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Weekoverzicht Defensieoperaties
26 juni 2019 | 12:00
Zoekteams van Defensie zijn op meerdere plekken ingezet. Op Curaçao hielp het de politie door een perceel met woning te
doorzoeken. In de omgeving van Den Haag werd een zoekteam met spoed ingezet om meerdere voertuigen te doorzoeken op
de aanwezigheid van verborgen ruimten. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 19 tot en met 25 juni.

Bij Helmond kwamen voor het doorzoeken van meerdere percelen ook 2 speurhonden in actie. Ook werd een pand op verborgen ruimten
gecontroleerd bij Nieuwegein. Met een onbemand systeem (Puma) observeerde Defensie ’s nachts het luchtruim in de omgeving van Grave.
Mijnenbestrijdingsvaartuig Zr. Ms. Zierikzee voer met het NAVO-vlootverband Standing Nato Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1).
Tot afgelopen week namen ze bijna 2 weken deel aan oefening BALTOPS 2019, geleid door de Verenigde Staten. De deelnemende landen
kwamen uit 18 verschillende landen en verplaatsten zich tussen Duitsland, Zweden en de Baltische wateren.
Litouwen
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Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren in Litouwen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De NAVO-aanwezigheid in
Litouwen onderstreept de solidariteit met de Baltische Staten en Polen. Ze waren met ruim 10 andere landen bezig met oefening Iron Wolf.
De Nederlanders stuitten tijdens de oefening op een vijandelijk mijnenveld. Het was de taak van de genisten om deze te ontmantelen en een
veilige doorgang te maken voor de infanterie. Voorzichtig verkenden de militairen het veld met detectoren. Ze markeerden elke mijn en het
gescande gebied met spray, waarna ze de mijnen ruimden. Daardoor konden de eenheden verder trekken.
Lopende operaties buitenland



Het Redeployment Element in Mali ging verder met het inpakken en opruimen van het Nederlandse missiematerieel.Nederland
neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel
trainen en adviseren ze de Afghaanse politie, het leger en de speciale strijdkrachten. Een Nederlandse beveiligingseenheid
ondersteunt het werk van de coalitiepartners.




Ook is er een Nederlands chirurgisch team in Mazar-e-Sharif.



Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven
Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.



2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4
Nederlandse civiele experts aan deel.



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



In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar
draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd.



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



Een beveiligingsteam van mariniers (vessel protection detachment) beschermde Nederlandse schepen tegen mogelijke aanvallen
van piraten.



Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection
detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht
op.



Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (Unmiss) mee om de burgerbevolking in ZuidSoedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.




De marechaussee doet mee aan operatie Poseidon van de Europese grens- en kustwacht Frontex.

Voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) leiden Nederlandse militairen Oegandese collega’s
op. Het initiatief moet de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen vergroten door instructie en training. Zo kunnen ze zelf
vredesoperaties uitvoeren. Ook in Niger werken Nederlandse trainers.

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

Operaties/acties binnenland



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 34 explosieven. Op het strand bij Bloemendaal aan Zee vernietigde het 3
vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.



Bergers van Defensie hielpen in Noord-Brabant bij het zeker stellen en bergen van wrakstukken van een luchtvaartongeval. Dit
ongeval tussen 2 vliegtuigen gebeurde bij Willemstad.



De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.

De nieuwste editie van de Vliegende Hollander is uit
25 juni 2019 | 13:26
Wat leest u onder andere in deze editie:
·

Een bijzonder operatie van de F-35 boven Nederland.

·

Luchtmachtdagen terug van weggeweest.

·

Luchtmachter in New York bij de VN.

·

2,5 kilo luchtmachtgeschiedenis in ‘kroniek’.

...en uiteraard nog meer verhalen!
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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.

Vliegbasis Volkel beoefent Cyber Awareness
25 juni 2019 | 09:02
In de afgelopen jaren is gebleken dat niet alleen fysieke en informatiebeveiliging van belang zijn, maar dat ook Cyber
dreigingen nu en in de toekomst een gevaar kunnen vormen voor een vliegbasis. Het belang van Cyber is door de luchtmacht
onderkend met de oprichting van het CLSK Cyber Warfare Team (CCWT).

De komst van de F-35 brengt niet alleen een nieuw wapensysteem met zich mee, maar ook andere technologische systemen waar een
vliegbasis op het gebied van Cyber op voorbereid moet zijn. Op basis daarvan zijn commandant Vliegbasis Volkel en het hoofd CCWT
overeengekomen om vanaf 1 juli te starten met het project ‘Cyber Readiness Volkel’.
Drie pijlers
Gedurende het project worden een drietal pijlers binnen het Cyber domein aangepakt. Deze pijlers zijn kortweg samen te vatten in; Cyber
awareness, Cyber risk assessments en het operationaliseren van Cyber. Op deze manier ontstaat een vollediger beeld van de kansen,
dreigingen en de awareness onder het personeel.
Het project zal in totaliteit enkele maanden in beslag nemen met als doel om een aantal producten op te leveren. Hierbij kan worden gedacht
aan het inzichtelijk maken van het Cyber readiness level op de verschillende squadrons en afdelingen, maar ook het verhogen van Cyber
awareness onder het personeel.
Na afronding van het project op Volkel, gaan de andere onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht aan bod komen.
http://intranet.mindef.nl/klu/klu5.aspx
https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001834/SitePages/Startpagina.aspx

Herziene doctrine sluit aan op veranderde wereld
20 juni 2019 | 12:07
De Nederlandse Defensie Doctrine (NDD) is herzien. Dit is met name
gebeurd om weer aan te sluiten op ontwikkelingen in het wereld- én
dreigingsbeeld. De doctrine beschrijft de principes die ten grondslag
liggen aan de inzet van de krijgsmacht. Commandant der Strijdkrachten
luitenant-admiraal Rob Bauer kreeg als opdrachtgever het 1e
exemplaar overhandigd.
“De herziening was nodig; de wereld verandert en wij moeten daar op inspelen”,
licht Bauer toe. “Hierin staat hoe en waarom wij de dingen doen zoals wij ze
doen. Het is het uitgangspunt voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van
militaire operaties.
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De doctrine maakt gebruik van lessen uit de geschiedenis, van originele denkers en van opgedane ervaringen. De NDD is dus gezaghebbend,
maar de toepassing vraagt altijd het oordeel van een professional. De doctrine vervangt dus nooit het individuele initiatief of de opvatting
van mensen.”

Richtinggevend en verbindend

De herziene editie werd uitgereikt op de Nederlandse Defensie Academie in Breda. De NDD is onderdeel van de lesstof voor
officiersopleidingen en loopbaanopleidingen. De NDD is richtinggevend en verbindend. Alle andere doctrines binnen Defensie vallen onder
deze overkoepelende doctrine.
Voor de herziening zijn verschillende aanleidingen:





Ontwikkelingen in wereld- en dreigingsbeeld
Verandering van de NAVO-doctrine
Groter belang van het domein cyberspace

Voor een antwoord op deze ontwikkelingen is een goede samenwerking onmisbaar. Binnen onze eigen krijgsmacht, en internationaal. De
krijgsmacht functioneert alleen als iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal spreekt. De herziene doctrine onderschrijft zodoende de NAVOdoctrine, maar legt haar eigen, Nederlandse accenten. Daarbij baseert de doctrine zich op operationele ervaringen in missies van de
afgelopen jaren.
Luitenant-kolonel Carel Sellmeijer is voorzitter van de Schrijfgroep NDD: “Door de herziening kan de NDD de komende jaren weer dienen als
brondocument voor het denken over de inzet van de krijgsmacht. Het gaat daarbij over het militair-strategisch niveau, met de daarbij
behorende grondslagen, denkmodellen en begrippen. De hedendaagse uitdagingen hebben een vaste plek gekregen. Het lastigste zal zijn om
oude begrippen te vervangen door nieuwe begrippen.”
Hybride dreigingen
Belangrijke wijzigingen liggen op het vlak van ontwikkelingen in wereld- én
dreigingsbeeld. Daarom is dat er meer aandacht voor hybride dreigingen. Ook
verschuift het accent van veiligheids- en stabiliteitsoperaties naar
gevechtsoperaties, nationale operaties en grootschalige, interstatelijke
conflicten. Een integrale benadering is daarbij van groot belang. Dat betekent
dat Defensie tegenwoordig niet alleen met andere militaire partners optrekt,
maar nadrukkelijk ook met (internationale) civiele partners.
Cyber
Ook is er aandacht voor de toegenomen afhankelijkheid van informatietechnologie. De Nederlandse belangen zijn niet langer alleen te
beschermen met fysieke middelen. Digitale wapen- of informatieoperaties zijn nodig om beïnvloeding af te dwingen.
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VeVa-leerlingen gewond door bliksem
19 juni 2019 | 10:50
Een groep VeVa-leerlingen (Veiligheid en Vakmanschap) is vanochtend door de bliksem getroffen op een oefenterrein bij
Ossendrecht. 1 zwaargewond slachtoffer (18 jaar) is per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. 13
lichtgewonde slachtoffers zijn ter controle naar ziekenhuizen in de omgeving.

De familie van alle betrokkenen is geïnformeerd. De mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap bereidt jongeren voor op een baan bij
Defensie.
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