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    2.      Kalender en media-items  
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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 

17 juli 2019 | 12:12 

 
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een explosief weggehaald van de Haarlemse Botermarkt en elders 
veilig laten ontploffen. Een overzicht van Defensieoperaties van 10 tot en met 16 juli.  
 

 
 
De nacht ervoor werd in Haarlem ook een EOD’er ingeschakeld. De politie betrok de militair bij een onderzoek. Dat werd ingesteld nadat een 
explosie een geparkeerde auto zwaar beschadigde.  
 
De EOD was overigens niet alleen in Haarlem actief, maar ook daarbuiten. De dienst ruimde in totaal 37 explosieven.  
 
Niger 
 
Nederlandse trainers voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) keerden terug naar Niger. Zij leiden voor 
het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) Nigerese 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 Oeganda werken 
Nederlandse trainers. 

Caribisch gebied 

2 FRISC-onderscheppingsboten van het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen brachten een zogenoemde go fast met 424 kilo cocaïne tot 
stoppen. 2 dagen later schakelde een scherpschutter vanuit de NH90-boordhelikopter de buitenboordmotor van een verdachte go fast uit. 
De smokkelwaar was echter al overboord gegooid. Wel werd een tas met een grote hoeveelheid geld gevonden.  
 
Diezelfde dag vond dat scenario nog een keer plaats. Opnieuw schoot een scherpschutter de buitenboordmotor kapot van een verdachte 
speedboot die niet wilde stoppen. Er werden pakketten overboord gegooid en niet teruggevonden. Tot slot redde de NH90-boordhelikopter 
afgelopen zondag een opvarende van een omgeslagen vissersboot.  
 
Zr. Ms. Groningen is sinds 20 april 2019 actief als stationsschip in het Caribisch gebied. Het schip wordt ingezet voor antidrugsoperaties en bij 
humanitaire hulpverlening. Maar ook voor kustwachttaken zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en de inzet tijdens search 
and rescue-acties.  
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Afghanistan 

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen en de defensie-attaché uit Kabul bezochten de Nederlandse eenheden. 
Daarnaast werd het commando van het Nederlandse contingentscommando en het National Support Element deze week overgedragen.  
 
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. De adviseurs kunnen hun werk doen dankzij een 
Nederlandse beveiligingseenheid. Ook is er een Nederlands chirurgisch team in Mazar-e-Sharif.  
 

Lopende operaties buitenland 

 De redeploymenteenheid in Mali zette haar opruimwerkzaamheden voort. Een 2e wegtransport met onder meer 7 Bushmasters 
kwam aan in de  Senegalese haven van Dakar. Daarvandaan gaat het materieel per schip naar Nederland. 

 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. 

 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. Het huidige detachement wordt 
binnenkort afgelost. 

 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. 

 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 Zuid-
Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september. 

 Nederlandse militairen leidden voor het Global Peace Operations Initiative (GPOI) (voorheen het ACOTA-programma) 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. 
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Operaties/acties binnenland 

 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. Momenteel gebeurt 
dit vanaf Vliegbasis Volkel. 

 Nederlandse militairen ondersteunen het transport van Amerikaans materieel (tanks, rupsvoertuigen) van het Limburgse 
Eygelshoven naar het Duitse Mannheim. 

 Militairen legden 2 loopbruggen over de Oranjesingel in Nijmegen voor de intocht van de Vierdaagse. 

 

Buitenlandse luchtgevechtsleiders ondersteunen FWIT vanaf het AOCS NM 

15 juli 2019 | 14:12 

De European Participating Air Forces (EPAF) Fighter Weapons School opereert sinds april vanaf vliegbasis Leeuwarden met 
F-16’s uit Nederland, België en Portugal. De missies worden vanaf het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS 
NM) ondersteund door luchtgevechtsleiders (Fighter Controllers). Dit jaar zijn ook Belgische en Portugese Fighter 
Controllers actief om de Nederlandse collega’s van BandBox (roepnaam) te ondersteunen. Zij ondersteunen vliegers tijdens 
hun missie met het uitvoeren van tactieken.  

 

De FWIT leiding laat weten dat door het betrekken van Fighter Controllers uit alle deelnemende landen het gehele EPAF team in de breedte 
naar een hoger niveau getild wordt en dat het de interoperabiliteit tussen de verschillende landen uit het EPAF verband bevordert. Opvallend 
is dat de samenwerking erg soepel verloopt. ‘Je merkt dat we op de zelfde manier getraind zijn. Dat maakt ook dat we snel op elkaar 
ingespeeld raken. Natuurlijk leren we ook van elkaar, we evalueren dan ook iedere missie.’ De samenwerking met de buitenlandse collega’s is 
ook praktisch gezien een uitkomst; de vraag naar deze expertise – luchtgevechtleiding - is groot en op deze wijze kan BandBox aan de vraag 
voldoen. 

Het is voor de buitenlandse Fighter Controllers de eerste keer dat ze de FWIT vanaf het AOCS NM ondersteunen. Voor de Belgische collega’s 
is vooral de afmeting van de Nederlandse oefengebieden en de mogelijkheid om grotere scenario’s te beoefenen een pluspunt. ‘Het is een 
mooie locatie en er heerst hier een goede vibe. Iedereen begrijpt elkaar ook goed.’ Voor Portugal is het bevorderen van de samenwerking 
tussen de EPAF landen de voornaamste reden om hier te zijn. ‘Voor ons een zeer goede ervaring. Tijdens de debrief herkende mijn Portugese 
collega mij niet, dat zegt genoeg over onze eenduidige manier van opereren.’ 
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De FWIT zit nu in de afronding van de Air-to-Air fase. De deelnemers hebben vanaf 19 juli 2 weken vakantie. Op 5 augustus begint de Air-to-
Ground fase. De studenten gaan dan eerst de schoolbanken in waarna ze de theorie vanuit de cockpit in de praktijk mogen gaan toepassen. 
Ook in deze tweede fase van de FWIT wordt de luchtgevechtsleiding ondersteund door Belgische en Portugese collega’s.  

 

 

Defensie levert bijdrage aan viering Quatorze Juillet op en boven de Champs-Elysees 

14 juli 2019 | 16:47 

Tijdens de viering van Quatorze Juillet in Parijs, bevonden zich 
onder de 4.000 militairen tellende parade ook Nederlanders. Het 
luchtdefilé telde 40 helikopters en bijna 70 vliegtuigen waaronder 
een Nederlandse F-16.  

Daarnaast passeerden 200 voertuigen de toeschouwers op de Champs-
Elysees waartoe ook minister-president Mark Rutte en minister van 
Defensie Ank Bijleveld-Schouten behoorden. Zij waren er op uitnodiging 
van de Franse president Emmanuel Macron. 

De Nederlandse militairen in de parade kwamen van 13 Lichte Brigade in 
Oirschot, het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Vliegbasis Volkel is de 
thuisbasis van de F-16 die meevloog. 
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Europese Interventie Initiatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Frankrijk viert jaarlijks op 14 juli het begin van de Franse revolutie in 1789. Dit jaar was het thema Europese defensiesamenwerking. Tijdens 
de militaire parade liepen daarom militairen mee van de 10 landen die deelnemen aan het Europese Interventie Initiatief (EII). Dit is bedoeld 
om een gezamenlijke strategische cultuur te ontwikkelen. Procedures voor de inzet bij missies van de EU, de NAVO, de VN of ad hoc coalities, 
moeten dan soepeler en sneller verlopen.  
 
De landen die deelnemen aan EII zijn België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Estland, Finland, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk.   

 

Krant over arbeidsvoorwaarden geeft overzicht 

12 juli 2019 | 13:27 
 
Het zal weinigen zijn ontgaan dat Defensie en de bonden het vorige week eens werden over nieuwe arbeidsvoorwaarden. In 
bijgevoegde krant staan alle in’s en out’s nog eens op een rijtje.  
 
Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen met het in augustus 2018 afgewezen onderhandelingsresultaat? En wat betekenen de 
arbeidsvoorwaarden concreet voor poen en pensioen. Voorbeelden op basis van leeftijd en rang maken dat inzichtelijk. Oók interessant: wat 
gebeurt er nog meer op het gebied van personeelsbeleid?  
Verder vertelt staatssecretaris Barbara Visser over haar rol in het arbeidsvoorwaardentraject en is er een rubriek ‘Vraag maar raak’. Daarin 
beantwoordt Defensieonderhandelaar Sietske Pijpstra vragen van medewerkers.  
 
Het personeel is nu aan zet. Via de vakbonden kunnen zij tot 26 juli oordelen over dit nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden.  
 
 
 

Pathfinders laten Herculessen landen op Deens strand 

11 juli 2019 | 15:57 
 
Zogeheten Pathfinders van de luchtmobiele brigade lieten 
gisteren op een drukbezocht Deens strand een Nederlands en 
een Belgisch C-130 Hercules transportvliegtuig landen. De 
eenheid is gespecialiseerd in het uitzetten van geïmproviseerde 
landingsbanen voor vliegtuigen. Soms zijn die van levensbelang 
 
 
Zwakke plek  

Sergeant-majoor Jasper van het Pathfinder peloton: "Vaak wordt gedacht 
dat wij alleen via de radio de vliegers naar de landingszone begeleiden. 
We doen veel meer dan dat. Bij een oefening als deze gaan we ook na of 
de landingstrip voldoet aan alle eisen. Denk daarbij aan de lengte van de 
baan of hardheid van de ondergrond. We ontdekten in dit geval met 
onze apparatuur een zwakke plek aan het einde van de landingszone. 
Onze Deense collega’s hebben veel expertise op het gebied van strandlandingen. Dankzij hen losten we dit probleem op." Een oefening als 
deze is belangrijk om bevoorrading en noodhulp op moeilijk bereikbare plekken mogelijk te maken. Hierdoor is Defensie voorbereid op 
humanitaire missies wereldwijd. De Pathfinders van de luchtmobiele brigade kunnen tijdens missies ook optreden als lokale 
luchtverkeersleider. 
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Transport Weapons Instructor Course 

In Nederland is een dergelijke oefening niet mogelijk. Jasper: "Het is echter wel belangrijk om deze kennis in huis te hebben. De strandlanding 
op het Deense schiereiland Rømø is onderdeel van de Transport Weapons Instructor Course (TWIC) van de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens 
de TWIC verbeteren bemanningen van transportvliegtuigen hun tactische kennis en vaardigheden. Zij worden daarbij regelmatig uit hun 
comfortzone gehaald.  
   
Het schiereiland Rømø is populair onder toeristen vanwege het brede en langzaam aflopende strand. Ruim 2000 toeschouwers waren 
afgekomen op de opmerkelijke oefening. 

 

 

VOLCANEX CIS 2019 

11 juli 2019 | 12:08 

Van 1 juli tot en met 12 juli is Vliegbasis Woensdrecht gastheer van de 
VOLCANEX CIS 2019. De VOLCANEX is een oefening welke uitgevoerd 
wordt onder de vlag van de EAG (European Air Group). 

De EAG is een samenwerkingsverband van zeven Europese Luchtmachten die als 
doel hebben de interoperabiliteit tussen processen en CIS systemen te verbeteren. 
Op Vliegbasis Woensdrecht zijn bezoekende CIS eenheden van de luchtmachten uit 
Spanje, Italië, België, Frankrijk en Nederland. Verder wordt vanuit twee locaties in 
Duitsland en één locatie in Spanje aan de oefening deelgenomen. 

Tijdens deze twee weken durende oefening worden testcases uitgevoerd op het 
gebied van Federated Mission Networking (FMN), grond-grond radio en lucht-
grond-lucht radio verbindingen zoals UHF, VHF, HF en via SATCOM. De testcases zijn 
in februari tijdens een bezoek aan Vliegbasis Woensdrecht door SME’s vanuit de 
deelnemende landen beschreven en worden tijdens VOLCANEX uitgevoerd.  

 
Zo worden FMN testen uitgevoerd waarbij het Nederlandse TITAAN netwerk aan 
soortgelijke netwerken van België en Italië wordt gekoppeld zodat Webhosting, J-
Chat, VOIP telefonie en mail tussen deze netwerken mogelijk is. Bij het uitvoeren 
van diverse radio testen, maken de tactische radio’s van Italië, België, Spanje en 
Nederland verbindingen met een Italiaanse satelliet. Hiermee ontstaat een radio 
netwerk waarmee secure voice en data onderling verzonden kan worden. Door het 
oefenen in een multinationale CIS omgeving wordt de kennis en ervaring van de CIS 
specialisten sterkt verbeterd wat tijdens missies en oefeningen zeer waardevol is.  
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Multinationale tankvliegtuig-eenheid opgericht 

11 juli 2019 | 11:17 

 
De Multinational MRTT Unit (MMU) op Vliegbasis Eindhoven is opgericht. Voorzitter MRTT Executive Board en Directeur 
Projecten DMO, commandeur Dick Kreiter, installeerde gisteren kolonel Jurgen van der Biezen als eerste commandant van de 
eenheid. De MMU gaat vliegen met het nieuwe tanktoestel A-330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).  
   

 
 
Op Main Operating Base Eindhoven komen 5 toestellen te staan. Op Forward Operating Base Keulen-Wahn 3. De nieuwe eenheid gaat 
wereldwijde Air to Air Refuelling, strategisch luchttransport en medische evacuaties verzorgen.  

8 toestellen 

Het eerste MRTT-toestel wordt op 1 mei 2020 op Eindhoven verwacht. Het huidige contract met bouwer Airbus gaat uit van 8 vliegtuigen met 
een optie voor 3 extra toestellen. Het laatste toestel van de bestelde 8 komt in 2024.  
   
Op dit moment nemen 5 landen deel aan het Multinational MRTT Fleet (MMF)-programma: Nederland als lead nation, Luxemburg, Duitsland, 
Noorwegen en België.  
 
 

Defensie en investeerders bundelen krachten bij re-integratie militairen 

10 juli 2019 | 16:56 

Defensie wil militairen duurzaam laten re-integreren met 
(financiële) hulp van private maatschappelijke investeerders 
en dienstverleners. Hiervoor tekende staatssecretaris 
Barbara Visser vandaag in het Nationaal Militair Museum de 
zogenoemde Social Impact Bond (SIB) Joining Forces. De 
financieringsconstructie moet de ongeveer 350 militairen 
helpen die jaarlijks dienstongeschikt worden tijdens hun 
werk.  

Het succesvol begeleiden van dienstongeschikt geworden militairen 
naar een andere baan is belangrijk voor Defensie. Een SIB is een 
bewezen constructie voor het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Met geld van private investeerders worden door dit 
programma dienstongeschikte militairen gekoppeld aan publieke en 
private werkgevers.  
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Goede werkgever 

 

Visser: “Ons doel is om passend werk te vinden voor collega’s die zijn uitgevallen. Dat kan binnen Defensie zijn, maar ook daarbuiten. Het 
draait erom dat we onze mensen zo goed mogelijk begeleiden in een periode waarin het minder met ze gaat. Dat doen we omdat dát is wat 
een goede werkgever doet. Zeker een werkgever als Defensie. Onze krijgsmacht is gebouwd op de grenzeloze toewijding van haar mensen. 
Zowel aan elkaar als aan de organisatie. Dat is een groot goed en daar moeten we zorgvuldig en verantwoordelijk mee omgaan.” 

De staatssecretaris geeft aan dat dit in het verleden niet altijd is gebeurd. “Er was weleens sprake van een papieren werkelijkheid. Terwijl 
juist bij re-integratie het welzijn voorop moet staan. Oog houden voor de mens: niet het proces.”  

Het Joining Forces-programma richt zich dan ook nadrukkelijk  op het welzijn van de betrokkenen en het beperken van gevolgen voor het 
salaris. De pilot loopt 8 jaar waarbij de re-integrant 4 jaar wordt gevolgd, ook als zij aan de slag gaan bij externe werkgevers. Zij zorgen  voor 
begeleiding op de werkplek en betalen een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden van de re-integrant. Hierbij spreken zij  de 
intentie uit om de re-integrant na afloop van het traject in dienst te nemen. Zo krijgen deze werkgevers  als eerste toegang tot een groep 
mensen met vaak schaarse competenties, een win-win situatie. 

Partners 

De overkoepelende externe organisatie IncluSIF zet zich in als intermediair en fondsmanager voor het oplossen van sociale problemen. In 
opdracht van Defensie ontwikkelde IncluSIF het programma. Ook bracht de organisatie de verschillende partijen bij elkaar, waaronder de 
investeerders van het Europees Investeringsfonds (EIF) – met steun van het Junckerplan -, Aegon, De Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en 
Fonds DBL. De 5 uitvoerende partners zijn: Future Groep, Robidus, Social Enterprise Reveal, Social Enterprise Stichting Life Goals en Ben-
creatief.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


