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koninklijkeluchtmacht
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Weekoverzicht Defensieoperaties
29 januari 2020 | 11:59
Zr. Ms. De Ruyter is onderweg naar de Perzische Golf. Het luchtverdedigings- en commandofregat gaat de maritieme
veiligheidssituatie in de Golfregio in kaart brengen. Een overzicht van Defensie-operaties in de week van 22 tot en met 28
januari.

Onderzoek drugssmokkel
De Koninklijke Marechaussee heeft in een woning in Rotterdam bijna 600.000 euro gevonden. De 67-jarige bewoner wordt verdacht van
witwassen. De marechaussee doorzocht de woning vanwege een onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol.
Lopende operaties buitenland



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.



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.



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
NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.



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.



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.
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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.

Lopende acties/operaties binnenland



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 33 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire
specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig. Tevens zijn 4 explosieven op zee vernietigd.



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
heeft Nederland deze taak.



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.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen en winkelpanden in de omgeving
van Zeist.



Militairen van de Compagnie in de West zochten naar verborgen ruimten in de SDKK-gevangenis op Curaçao. Dat gebeurde op
verzoek van de autoriteiten.

Stop cybercriminelen en stel 2-staps authenticatie Whatsapp in
27 januari 2020 | 14:49
Cybercriminaliteit. Het is schering en inslag. Ook
defensiepersoneel is wel eens doelwit, zoals vandaag weer via
Whatsapp. De meeste criminelen zijn op geld uit, maar vaak is
de bijvangst (vertrouwelijke) privé of zakelijke informatie. Een
zogenaamd gezins- of familielid stuurt het bericht in acute
financiële problemen te zitten en vraagt geld over te maken.
Velen trappen erin vanwege persoonlijke aspecten bij het
bericht.
De profielfoto klopt. De informatie in het bericht lijkt juist. Hoe dat
kan? Het account van die bekende is gehackt. Daarna zijn gegevens
gebruikt om bekenden uit de adreslijst te benaderen. Dat gebeurt
overigens ook vanuit zakelijke contacten. Bijkomend probleem is dat op de gehackte accounts soms ook Defensie-informatie staat zoals
foto’s of tekstberichten over een uitzendgebied.
Zelf oplossen
Vaak is een ontbrekende of zwakke beveiliging eenvoudig zelf op te lossen. Beveilig het WhatsApp-account met dubbele authenticatie en stel
voor de voicemail een niet eenvoudig te raden pincode in.
Instellen van 2-stapsverificatie op WhatsApp:
1. Open WhatsApp op een iPhone of Android-smartphone.
2. Ga naar 'Instellingen' en kies voor 'Account'.
3. Ga naar 'Verificatie in 2 stappen inschakelen' en stel de code in.
Bij grote providers een beveiligingscode instellen voor voicemail:
- KPN: Bel naar 1233 en toets 2 voor instellingen en optie 1 om de toegangscode te wijzigen.
- T-Mobile: Bel 1233 en kies 9 voor mailboxinstellingen. Toets vervolgens 2 voor instellingen en nogmaals 2 voor wachtwoord. Voer een
nieuwe code in.
- Tele2: Bel naar 1233 en kies 4 in het hoofdmenu. Je kunt dan de standaard pincode vervangen met een eigen unieke code.
- Vodafone: Bel 1233 en toets 11 voor het hoofdmenu. Kies vervolgens 2 voor persoonlijke instellingen en daarna 3 voor het instellen voor
een pincode.
Meer lezen hierover: (internet) https://www.nu.nl/tech-achtergrond/6023327/zo-beveilig-je-jouw-whatsapp-account-tegen-hackers-enoplichters.html
Beveiligingsbewustzijn bij Defensie:
http://intranet.mindef.nl/bs/organisatie/Directies/HDBV/Beveiligingsautoriteit/Beveiligingsbewustzijn.aspx
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28 januari ‘Dag van de privacy’
21 januari 2020 | 11:53
Op 28 januari viert de hele Europese Unie ‘Data Protection Day’. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te
informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere
organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te
verbeteren.

Hierbij nog eens 5 privacy tips:



Voorkom datalekken. Uit de praktijk blijkt dat datalekken in veel gevallen veroorzaakt worden door menselijke fouten en niet door
falende IT-systemen. Veelvoorkomend zijn gerichte phishing aanvallen via e-mail of sms en het gebruik van ransomware om
gegevens in te sluiten en de gebruiker of eigenaar vervolgens om geld te vragen voor de bevrijding van de gegevens. Bij een
datalek is het altijd belangrijk dat je weet welke gegevens er zijn gelekt. Privégegevens als namen, e-mailadressen, woonadressen
en telefoonnummers komen vaak voor in datalekken. Meld een (vermeend) datalek altijd via melding voorval (MVV) en aan de
AVG-coördinator.



Het burgerservicenummer (BSN) bevat bijzondere persoonsgegevens en kan, in verkeerde handen, worden misbruikt voor
identiteitsfraude. Als je BSN is gelekt, is het belangrijk om je bankrekening en post in de gaten te houden en verdachte of vreemde
transacties of berichten direct na te bellen.



Laat computers en dossiers nooit onbewaakt achter. Maak met je medewerkers afspraken over het creëren van een zogeheten
‘clean desks’ policy. Beveiliging is niet enkel een kwestie van IT, maar even goed van organisatie. Personeelsdossiers worden vaak
in fysieke kasten bewaard en deze dossiers bevatten vaak gevoelige persoonsgegeven.



Verstuur en deel geen bestanden met persoonsgegevens via de mail, maar deel deze op een veilige manier bijvoorbeeld met
autorisaties in DWRD. Meld nieuwe verwerkingen (gegevensbestanden) van persoonsgegevens altijd aan de AVG-coördinator.



Zet bij e-mail verkeer niet iedereen in de ‘aan’ (met name bij externe partijen) maar in de BCC. Hiermee wordt voorkomen dat
Defensie e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn. Gebruik CC alleen voor contacten waarvan je echt een antwoord of actie
verlangt. De BCC is vooral handig om de privacy van ontvangers te beschermen als je meerdere mensen tegelijk een bericht of
uitnodiging stuurt of alleen maar informeert.

Meer informatie

https://www.coe.int/en/web/portal/28-january-data-protection-day (te openen via internet op de werkplek)
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Defensielocatie Brasserkade heet nu Majoor Jan Linzel Complex
24 januari 2020 | 09:58
Het militaire complex, beter bekend als het voormalige Instituut Defensie Leergangen, draagt sinds vandaag de naam van
oud-oorlogsvlieger Jan Linzel. Met een Spitfire en de Hawker Tempest werd hij in de veertiger jaren ingezet tegen naziDuitsland. De vorig jaar overleden Linzel maakte meer dan 150 gevechtsvluchten.

Het voormalige instituut aan de Brasserskade behoorde tot het militaire vliegveld Ypenburg, dat in 1991 werd gesloten. In mei 1940 was
reserve-sergeant vlieger Linzel er geplaatst bij een afdeling met Fokker D-21 jachtvliegtuigen.
De Duitsers bombardeerden Ypenburg op 10 mei. Linzel raakte daarbij gewond en belandde in het hospitaal.
Verdienstelijk tegen Duitsers
Na de capitulatie hervatte Linzel zijn loopbaan als vlieger bij de Royal Air Force en maakte zich vanuit Engeland verdienstelijk tegen de
Duitsers.
Voor zijn acties in de oorlogsjaren kreeg Linzel verschillende onderscheidingen: 4 Britse, het Nederlandse Oorlogsherinneringskruis met 2
gespen, 2 dapperheidsonderscheidingen, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.
Binnenkort prijkt de naam van de oorlogsheld op het Defensiecomplex in Den Haag. Het moet alleen nog worden opgehangen. Een
kleindochter van de voormalige vlieger onthulde het bord ‘Majoor Jan Linzel Complex’.
Hier zijn vandaag de dag onder meer de Inspectie Veiligheid Defensie en de Militaire Luchtvaart Autoriteit ondergebracht.

Persoonlijk opleidingsbudget voor burgermedewerkers
23 januari 2020 | 10:00
Burgermedewerkers bij Defensie kunnen nu gebruik maken van de individuele opleidingsaanspraak. Dit persoonlijk
opleidingsbudget geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De maatregel maakt deel uit van het
arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020.
Met de opleidingen krijgen burgermedewerkers de kans hun talenten te ontwikkelen. Ze bouwen met jaarlijks € 500,- een budget op van
maximaal € 4.000,- De burgermedewerker kan tot 5 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd een aanvraag indienen.
Het opgebouwde persoonlijk opleidingsbudget en de aanvraag van een opleiding hieruit worden volledig ondersteund door Selfservice. De
medewerker vindt ze allebei via de Selfservice - Opleiding en Kwalificeren – Opleidingsplan - tabblad Individueel Opleidingsplan en
Persoonlijk opleidingsbudget.
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Vóór aanvraag van een opleiding maakt de burgermedewerker met de leidinggevende en de employabilitybegeleider eerst afspraken. Die
gaan over de periode, faciliteiten en opleidingsmogelijkheden.
De invoering van het opleidingsbudget loopt vooruit op de formalisering van de regelgeving, verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord
2018-2020 en is een aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, gericht op talentontwikkeling van de
burgermedewerker.
Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden van het persoonlijk opleidingsbudget op de pagina 'Opleidingen voor burgermedewerkers'.

Speciale patch '75 jaar vrijheid' uitgegeven
22 januari 2020 | 13:34
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Sindsdien leven we met elkaar in vrijheid. Om dit met elkaar te
vieren, maar ook om te beseffen dat deze vrijheid ons niet zomaar aan komt waaien, heeft de Koninklijke Luchtmacht een
speciale '75 jaar vrijheid'-patch uitgegeven. Zo willen we onze bevrijding herdenken, en laten zien dat wij ons sindsdien
dagelijks inzetten voor deze vrijheid.

Iedere medewerker in dienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft deze speciale patch op het huisadres ontvangen. De Commandant
Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, nodigt u uit om de patch gedurende het 'Vrijheidsjaar 2020' met trots te dragen, daar
waar u de mogelijheid heeft. Iedere Luchtmachter; militair, reservist of burger, is een ambassadeur van de vrijheid. Het dragen van deze
patch is een van de vele wegen waarop we dit ambassadeurschap in 2020 kunnen uitdragen.
In de kolom 'Gerelateerde onderwerpen' aan de rechterzijde van dit nieuwsbericht vind u daarnaast een fotoset en de begeleidende tekst uit
het geschenkmapje, te gebruiken voor uw eigen projecten, presentaties of uitingen rond het thema '75 jaar vrijheid'.
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