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Weekoverzicht Defensieoperaties
05 februari 2020 | 12:00
Defensie huisvest een groep Nederlanders die begeleid is teruggekeerd uit de provincie Hubei uit China vanwege het
Coronavirus. Zij zijn ondergebracht op de Defensielocatie Huis ter Heide. Een overzicht van Defensie-operaties in de week
van 22 januari tot en met 4 februari.

Hoewel de reizigers niet ziek zijn en geen tekenen van besmetting tonen, heeft Defensie preventieve maatregelen genomen. Zo wordt het
contact vermeden tussen de reizigers en het Defensiepersoneel.

Mijnenjagen
Zr. Ms. Willemstad ruimt komende weken explosieven in de Noordzee. Het gebied strekt zich uit van België tot en met het zuiden van
Noorwegen. Het marineschip opereert in een deel met de meest bevaren scheepsroutes ter wereld. Op de bodem van de Noordzee liggen
nog vele duizenden gevaarlijke projectielen. De mijnenjager vertrok afgelopen weekend en blijft bijna 4 maanden weg.

In Nederland
Defensie verleende afgelopen week observatiecapaciteit vanuit de lucht in een strafrechtelijk onderzoek naar autobranden. Dit gebeurde in
de omgeving van Oosterhout.
Militairen van een CBRN-eenheid (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair) assisteerden bij een melding van een verdacht pakketje in de
omgeving van Amsterdam.
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Irak
Bijna 40 mariniers en een aantal commando’s, die zo’n 4 maanden waren uitgezonden naar de Iraakse plaatsen Erbil en Bagdad, keerden
terug in Nederland. De taken zijn inmiddels overgenomen door collega’s van de Luchtmobiele Brigade. Zij ondersteunen het speciale
operaties-trainingscentrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven Nederlanders trainingen samen met partnerlanden. 2
Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele
experts aan deel.

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.



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 ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Marineschip Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH). Doel is om
een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio.



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 2
Nederlandse schepen tegen piraterij.



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 35 keer uit na meldingen van explosieven ergens 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.



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.
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Nieuwe commandant GLR
Per 3 februari is kolonel Michel Brevink gestart als commandant Groep Luchtmacht Reserve
(GLR). Hij neemt het commando over van kolonel Raymond Kramer.
Kolonel Brevink was hiervoor directeur van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en
Gezondheid, tevens de ARBO-dienstverlener voor de Krijgsmacht. In voorgaande functies heeft hij veel
ervaring opgedaan in transities en personeelszaken. Bijvoorbeeld binnen het Integrated Product Team
Training van het F35 Joint Program Office te Washington DC en als Hoofd Afdeling Personeelsmanagement
& Bedrijfsvoering bij de staf Commando Luchtstrijdkrachten. Als onderdeelscommandant van de Groep
Luchtmacht Reserve zal kolonel Brevink verder (in)richting geven aan de flexible workforce voor het CLSK.
Een ceremoniële commando-overdracht volgt.

Vrij baan voor lancering 1e satelliet Nederlandse overheid
04 februari 2020 | 16:32
De weg is vrij voor de BRIK-II. De lancering van deze 1e satelliet van
de Nederlandse overheid staat gepland voor halverwege dit jaar.
Een zogenoemde bestuursafspraak beschrijft het proces
waarbinnen Defensie Space activiteiten kan ontplooien. Defensie en
het Agentschap Telecom tekenden het document vandaag in Den
Haag.
Space is niet alleen belangrijk voor Defensie, maar vooral ook voor het
beschermen van onze samenleving.
Elke Nederlandse partij die een satelliet wil lanceren, kan dat alleen met
toestemming van het Agentschap Telecom (AT). Anders is het operationeel
krijgen van een satelliet niet mogelijk, laat staan te lanceren.
Het agentschap is namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ook verantwoordelijk voor ruimtevaartactiviteiten van andere departementen. Daarnaast faciliteert Telecom in de registratie en benodigde
frequenties. Hoewel de Nederlandse overheid strikt genomen niet onder hetzelfde regime valt als commerciële partijen, is het van groot
belang dat ook overheidsinitiatieven gecontroleerd gebeuren. De bestuursafspraak voorziet hierin en biedt ook ruimte voor nieuwe
initiatieven.
Namens Defensie tekende Directeur Plannen generaal-majoor André Steur het document. Hoofdinspecteur Agentschap Telecom Angeline
van Dijk deed dat namens haar organisatie. Alle opvolgende satellietprojecten kunnen straks gebruikmaken van de afspraak.

Brevetteringen in het kader van Academische Brevettering
03 februari 2020 | 11:42
Vorige week reikte Plaatsvervangend Commandant
Luchtstrijdkrachten, generaal-majoor Schevenhoven, 5
brevetten uit. Het betrof hier 4 academische bekwaamheidsbrevetten en een brevet voor de Hogere Defensie Vorming
(HDV).
De luitenant-kolonels Anton Roording en Bastiaan Nieuwdorp
ontvingen het brevet Hogere Bedrijfswetenschappelijke Bekwaamheid.
Het brevet behorende bij de Hoger Technischwetenschappelijke
Bekwaamheid werd bij luitenant-kolonel Bernard Buijs en majoor Frans
Leijtens opgespeld. Tot slot werd aan luitenant-kolonel Ian Knight,
namens de Commandant der Strijdkrachten, het brevet Hogere
Defensie Vorming uitgereikt.
De Academische Brevettering CLSK (ABC) vindt plaats in een van vier
verschillende opleidingsrichtingen; bedrijfswetenschappelijk, krijgswetenschappelijk, sociaalwetenschappelijk of technisch wetenschappelijk.
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In zijn toespraak ging generaal Schevenhoven dan ook uitgebreid in op de diversiteit in achtergrond van de gebrevetteerden en de grote
inspanningen die zij hebben moeten leveren om deze kwalificatie toegekend te krijgen.De brevettering van de militairen leidt automatisch
tot opname in het management development (MD) bestand van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).
Na afloop van de ceremonie was er tijdens een afsluitende borrel uitgebreid de gelegenheid om de brevetten te bewonderen onder het
genot van een hapje en een drankje.
CLSK officieren die geïnteresseerd zijn in een academisch brevetteringstraject kunnen contact opnemen met hun employability adviseur.

Vernieuwd Meldpunt Integriteit Defensie
31 januari 2020 | 17:05
Het vernieuwde Meldpunt Integriteit Defensie is vanaf vandaag beschikbaar. Defensiemedewerkers kunnen hier ongewenst
gedrag, een integriteitsschending of een misstand melden. Het vernieuwde meldpunt verlaagt de drempel om ongewenst
gedrag aan te kaarten.

Voorheen was het meldpunt onderdeel van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Nu wordt aangestuurd door en gerapporteerd aan
de SG. Defensiepersoneel gaat doorgaans professioneel en respectvol met elkaar om. Toch komt ongewenst gedrag voor. Het kan lastig zijn
om dat direct op de werkvloer of met de leidinggevende te bespreken. Een collega aanspreken op gedrag heeft niet altijd resultaat.
Ook verbeterd is de aanpak van meldingen. Die draait meer om maatwerk: samen met betrokken medewerkers tot de meest passende
oplossing komen. Defensie wil een veilige werkomgeving voor iedereen. Verschillende rapporten onderstrepen het belang van sociale
veiligheid, zoals het rapport van de commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie.
Hoe melden?
Een melding of klacht indienen bij het Meldpunt Integriteit Defensie kan als volgt:





Telefonisch: 070 – 3765915
Per e-mail: meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl
Via de servicedesk defensie: 088-9500500 of *06 733, optie 4 (vanuit het buitenland 0031 88 9500500)

Bij contact met het meldpunt, wordt er gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden. Wie niet gelijk wil melden, kan bijvoorbeeld worden
doorverwezen naar een vertrouwenspersoon.
Is een probleem geen integriteitskwestie, dan verwijst het meldpunt naar het juiste loket. Is het dat wel, dan neemt een adviseur integriteit
zo snel mogelijk contact op om de opties door te nemen. Melders kunnen zich daarbij ook altijd laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
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Meer informatie
Wie (nog) geen melding of klacht wil indienen, maar wel met een integriteitskwestie zit, kan altijd terecht bij:





een adviseur integriteit;
een vertrouwenspersoon voor advies en ondersteuning;
de intranetpagina Ongewenst gedrag of integriteitsschending?.

Apache raakt boom
31 januari 2020 | 08:51
Tijdens een oefening van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Duitsland heeft een AH-64D Apachegevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht een boomtop geraakt. De crew is veilig geland op de basis. Daar werd
materiële schade aan het toestel geconstateerd.
Apache-gevechtshelikopters

De oefening wordt gehouden in het kader van het Helicopter Weapon Instructor Course (HWIC). De HWIC is een vervolgopleiding voor de
meest ervaren helikoptervliegers. De training is bedoeld om DHC-bemanningen naar een tactisch hoger niveau te krijgen.
Daar komt veel bij kijken. Zoals het organiseren van een oefenvijand, oefenlocaties en de inzet van wapensystemen en radars.
Er wordt een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident.
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