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Motordefect bij F-16 van Volkel
Datum: 17/01
Bron: Eindhovens Dagblad p.3; BD.nl
• Hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt naar vliegbasis Volkel nadat een F-16 door een motordefect
gebruik moest maken van een alternatieve, zeer giftige brandstof. Er raakte niemand gewond.
• Volgens een woordvoerder van Defensie kreeg de motor van een F-16 tijdens de vlucht een storing. In
dat geval wordt gebruikgemaakt van een alternatieve brandstof: hydrazine. Deze explosieve stof dient
dan als nood-energiebron.
Luchmachtbasis geluidsnet voor betere discussie over hinder
Datum: 16/01
Bron: Omrop Fryslan; LC p.27
• Omrop Fryslan interviewde de vertrekkende commandant van vliegbasis Leeuwarden, Arnoud
Stallmann. Hij vertelt hoe het geluidsmeetnet de discussie over hinder beter begrepen maakt. "We
kunnen nu feiten bespreken en niet alleen een gevoel. En als we zien dat er ergens een probleem is,
kunnen we het gesprek aangaan en kijken of we iets kunnen doen”, aldus Stallmann.
• In een ander interview met de Leeuwarder Courant vertelt Stallmann dat er meer Friezen op de
vliegbasis zouden moeten werken. “We moeten meer lokaal werven’’, vindt hij. “Dat doen we wel,
maar het is niet zichtbaar genoeg. Dat komt omdat we de werving als Defensie gecentraliseerd hebben,
de slogan is ‘Werken bij Defensie’. Maar ‘Werken op Vliegbasis Leeuwarden’ is in Friesland veel
interessanter.’’
En verder in het nieuws
• In De Ochtend Show van het Algemeen Dagblad sprak Elt. Jayme Tol over de Klu-oefening die deze
week plaatsvindt op de Vliehors. In de middag werd echter bekend dat door weersomstandigheden
niet met explosieve bommen werd geoefend op maandag. (AD; Leeuwarder Courant; Upinthesky.nl)
• De hittewimpel die afgelopen zomer naar Brabant is gekomen, krijgt een plek op de vliegbasis GilzeRijen. De wimpel, paars-geel gestreept, wordt geplaatst in de zogenaamde Traditiekamer op de vliegbasis.(Omroep Brabant)
• Officieel komt de F-35 pas medio 2021 naar de vliegbasis Volkel maar nu al is het vliegtuig af en toe te zien en te horen, schrijft het
Brabants Dagblad. De opvolger van de F-16 doet al mee aan het oefenprogramma avondvliegen dat nog tot half februari loopt. (Brabants
Dagblad)
• De Telegraaf schrijft over de problemen die Eindhoven Airport de afgelopen maanden ondervindt als gevolg van dichte mist. Dit komt o.a.
doordat het Instrument Landing System van het vliegveld in een lage categorie zit. Indien Eindhoven Airport het ILS wil aanpassen zal
Defensie dit, als eigenaar van de start- en landingsbaan, moeten doen, schrijft De Telegraaf. Het FD schrijft dat het vliegveld in gesprek is met
Defensie over verbeteringen van het landingsysteem. (De Telegraaf; Het Financieele Dagblad)
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Samenvatting social media

Topper van de week

Snelste berichtenbronnen:
koninklijkeluchtmacht
Koninklijke Luchtmacht
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Samenvatting intranet

Weekoverzicht Defensieoperaties
22 januari 2020 | 12:00
Enkele tientallen militairen van 11 Luchtmobiele Brigade vertrokken deze week naar Irak. Zij nemen de trainingen over van
de huidige lichting. De trainingen aan de Peshmerga en het Iraakse leger in het Noord-Iraakse Erbil en Bagdad zijn inmidels
hervat. De commandant van de anti-ISIS-coalitie in Irak liet vorige week weten dat de veiligheidssituatie geen obstakel meer
vormt. Een overzicht van Defensie-operaties in de week van 15 tot en met 21 januari.

Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders
trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVOcapaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.
Litouwen
Het Vuursteuncommando is inmiddels op stoom gekomen in Litouwen. Zij arriveerden eerder deze maand onder meer met hun 155mmgeschut om de 7e rotatie voor hun rekening te nemen. De tracks staan op spanning en de systemen werken. Voor de artilleristen staat de
uitzending met name in het teken van oefenen en kennisuitwisseling met hun Litouwse collega’s. Die hebben de Pansterhouwitser sinds
namelijk ook in hun arsenaal.
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Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan
Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4
multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen
elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.

Lopende operaties buitenland



Nederland doet in Afghanistan met ongeveer 170 militairen mee aan Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul trainen en
adviseren ze de Afghaanse politie en het leger. De missie loopt tot eind 2021.



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.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de vessel protection detachements
(beveiligingsteams van mariniers). Die beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische
Oceaan. Daarnaast vangt Mirage regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.



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.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog wel ondersteund met 4 stafofficieren in Bamako.



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



Een beveiligingsteam van mariniers, een zogenoemd Vessel Protection Detachment (VPD) beveiligde in de Golf van Aden een
Nederlands schip tegen piraterij.

Lopende acties/operaties binnenland:



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie was bij 36 meldingen van explosieven op locatie. De militaire specialisten
identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig. Ook werd een restant instabiel vuurwerk vernietigd op Bonaire.



De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt
de taak bij Nederland.



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli 2020.




Het Korps Marine Brandweer ondersteunde ambulancepersoneel met een hoogwerker in de omgeving van Den Helder.
Een CBRN-eenheid adviseerde over beschermingsmaatregelen bij het ruimen van restanten van een vliegende Duitse V1-bom uit
de Tweede Wereldoorlog bij Deventer.

Vaste aanstelling voor (onder)officieren FPS 2
22 januari 2020 | 10:00
Van militairen in FPS-fase 2, die bij voldoende functioneren een vaste aanstelling hebben of nog krijgen, is de ontslagdatum
aangepast. Dat is in Peoplesoft gebeurd naar de AOW-leeftijd min 5 jaar.
Voor de medewerker is deze datum zichtbaar in de Staat van dienst bij ‘Laatste dag in werkelijke dienst (IWD)’ onder Besluiten FPS.
De Operationele Commandanten hebben hun (onder)officieren die FPS fase 2 zijn, of dat vóór 1 april 2020 worden, al per brief
geïnformeerd. Dat gebeurde vorige maand.
Ga voor meer informatie naar Startpagina P&O>Dienstverband>Aanstellen>Flexibel Personeelssysteem (FPS)
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F-16’s trainen bombardementen
20 januari 2020 | 14:37
F-16’s gooien sinds vanmorgen bommen van het type MK82 op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. De zogenoemde
500-ponders hebben een explosieve lading. Met het afwerpen ervan bereiden jachtvliegers zich voor op een eventuele inzet, zoals vorig
jaar in Irak en Oost-Syrië. Toen vielen F-16’s onder meer wapenopstellingen en logistieke opslagplaatsen van terreurorganisatie ISIS
aan. De training duurt tot en met vrijdagochtend.

De Vliehors Range beslaat ongeveer 17 vierkante kilometer en ligt in het westen van Vlieland. Hier staan bom-, schiet- en raketdoelen
opgesteld die de F-16’s moeten bombarderen.
Op Texel staan mobiele meetposten. Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht bepaalt daarmee of geplande oefeningen
doorgaan. Gemeten wordt de geluidsbelasting in combinatie met de weersomstandigheden. De meetposten staan in direct contact met de
verkeerstoren van de Vliehors Range. Zo zijn trainingen desgewenst direct te stoppen.
Rode vlaggen
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Tijdens oefeningen is de Vliehors Range voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en
voorzien van rode vlaggen.
Het gooien van bommen gebeurt zowel ’ s morgens als ’s middags. Om operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden valt
daarvan af te wijken.
Zie ook: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Klachten zijn in te dienen via luchtmacht.nl/geluidshinder (bereikbaar
via Internet en Rijksportaal).

Defensie heeft weinig last van Citrix-lek
20 januari 2020 | 12:23
Defensiemedewerkers ondervinden nauwelijks problemen door een lek in
de zogenoemde Citrix-systemen. Defensie heeft tot nu toe dan ook geen
ingrijpende maatregelen hoeven treffen.
Bij veel organisaties is Citrix van belang bij het gegevensverkeer tussen het interne
bedrijfsnetwerk en het openbare internet. Citrix wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt om
thuis te kunnen werken.
Een aantal ministeries schakelde Citrix-systemen uit. Dat gebeurde op advies van het Nederlands Cyber Security Centre (NCSC). Medewerkers
van die organisaties kunnen bijvoorbeeld niet meer vanuit huis inloggen op het bedrijfsnetwerk.
Defensiemedewerkers kunnen wel vanuit huis blijven inloggen. Dat komt doordat Defensie zijn netwerken anders heeft georganiseerd,
waardoor de maatregel niet van toepassing is. Wel worden de ontwikkelingen rondom het lek nauwlettend gevolgd.
Er is voortdurend overleg met het NCSC. Mochten er toch maatregelen volgen die van invloed zijn op het kunnen werken, dan volgt er meer
informatie.
Het lek in Citrix-systemen kwam afgelopen week in het nieuws.

Internationale Defensiefuncties
20 januari 2020 | 13:13
Naar aanleiding van herdefiniëring van de strategische internationale Defensiefuncties is een nieuw toetsingskader
opgesteld. Hieruit vloeit voort dat er een herverdeling plaatsvindt van functies vanuit het Internationale Functiebestand
(IFB) naar de Defensieonderdelen.

Door deze herverdeling zijn met ingang van 1 januari 2020 in totaal 60 VTE ondergebracht in de formatie van het Commando
Luchtstrijdkrachten (CLSK). Het gaat om de eenheden Fort Rucker en Fort Hood binnen de formatie van DHC en de eenheden Sheppard en
Tucson binnen de formatie van Staf CLSK/AJO.
De arbeidsplaatsen en personeel zijn as-is overgekomen naar CLSK. Er is geen sprake van rechtspositionele gevolgen voor het huidige
personeel. DCIOD blijft de ondersteuning voor de militairen en hun familieleden continueren. Voor zowel HR Advies als Loopbaanbegeleiding
kunnen de medewerkers vanaf nu terecht bij HR DHC en HR Staf CLSK. Hierover zijn deze medewerkers separaat geïnformeerd door hun
commandant.
Belangrijke mededeling voor al het CLSK-personeel
Indien u als medewerker belangstelling heeft getoond op een arbeidsplaats binnen DOSCO/IFB binnen een van de hierboven genoemde
eenheden dan dient u opnieuw uw belangstelling te tonen op de nieuwe arbeidsplaats binnen CLSK. De verwachting is dat uiterlijk 1 maart
2020 de oude arbeidsplaatsen binnen DOSCO/IFB worden afgesloten waardoor automatisch uw belangstelling komt te vervallen en u
hierover een mail krijgt. Met dit bericht wordt geadviseerd uw belangstelling te wijzigen naar de nieuwe AP binnen CLSK.
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Weblog C-LSK 26: Waarderen, maar blijven investeren
17 januari 2020 | 14:56
Beste Luchtmachter,
We staan aan het begin van het nieuwe jaar 2020. Niet alleen een nieuw jaar, maar ook een nieuw
decennium, waarin ons harde werk en de successen van de afgelopen decennia een stevig fundament
bieden voor alles wat ons nog te doen staat. We staan aan de start van een decennium waarin we als
luchtmacht transformeren naar een nog beter, slimmer en sneller krijgsmachtdeel. Met de introductie
van veel prachtige nieuwe capaciteiten, waarbij we moeten beseffen dat uiteindelijk niet het ‘ijzer’,
maar wij, de luchtmachters, daarmee het verschil zullen maken. Hoe wij al dat nieuws gaan benutten
bepaalt onze toekomst. Alleen dan kunnen we mee blijven doen aan de top. We blijven onze grenzen
verleggen, ons plafond verhogen en onze horizon verbreden. Ik ben er elke dag trots op wat wij met
elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Ik zeg dat uit de grond van mijn hart.
Maar we kijken dit jaar niet alleen vooruit. In 2020 kijken we ook terug op 75 jaar leven in vrijheid. Op 5
mei 1945, 75 jaar geleden, werd Nederland bevrijd door de geallieerden. Met zwaar oorlogsmaterieel;
honderden schepen, duizenden vliegtuigen en tienduizenden voertuigen. Maar vooral door de inzet van
honderdduizenden mensen. Mensen die verder keken dan hun eigen grenzen, mensen die bereid waren
het grotere belang voor hun eigen belangen te stellen. Mensen die onze vrijheid hebben verworven.
Maar ook mensen die de hoogste prijs hebben betaald, en te ruste liggen in onze velden, op vele
plekken in Nederland. We zijn hen veel verschuldigd. Ook in hun eer en nagedachtenis hebben we wat
mij betreft een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid.
Al 75 jaar leven we in vrijheid, waarvoor we elke dag dankbaar mogen zijn. Al die decennia hebben we kunnen doen en laten wat we willen.
We hebben onze eigen keuzes kunnen maken, we kunnen gaan en staan waar en wanneer we willen. Maar, zo lang leven in vrijheid
verandert ook ons perspectief. We lijken soms wel te zijn gewend aan de vanzelfsprekendheid van vrij zijn. Als ik heel eerlijk ben, baart deze
ontwikkeling me wel eens zorgen. Vrijheid is een voorrecht van ons allemaal, maar de verantwoordelijkheid ervoor wordt vaak maar door
enkelen gevoeld. Als krijgsmacht krijgen we te maken met vragen over de noodzaak van onze aanwezigheid en inzet. En inderdaad is het
soms moeilijk om de samenleving duidelijk te maken wat er elke dag op het spel staat. Hoe laten we onze tanden zien, terwijl een
tegenstander niet direct tegenover ons staat?
We moeten ons wat mij betreft echter blijven realiseren dat vrijheid niet hetzelfde is als vrijblijvendheid. We moeten blijven investeren, om
te behouden, wat we al zo lang bezitten. Investeren in slagkracht, maar ook investeren in bereidheid en besef. Daarom staat dit mooie
nieuwe jaar voor de luchtmacht in het teken van herdenken, maar ook van doorpakken op vernieuwing.
Van het opbouwen van ons eerste F-35-squadron, tot de introductie van de eerste mulitinationale eenheid met de MRTT Tanker Transportvliegtuigen. Van de roll-out van de eerste nieuwe Chinooks en voorbereiden op de komst van de MQ-9 Reaper, tot en met het in de ruimte
brengen van onze eerste door onszelf ontwikkelde kleine satelliet. Ik zie het als onze opdracht om daar alles uit te halen. Dat betekent ook
dat we bereid moeten zijn om onze manier van werken aan te passen. Dingen slimmer en anders durven. Ik weet dat dat bij u in de beste
handen is. Met uw passie, bezieling en inzet kunnen we samen bergen verzetten. En dat allemaal terwijl we ook gewoon inzet blijven leveren,
elke dag weer. U, als mens en als Luchtmachter, bent de sleutel tot ons gezamenlijke succes. Wat hebben we een mooi team samen, en wat
ben ik er trots op u daarin voor te mogen gaan.
Alleen door samen te blijven werken aan onderscheidendheid en vernieuwing, kunnen we onze positie bij de beste luchtmachten ter wereld
vasthouden en versterken. Ik weet dat ik er op kan rekenen dat we daar ook in het nieuwe jaar met elkaar de schouders onder blijven zetten.
We blijven geloven in wat we kunnen, en we blijven de guts tonen om gewoon te doen wat nodig is.
Zo blijven we met elkaar onze gezamenlijke vrijheid waarborgen. Vandaag, maar ook morgen, voor deze generatie, maar ook voor de
generaties na ons. Het maakt ons ambassadeurs van de vrijheid. Om dit ambassadeurschap dit hele jaar extra te onderstrepen, hebben we
voor alle luchtmachters een unieke ‘75 jaar vrijheid’-patch laten maken. Deze heeft u thuisgestuurd gekregen. Als Commandant
Luchtstrijdkrachten wil ik u uitnodigen deze patch met trots te dragen. Om te laten zien dat uw inzet verder gaat dan uw eigen belangen. Om
te laten zien dat u herinnert en beseft, maar ook vooruit kijkt en doorpakt. En om te laten zien dat u deel uitmaakt van het beste team dat ik
me kan voorstellen. We gaan er weer een mooi en onderscheidend jaar van maken, ik zie ernaar uit!
Luitenant-generaal Dennis Luyt
Commandant Luchtstrijdkrachten

Staatssecretaris Visser spreekt omwonenden AWACS-basis
15 januari 2020 | 16:47
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Limburgse gemeente Beekdaelen, dat
tegen de Duitse vliegbasis Geilenkirchen aan ligt. In het gemeentehuis in Schinveld sprak Visser met omwonenden,
actievoerders en bestuurders uit de Limburgse politiek. Ze bezocht de Duitse vliegbasis zelf ook. Het is de thuishaven van
zo’n 40 Nederlandse militairen en 14 AWACS-radarvliegtuigen.
De ‘airborne warningand control systems’ opereren onder NAVO-vlag en zijn de ogen en oren van het bondgenootschap. Sinds de
ingebruikname van de vliegtuigen in 1982 is er veel weerstand geweest van omwonenden. Door de jaren heen zijn er verschillende
maatregelen getroffen om de overlast te beperken.

PagIna 9 van 11

Afbeelding: Staatssecretaris Visser staat op het punt om een AWACS-toestel van binnen te bekijken.
Zo zijn er huizen geïsoleerd, zijn vlieghoogtes aangepast en is het aantal vliegbewegingen boven Nederland sinds 2004 meer dan gehalveerd.
Gemiddeld zijn er nu nog 3 a 4 vluchten per dag.
Visser liet in de gesprekken weten begrip te hebben voor de gevoelens die er leven. Ze stelde voor om samen met alle partijen te zoeken naar
mogelijkheden om de overlast te verminderen: “Ik snap dat mensen teleurgesteld zijn, maar de vliegtuigen zijn er en de basis gaat ook niet
sluiten. De geluidsoverlast kan helaas dus ook niet volledig verdwijnen.”
Strijd tegen ISIS

Afbeelding: In het gemeentehuis in Schinveld sprak Visser met omwonenden, actievoerders en bestuurders uit de Limburgse politiek
De AWACS-vliegtuigen bewaken het Europese luchtruim en dat van de missiegebieden. Met de karakteristieke schotel op de Boeing 707
observeert en verkent het toestel het luchtruim en stuurt gevechtsvliegtuigen aan. De toestellen werden onder meer ingezet boven
Afghanistan en sinds 2016 helpen ze in de strijd tegen ISIS. Ze zorgen voor een actueel luchtbeeld en leveren informatie aan om het
luchtverkeer veilig te coördineren.
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Transfer of Authority
15 januari 2020 | 13:18
Vandaag vond op FSE Mirage de commando-overdracht plaats van detachement 26 naar detachement 27.

Majoor Ad Potters droeg het commando over aan Majoor Peter Blom, die met zijn team tot medio mei a.s. geplaatst zal zijn op Dutchcamp in
het Midden-Oosten.
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