboog in Dronten.
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●

GGD-Gelderland-Midden roept mensen op om zich vanaf 1 juni alleen op corona te laten testen als ze klachten hebben, meldt

Omroep Gelderland. De website merkt op dat de GGD gebruikmaakt van een pool oud-medewerkers en ook samenwerkt met
Defensie en het Rode Kruis.

Nederland
●

De afgelopen 24 uur zijn 21 nieuwe sterfgevallen (totaal 5715) en 34 nieuwe corona patiënten (totaal 11.613) gemeld door het

RIVM. (AD; Nu.nl)
●

Een team van internationale onderzoekers onderzoekt hoe waarschijnlijk het is dat mensen COVID-a9-gerelateerde

nieuwsverhalen geloven, meldt het Meertens Instituut. Met de onderzoeksgegevens wil het Engels-Nederlandse TRUTHonderzoeksteam overheden adviseren over het gedrag rondom nepnieuws en desinformatie. Het hoopt daarmee de Britse en
Nederlandse regering te ondersteunen bij het implementeren van meer specifieke, gedetailleerde reacties op
desinformatiecampagnes.

Buitenlands nieuws

IS slaat weer vaker toe in Irak
19/05 NOS
●

IS is de laatste maanden steeds actiever in Irak, meldt de NOS. In april zou de terreurorganisatie 87 aanvallen hebben uitgevoerd

in het land t.o.v. 36 bevestigde aanslagen in maart. “Ze willen duidelijk maken dat ze er nog steeds zijn,” aldus de Iraakse
terreurdeskundige Hisham al-Hashimi. Hij zegt dat IS profiteert van de ‘chaotische’ politieke situatie in Irak, waar het uitblijven van
een nieuwe regering de bestrijding van IS in de weg stond. “Voor militaire acties heb je politieke besluiten nodig en die waren er
niet.”
●

NOS-correspondent Daisy Mohr zegt dat de coronacrisis de terreurgroep meer ruimte geeft. “Wereldwijd zijn de ogen gericht

op het bestrijden van het virus. De internationale coalitie heeft zich deels teruggetrokken en trainingen gestaakt. Daarnaast worden
Irakese militairen veel ingezet in grote steden om lockdowns te handhaven, waardoor IS-strijders op het platteland hun kans
grijpen." Daarnaast is het Amerikaanse leger sinds de aanval op generaal Soleimani meer gericht op het bestrijden van pro-Iraanse
groepen in Irak.
Overig buitenlands nieuws…
●

Volgens Amerikaanse bronnen heeft Israël eerder deze maand een Iraanse haven volledig lamgelegd met een cyberaanval.

Israël houdt er nu rekening mee dat Teheran het einde van de ramadan en de Jeruzalem-dag komende vrijdag zal aangrijpen voor
een serie cyberaanvallen. (De Telegraaf, p.12)
●

Rusland plant voorlopig geen militaire oefeningen nabij de grenzen van NAVO-lidstaten, zo verklaarde minister Lavrov

(Buitenlandse Zaken). Ook andere oefeningen worden voorlopig geschrapt. (ANP)
●

Er is onrust ontstaan over mogelijke Chinese spionage in de Maltese ambassade in Brussel, die midden in de Europese wijk

ligt. In 2007 zou Peking tijdens een verbouwing apparatuur naar binnen hebben gesmokkeld. De berichten worden
tegengesproken door zowel de Maltesers, de Chinezen als de Belgische veiligheidsdienst. (Trouw; The Guardian)
●

De VN heeft haar zorgen uitgesproken over het geweld in Afghanistan nadat het aantal burgerdoden steeg naar 380 in april.

(Reuters)
●

Steven Linick, de inspecteur-generaal van het Amerikaanse Buitenlandse Zaken die vrijdag ontslagen werd, deed onderzoek

naar de verkoop van Amerikaanse wapens aan Saoedi-Arabië, aldus het Democratische hoofd van de Commissie Buitenlandse
Zaken van het Huis van Afgevaardigden. In eerste instantie werd aangenomen dat hij werd ontslagen omdat hij onderzoek deed
naar minister Pompeo. (Trouw)
●

In de buurt van Moskou is dinsdag een legerhelikopter neergestort waar drie mensen om het leven zijn gekomen. (ANP)

Berichten op Defensie.nl
●

Negatief ambtsbericht majoor Kroon

●

Begrotingsfonds voor Defensiematerieel nu feit

●

Zuid-Korea dankt veteranen met mondkapjes
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Samenvatting social media

Toppers van de week

Snelste berichtenbronnen:
koninklijkeluchtmacht
Koninklijke Luchtmacht
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Samenvatting intranet

Weekoverzicht Defensieoperaties
20 mei 2020 | 12:11
In Afghanistan werd geoefend hoe iemand, na bijvoorbeeld een aanslag, vanuit verschillende posities uit een voertuig is te
halen. Of, als dat niet lukt, hoe zo snel mogelijk zorg valt te bieden.Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 6 tot
en met 12 mei.

Het betrof een gezamenlijke oefening van medische en force protection eenheden van de NAVO eenheid in Mazar-e Sharif. Belgische, Duitse,
Finse, Hongaarse en Nederlandse militairen namen eraan deel.
Naast trainen, telden en repareerden Nederlandse militairen hun materieel. Het National Support Element maakte een begin met het
inventariseren van de aanwezige materialen. Dat gebeurt zodat bij een redeployment kan worden besloten welke spullen welke bestemming
krijgen. Het telwerk komt bovenop de voortdurende herstelwerkzaamheden. De militairen van het hersteldetachment vervelen zich dan ook
niet.
Zo’n 100 Nederlandse militairen nemen momenteel in Mazar-e-Sharif en Kabul deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen,
adviseren en assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van de landmacht, marine en marechaussee richten zich op het
verbeteren van logistiek en onderhoud, de positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. Door de
coronacrisis zijn de trainingsactiviteiten van de missie stilgelegd. Ongeveer 50 militairen zijn daarom tijdelijk teruggekeerd naar Nederland.
Beveiligingsteams mariniers
Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection
Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel
Nederlandse schepen tegen piraterij. De coronamaatregelen
zorgen zelfs voor de langste begeleiding ooit.
Surfdrama
Een duikteam van de Koninklijke Marine zocht tevergeefs naar
het lichaam van het 5e slachtoffer van het surfdrama bij
Scheveningen.
Coronacrisis
Bekijk de infographics voor de Defensie-inzet in Nederland en
het Caribisch gebied.
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Ook in het Caribisch gebied zijn vanwege het coronavirus extra Nederlandse militairen ingezet. Daaronder ook Zr.Ms. Karel Doorman met een
ongeveer 200-koppige bemanning. Het schip, dat ligt afgemeerd bij Curaçao, kwam vorige week in opspraak vanwege een gemeld
zedenincident aan boord. De marchaussee onderzoekt de zaak.
Militairen zijn ook ingezet voor maritieme grensbewaking. Op Aruba is daarvoor een 19 militairen tellend detachement van de landmacht
gestationeerd met een X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem.
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 en bereidt zich voor op de komende schietoefening met hun Pantserhouwitzers.



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. 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 maakte
deze week een logistieke stop. Het schip keert in juni weer terug.



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.



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 71 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.

2019: balanceren tussen investeren, moderniseren en herstellen
20 mei 2020 | 10:45
Het is vandaag Verantwoordingsdag. De dag waarop het
kabinet rekenschap aflegt over het beleid van afgelopen
jaar en ministeries hun jaarverslagen aanbieden aan de
Tweede Kamer. Belangrijk, want het gaat om publiek
geld. Dit jaar is Verantwoordingsdag anders dan andere
jaren. Het jaar 2019 ligt nog maar enkele maanden
achter ons, maar lijkt door de coronacrisis al heel ver
weg. Toch is het goed om nog even terug te kijken. Want
Defensie heeft in 2019 veel bereikt.
Het jaar 2019 stond voor Defensie in het teken van 75 jaar
vrijheid en daarmee ook het besef dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is. Daarom ook heeft Defensie dagelijks zo’n
10.000 militairen ingezet of standby staan. “De samenleving
verwacht van ons dat we op iedere crisis voorbereid zijn en snel
kunnen ingrijpen ”, stelt minister van Defensie Ank BijleveldSchouten. “De afgelopen maanden hebben we dat ook weer
laten zien. In de strijd tegen COVID-19 werd militaire inzet verwacht en we konden meteen in actie komen.”
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Inzetgereedheid omlaag
Defensie investeert en moderniseert. Daarmee krijgt het
personeel beschikking over nieuw materieel. Maar kwalitatief
en kwantitatief komt Defensie personeel te kort. Onder meer
daardoor hapert het herstel. Dat zie je terug in de
inzetgereedheid, die is gezakt van 85% van de norm in 2018
naar 67% in 2019. Defensie gaf in 2019 iets meer dan 10,7
miljard euro uit. Bij de Voorjaarsnota investeerde het kabinet
extra in de krijgsmacht om een start te maken met de
uitvoering van de prioriteiten in het nationaal plan voor de
NAVO. De investeringsquote, het streven van Defensie om ten
minste 20% van haar uitgavenbudget te besteden aan
investeringen, is flink toegenomen en komt in 2019 uit op
23,9%.
Loonstijging
Sinds het verschijnen van de Defensienota in 2018 is er veel
bereikt. Zo werd er in 2019 fors geïnvesteerd in materieel.
Nieuw en gemoderniseerd materieel werd besteld of stroomde
in, zoals de F-35’s (zie kader). 2019 was ook het jaar van het
nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord. Het personeel kreeg een
loonstijging van 6,3% en er kwam een nieuwe
pensioenregeling voor militairen. Tevens startte Defensie met
de ontwikkeling van een nieuw personeelsmodel. De sociale en
fysieke veiligheid stond in 2019 ook nadrukkelijker op de
agenda en dat zal dat de komende jaren nadrukkelijk zo
blijven. “Onze mensen vormen het hart van de organisatie en
alleen met hen kunnen we stap voor stap werken aan het
herstel van de krijgsmacht.”, aldus Barbara Visser,
staatssecretaris van Defensie.
Samenwerken

In het kader van de adaptieve krijgsmacht zijn nieuwe samenwerkingsverbanden met verschillende civiele partners aangegaan. Ook nam de
samenwerking met strategische partners in internationaal verband verder toe. Defensie heeft de nauwe samenwerking met de Duitse
krijgsmacht vastgelegd in een verklaring en verkent een nauwere samenwerking met Frankrijk in het maritieme en landdomein. Beide landen
werken nu onder meer samen bij Europese projecten op het gebied van militaire mobiliteit, logistiek, medische capaciteiten, cyber en
radiocommunicatie. Met de VS wordt er samengewerkt in het ruimtedomein, waaronder het delen van informatie uit de ruimte.
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Herstel hapert
In 2019 stond de operationele gereedheid onder druk door een tekort aan personeel, reservedelen en voorraden. Vooral het
personeelstekort is van invloed op de materiële gereedheid en geoefendheid. Desondanks heeft Defensie in 2019 nationaal en internationaal
grotendeels aan de opdrachten kunnen voldoen. De krijgsmacht moderniseert en er worden belangrijke stappen gezet op personeelsgebied.
Tegelijkertijd hapert het herstel en moet Defensie steeds nadrukkelijker keuzes maken bij de besteding van het budget.
Investeren in nieuw materieel
De Defensienota 2018 vormde het startsein voor een omvangrijk investeringsprogramma. Een groot deel daarvan is inmiddels in gang gezet.
Defensie heeft in 2019 onder andere de volgende resultaten bereikt:
Verwerving:












Contract voor levering van Multi Missie Radar (MMR) systemen
Contract voor levering van containerhefmiddelen
Raamcontract voor levering van klein kaliber wapens, reservedelen en gereedschappen
Bestelling brandstofcontainers
Bestelling van 9 extra F-35 jachtvliegtuigen
Bestelling modernisering 11 Apache helikopters
Raamcontract en bestelling metaaldetectors
Bestelling en aanschaf onderhoud van 12kN-voertuigen
Bestelling modernisering Leopard 2-Bergingstanks Buffel
Bestelling aanvullende levering Load Carriage & Protection (LCP) systemen

Ontvangen materieel












Metal Shark Interceptor patrouilleboten in het Caribisch gebied
Anaconda terreinwagens
Gemoderniseerde PC-7 lesvliegtuigen
Nieuwe SMART-L aan Zr.Ms. De Zeven Provinciën
Volledig geautomatiseerd bandencontrolesysteem
Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB’s)
De eerste van een serie zware transportvoertuigen
De eerste 2 F-35 jachtvliegtuigen in Nederland in opmaat naar de transitie van F-16- naar de F-35-Vloot per 2024
SIRT training pistolen
Scania-lesvoertuigen

Verstuurde kamerbrieven










Vervanging Gulfstream IV (A-brief)
Vervanging brandweervoertuigen (A-brief)
Modernisering van Cougar helikopters (A-brief)
Vervanging van de drijvende brugslagcapaciteit (A-brief)
Vervanging van de zwaarste typen vrachtauto’s (A-brief)
Vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten door bemande onderzeeboten (B-brief)
Verwerving van de mijnenbestrijdingscapaciteit samen met België (D-brief)
Verwerving van een nieuw bevoorradingsschip (Combat Support Ship) (D-brief)

In een A-brief wordt de Kamer geïnformeerd over het waarom en het wat. Na onderzoek volgt een B-brief over het hoe. De D-brief gaat over
de aankoop.
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Zestig extra Amaroks voor de luchtmacht
20 mei 2020 | 10:39
Op 20 Mei heeft vliegbasis Leeuwarden 13 Amarok voertuigen bij de Defensie Uitleen Organisatie (DUO) in ontvangst
genomen. De overige voertuigen zullen in de komende weken aan de resterende CLSK-onderdelen worden uitgereikt.

Al enige jaren maakt de luchtmacht gebruik van ruim 200 Volkswagen Amaroks voor verschillende doeleinden. Hierbij kunt u denken aan
bijvoorbeeld algemene dienstdoeleinden, hondenvervoer en rijopleidingen bij de CLSK-rijscholen.
Intern

Intern binnen de luchtmacht is gebleken dat er een aanvullende behoefte is aan 60 Amarok voertuigen. Deze behoefte zal vervuld gaan
worden voor onder andere de uitbreiding van de OGRV-organisatie, opleidingen aan de KMSL en medische taken voor de role 1 van het CML.
Tenslotte zal het NASOC ook een aantal van de aan de onderdelen toebedeelde voertuigen kunnen herverdelen voor operationele taken.
De nieuwe voertuigen zijn van het type 10KN Hardcover, uitgerust met een Euro-5 motor. Uit oogpunt van standaardisatie is voor eenzelfde
type motor gekozen als nu reeds in gebruik bij de bestaande vloot.
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Begrotingsfonds voor Defensiematerieel nu feit
19 mei 2020 | 15:13
Het gewenste Defensiematerieelfonds komt er definitief. De Eerste Kamer gaf er vandaag groen licht voor. Het fonds is niet
alleen bedoeld om materieelprojecten te bekostigen, maar ook voor bijbehorende investeringen en daaraan gerelateerde
instandhoudingsuitgaven. Denk aan ICT en infrastructuur. Mocht een project vertraging oplopen, dan blijft het geld daarvoor
in het fonds beschikbaar.

Om het Defensiematerieelfonds in het leven te roepen moest er een wet komen, mede ondertekend door de minister van Financiën.
Omschreven staat waar het fonds voor dient en wat eruit wordt betaald. Ook maakt het fonds de wensen van Defensie op de lange termijn
duidelijk en welke uitgaven daarvoor op korte termijn al zijn gedaan.
Investeringen als onderhoud van materieel beslaan een langere periode. Het is lastiger te plannen en overschrijdt vaak meerdere jaren. Door
het fonds blijven de middelen meerjarig beschikbaar voor projecten, ook als de uitgaven vertragen.
Afvinken
Met de komst van het fonds kan minister Ank Bijleveld-Schouten weer een punt uit de Defensienota afvinken. Daarin kondigde ze al aan met
voorstellen te komen om de voorspelbaarheid en de schokbestendigheid van de materieelbegroting te verbeteren.
De inkomsten van het Defensiematerieelfonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting, maar ook andere overheden of internationale
organisaties kunnen bijdragen.

Defensie keert vakantie-uitkering gewoon uit
18 mei 2020 | 17:22
Binnen Defensie circuleert momenteel het onjuiste bericht dat dit jaar vanwege COVID-19 geen vakantie-uitkering wordt
uitgekeerd.
Het is voor de werkgever van belang dat defensiemedewerkers kunnen vertrouwen op de (formele) communicatiekanalen van Defensie. Er
wordt daarom onderzoek gedaan naar de herkomst van het bericht. De vakantie-uitkering wordt deze maand gewoon uitgekeerd.
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Stille strijders: 'Niemand mag bij ons corona krijgen'
18 mei 2020 | 14:18
Heel het land is al weken in de ban van 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: 2e luitenant Femke Hoekstra (27) en 2e luitenant Tom Erkens (24) van het
Defensie Helikopter Commando (DHC).

Coronacrisis of niet, vliegers moeten operationeel blijven. Op het DHC in Gilze-Rijen is het business as usual. “Maar dan met iets minder
mensen op de toren”, vertelt meteoroloog Tom. Hij en collega Femke werken in diensten van 05.30 tot 11.30, van 11.00 tot 16.30 of van
16.00 tot middernacht. Groot verschil is wel dat het contact met de squadrons nu ontbreekt. “De hele verkeersleiding is als kritieke
functiegroep aangemerkt. Worden wij ziek, dan kan het veld niet open. Voorheen gingen we bij alle squadrons langs om hen te informeren
over de weercondities. Dat zit er nu niet in.”
Femke vult aan. “Elke helikopter heeft zijn eigen taken – en eisenpakket. Daar houden wij rekening mee in de informatie die wij verstrekken.”
Als alternatief zetten de meteorologen de broodnodige informatie nu op het intranet, vertelt Tom. “We maken het product nog wel, maar
missen de feeling met de klant: de vliegers. Je ziet ze langsvliegen, that’s it.”
‘Binnen’ blijven
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Ieder dagdeel gaat er wel een heli de lucht in. De meteorologen zitten dicht op het operationele werk, en dat is precies waarom Femke graag
aan de slag wilde in Gilze-Rijen. Oefeningen? Meteo gaat mee. Trainingen om te vliegen bij duisternis zouden in het buitenland plaatsvinden.
Oefeningen die nu, voorlopig dan, afgelast zijn. Daarom trainen de vliegers nu boven Nederland, om hen inzetbaar te houden voor missies
wereldwijd.
Dubbele diensten
Meteo maakt de inzetbaarheid van deze vliegers mogelijk. Een pittige klus, want veel speling is er niet. Krijgsmachtbreed speelt een groot
personeelstekort en dit is bij de meteorologen niet anders. “Niemand mag bij ons corona krijgen”, lacht Femke. “Je zit alleen op dienst en
wisselt elkaar in 3 shifts af. Is er iemand ziek of schiet iemand verlof in, dan draai je al snel dubbele diensten.”
Maar, zegt Femke: “Ik vind het echt niet erg dat ik ‘gewoon’ naar mijn werk kan.” Tom besluit: “Ik zou wel blij zijn als we de briefings weer
met de squadrons kunnen doen. Maar alles draait nu door. Dat is het allerbelangrijkste.”

De Nieuwe Vliegende Hollander is uit
18 mei 2020 | 08:22
De nieuwe Vliegende Hollander staat voor u klaar, vol met reportages, achtergronden en interviews met daarin onder andere
een reportage over de inzet van de helikopter bij de natuurbranden, een kijkje achter de schermen bij de Officier
Veiligheidsregio en nog veel meer.

U kunt zich abonneren op de Vliegende Hollander. Iedere maand, zodra de nieuwste editie beschikbaar is, ontvangt u het magazine digitaal in
uw mailbox. Abonneren kan via defensie.nl/abonneren. Voer bij voorkeur een privé e-mailadres in omdat directe verbinding met internet
noodzakelijk is. Het aanmelden met een @mindef-account is daarom niet wenselijk.
U kunt deze editie ook weer op het intranet van Defensie lezen.
Via https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR005328/Open%20Bibliotheek/Magazines/deVliegendeHollander/index.html komt u op de indexpagina
terecht. Daarop ziet u 3 artikelen uitgelicht. Via het symbool linksboven (3 streepjes) komt u bij de volledige index waar u alle verhalen kunt
vinden.

Update transitie 5e generatie luchtmacht
15 mei 2020 | 08:08
In 2017 is de visie op de 5e generatie luchtmacht tot stand gekomen. Aanleiding hiervoor was de veranderende wereld om
ons heen. De Luchtmacht moet relevant blijven in een datarijke, genetwerkte, uitdagende en hybride omgeving. Want
Airpower moet niet alleen nu maar ook in de toekomst het verschil kunnen maken. Na het tot stand komen van de visie zijn
er diverse zichtbare en onzichtbare stappen gezet.
Om het einddoel, de 5e generatie luchtmacht, te bereiken zijn er onder andere 13 bouwstenen vastgesteld die onderling met elkaar zijn
verbonden. Deze bouwstenen worden steeds verder ingevuld. Tevens vinden er diverse transities van wapensystemen plaats die ook deel uit
maken van de 5e generatie luchtmacht. Naast veranderingen gericht op het kunnen opereren met de nieuwe wapensystemen, spelen ook
wijzelf een cruciale rol in het bereiken van het einddoel. Anders worden, kan alleen door ook echt anders te gaan doen.
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Veranderen en gedrag
De route naar een 5e generatie luchtmacht gaat zich vanaf nu ook
concreet richten op het aanpassen van onze werkwijze en gedrag.
Iedere organisatieverandering moet aandacht besteden aan zowel
de systeemkant als de gedragskant. Deze combinatie vergroot de
kans van slagen van de verandering. Deze combinatie vergroot de
kans van slagen.
Over deze nieuwe fase in de transitie naar een 5e generatie
luchtmacht is onze Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK),
luitenant-generaal Dennis Luyt, onlangs geïnterviewd door de
Vliegende Hollander. Het interview kunt u rechts in uw scherm
vinden onder downloads.
Klik hier om het artikel te lezen via het internet, maar u kunt het
artikel ook rechts in uw scherm downloaden.

Koning spreekt op Territoriaal Operatiecentrum over Defensiesteun coronacrisis
14 mei 2020 | 13:09
Koning Willem-Alexander heeft gisteren het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) met een bezoek vereerd. Het TOC
coördineert nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Het centrum
doet dat nu, vanaf de Bernhardkazerne in Amersfoort, voor civiel-militaire bijstand en steunverlening tijdens de
coronacrisis.

Het TOC is sinds begin dit jaar operationeel. Het is opgericht vanwege wereldwijde dreigingen die steeds vaker complex, divers en
onvoorspelbaar zijn. Nederland heeft een strategische functie als doorvoerland en NAVO-bondgenoten maken hier steeds vaker gebruik van.
Een kerntaak van het TOC is het ondersteunen van NAVO-bondgenoten bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland.
De ondersteuning die Defensie al jarenlang levert aan civiele projecten wordt nu vanuit het TOC gecoördineerd. Denk aan het bewaken van
objecten of het blussen van grote branden. Vanwege de coronacrisis doet het TOC dat nu voor corona gerelateerde Defensiesteun aan civiele
organisaties.
Vooruitblik
De koning kreeg een zogenoemde ‘Commanders Update Brief’ van kolonel Piet Hagenaars, TOC-commandant. Hierin werd een overzicht
gegeven van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en een vooruitblik geschetst.
Aansluitend sprak Willem-Alexander medewerkers over de manier waarop het TOC ondersteuning biedt aan operaties. Denk aan de
ondersteuning bij planningsprocessen en het opbouwen van een zorghotel. In een ander gesprek deelden zorgverleners en medische
planners van Defensie hun ervaringen bij verschillende medische- en zorginstellingen. Als de situatie het toelaat en de
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Militaire steunverlening COVID-19 in Nederland neemt af
13 mei 2020 | 14:12
De behoefte aan militaire steunverlening in de strijd tegen COVID-19 is in Nederland sinds 1 mei duidelijk afgenomen. Op het
dieptepunt zette Defensie zo’n 500 militairen in, met name medisch personeel. Inmiddels zijn er nog ongeveer 200 militairen
bij civiele instanties aan het werk.

De daling is met name het gevolg van de verminderde druk op de zorg. Diverse zorginstellingen kunnen het weer alleen bolwerken en
bedankten Defensie voor alle steun. Toen de nood het hoogst was, werd die op 35 plaatsen geleverd door 350 professionals op medisch
gebied. Op dit moment werken nog 190 militairen in 24 zorginstellingen in Nederland.
Planningscapaciteit
Defensie leverde medische planners die nood-zorglocaties hielpen opzetten, waaronder in Ahoy in Rotterdam. Algemene planners
versterkten daarnaast de nationale crisisstructuur en andere ministeries. Nog 10 planners zijn actief.
Caribisch gebied

Terwijl in Nederland de druk op de zorg afneemt, blijft er oog voor de situatie in het Caribisch gebied. Zr.Ms. Karel Doorman ligt er met
materieel en mensen om snel te kunnen reageren op verzoeken om militaire bijstand.
De pandemie lijkt door de lokale maateregelen op de eilanden redelijk onder controle. Militairen assisteren momenteel onder meer de
kustwacht en lokale autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde.
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Gereed om weer op te schalen
Defensie blijft paraat om bij te springen en indien nodig op te schalen, zowel in Nederland als in het Caribisch gebied. De krijgsmacht hervat
inmiddels weer opleidingen en trainingen. Een groot deel was vanwege de pandemie stilgelegd. Het nu weer voor Defensie zelf beschikbare
medische personeel levert deze opleidingen en trainingen de vereiste medische ondersteuning.
Klaar om weer op te schalen.

Verschillende opvattingen bij Defensie over thuiswerken
13 mei 2020 | 17:06
Bijna 60% van het Defensiepersoneel werkt geheel of
grotendeels thuis. Na de coronacrisis wil 38% vaker
thuiswerken, 36% niet. Dat blijkt uit een onderzoek
van Trends, Onderzoek & Statistiek (TOS/DOSCO)
naar het werken tijdens COVID-19.
Het Defensie onderzoeks- en kenniscentrum binnen het P&O
domein benaderde Defensiebreed meer dan 1.000
medewerkers van wie er bijna 400 reageerden.
In de meeste gevallen werd aangegeven dat het werk tijdens
de huidige crisis een grote impact heeft op de productiviteit.
Het gaat hierbij zowel om positieve als negatieve effecten.
Bijgevoegd de infographic die in kaart brengt wat ervaringen
zijn met thuiswerken.
De manier waarop Defensie heeft geanticipeerd op de
richtlijn van grotendeels verplicht thuiswerken wordt positief
gewaardeerd. Net als over de interne informatieverstrekking
en communicatie rondom COVID-19.
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