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Colligendo et annuntiando; wij zijn er om te verzamelen, vast te leggen en te publiceren. 
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Voorwoord Regimentscommandant 
Beste lezer, 

Voor u ligt het derde jaarverslag van het Regiment Bevoorradings- 
en Transporttroepen. Een verslag gemaakt vanuit alle delen uit onze 
organisatie, voor en door regimentsgenoten. Ook 2018 was een 
mooi Regimentsjaar. Een jaar met aandacht voor ceremonieel, 
tradities en veel saamhorigheid tussen actieve, post-actieve 
militairen en veteranen. Ook op operationeel gebied heeft ons 
Regiment van zich laten horen. Ondersteuningen vanuit de 
operationele eenheden maar ook vanuit de DVVO hebben wederom 
bijgedragen in het slagen van vele oefeningen en missies. Ondanks 
de personele en materiële tekorten dit jaar is het gelukt om binnen 
de grenzen van deze delta het logistieke verschil te maken 
waarvoor we veel waardering en respect ontvingen. Binnen het 
OTCo zoals OTCRij en het OTCLog zijn Regimentsgenoten op velerlei 
vakgebieden druk geweest om nieuwe collegae op te leiden en 
startbekwaam op te leiden. Niet altijd eenvoudig gezien de grote 
vraag naar personeel en in sommige gevallen grote opkomsten.  

Veel Regimentsgenoten hebben op enige wijze een bijdrage geleverd aan activiteiten die weer 
veelvuldig bezocht zijn door regimentsgenoten, familie, vrienden en andere belangstellenden. Ik 
wil alle vrijwilligers, actief dienenden, veteranen en post-actieve militairen danken voor hun 
bijdrage dit jaar. Zonder uw steun was het niet gelukt op zoveel gebieden activiteiten te 
organiseren die ertoe bijdragen dat we een Regiment zijn dat leeft. Heel veel dank. 

In dit jaarverslag komen alle Regimentsaspecten aan bod en dat maakt een jaarverslag als dit een 
mooi en waardevol document. Elke eenheid of afdeling heeft het afgelopen jaar zijn bijdrage 
geleverd aan het logistieke proces, opleidingsdoelen of taken en verantwoordelijkheden van ons 
Regiment. En hiermee geven we invulling aan de veel geslaakte kreet “Samen zijn we het 
Regiment” en als Regimentscommandant kan ik daar alleen maar trots op zijn. Ik wens u veel 
leesplezier en hoop dat u veel herkenning heeft bij de afwisselende impressie foto’s. 

Met een hartelijke Regimentsgroet, 

 
H. (Henk) Plenk 
Luitenant-kolonel van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen 
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Voorwoord voorzitter Bureau Geschiedschrijving 
 
Voor u ligt alweer het derde jaarverslag dat het Bureau Geschiedschrijving van het Regiment 
Bevoorradings- en Transporttroepen (Reg B&T) samenstelt ten behoeve van ons mooie regiment. 
De Jaarverslagen worden goed ontvangen, maar dat komt vooral doordat het een gezamenlijk 
product is dat tot stand komt door de bereidwillige medewerking van de leden van de 
Regimentsraad en enkele andere betrokken regimentsgenoten. Waarvoor nogmaals dank. Wij 
hopen als samenstellers dat hiermee een mooie, maar ook noodzakelijke traditie is begonnen.  
 
Het Jaarverslag geeft de Regimentscommandant, de Regimentsraad en alle regimentsgenoten een 
terugblik op het afgelopen kalenderjaar. Het draagt daarmee in ieder geval bij aan vastlegging en 
daarmee aan het collectief geheugen van ons regiment. Wat weer bijdraagt aan traditiehandhaving 
(inclusief het bewaren van het cultureel erfgoed), een van de drie hoofdtaken van korpsen en 
regimenten. En het beoogt om de Regimentscommandant en de Regimentsadjudant te helpen bij 
de andere twee hoofdtaken van korpsen en regimenten; het bevorderen van saamhorigheid en 
bijzondere personeelszorg (m.n. voor veteranen).  
Hierbij is het van belang om te beseffen dat de Rijksoverheid sinds eind jaren 90 van de vorige 
eeuw alleen nog maar beleid archiveert en geen uitvoering, tenzij. Dit geeft extra belang aan de 
activiteiten die ons regiment zelfstandig ontplooit op het gebied van geschiedschrijving en 
vastlegging.  
 
Onderstaand volgt allereerst een algemene terugblik (de historische context) op het jaar 2018 met 
een scope die van geopolitiek afdaalt naar nationaal, departementaal om uiteindelijk aan te landen 
bij ons regiment. Hierbij beseffen de stellers zich dat het ondoenlijk is om een zodanig breed 
verspreid regiment integraal te beschouwen. De nadruk zal in de bijgevoegde delen dan ook vooral 
liggen op ons eigen mooie regiment B&T en vervolgens op de B&T-zware eenheden; Bevoorrading 
& Transport Commando (B&TCo), 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault (11 Bevocie AASLT), 
Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie (DVVO), Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek 
(OTCLog), Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Bergen (OTCRij) en de Bergings- en 
Identificatiedienst KL (BIDKL).  
Tevens worden de B&T relevante ontwikkelingen vermeld en geeft de Functietoewijzingsautoriteit 
B&T (FTA B&T) een terugblik. Ook de Vereniging Veteranen Regiment B&T, de Historische Collectie 
B&T, Bureau Geschiedschrijving (BGB&T) en de Stichting Vrienden van het Regiment B&T geven 
een terugblik op het verslagjaar. Tot slot wordt ook nog aandacht besteed aan de in het 
verslagjaar overleden regimentsgenoten en – gescheiden van dit document - de in dat jaar 
uitgezonden / ingezette mannen en vrouwen van ons regiment (beide overzichten uiteraard voor 
zover bij de samenstellers bekend).  
 
W.F. (Willy) Engelmann 
Luitenant-kolonel buiten dienst B&T 
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Terugblik op 2018 
 
Tijdsbeeld 
Januari: 
• ALG: In Tunesië hevige protesten van de bevolking tegen de hoge voedselprijzen.  
• 1: Bulgarije nieuwe voorzitter van de Europese Unie.  
• 9: Venezuela sluit de grenzen / verbindingen met Aruba, Bonaire en Curaçao i.v.m. vermeende 

smokkelroutes van voor Venezuela waardevolle goederen en voedsel. 
• 9: Noord- en Zuid-Korea overleggen voor het eerst in twee jaar weer rechtstreeks. Directe 

aanleiding zouden de Olympische Winterspelen in Pyongyang zijn (Noord-Korea neemt deel), 
indirect/feitelijk zijn het de harde sancties tegen Noord-Korea.  

• 27-28-29: Massale DDoS-cyberaanval op de Nederlandse banken, de Belastingdienst en DigiD.  
• ALG: Turkije valt vanaf 20 januari de Syrische regio Afrin binnen om Koerden te verjagen. 

Februari: 
• 3: Aanslag in Italië door een rechts-extremist; zes Afrikaanse immigranten gedood.  
• 5: Nederland neemt het bestuur van het eiland St. Eustatius over op basis van langdurige 

vermeende wetteloosheid, discriminatie, financieel wanbeheer en willekeur.  
• ALG: Noord- en Zuid-Korea nemen gezamenlijk deel aan de Olympische Winterspelen in 

Pyongyang. 

Maart: 
• ALG: Chinese Volkscongres schrapt een beperkend artikel in de Grondwet, zodat president Xi 

Jinping tot zijn dood mag worden herkozen. Ook verhoogt men het defensiebudget met ruim 8 
procent. 

• ALG: Uit Venezuela vluchtten ruim 7.000 mensen vanwege het economische wanbeleid van 
president Maduro. 

• 1: President Poetin (RUS) meldt in zijn jaarlijkse beleidsverklaring dat zijn land nieuwe 
onzichtbare kernwapens heeft, die de hele wereld kunnen bereiken.  

• 2: Aanslag van vermoedelijk jihadisten in Ouagadougou (Burkina Fasso); acht doden. 
• 4: Aanslag in Salisbury (GBR) met zenuwgas op een Russische dubbelspion (Sergej Skripal) en 

zijn dochter. Britse autoriteiten zijn ervan overtuigd dat Rusland achter de aanslag zit. Er volgt 
een escallatie van diplomatieke uitzettingen door Engeland, Europa, de USA en als reactie 
daarop door Rusland.  

• 5: Verkiezingen in Italië. Twee eurosceptische partijen winnen; de Vijfsterrenbeweging en de 
Lega. Er volgt een lange moeizame formatie.  

• 6: Noord-Korea (Kim Jong-un) zoekt toenadering tot Zuid Korea en de USA. 
• 14: Na langste naoorlogse formatie treedt in Duitsland kabinet Merkel IV aan (Grote Coalitie 

CDU/CSU en SPD). 
• 18: Vladimir Poetin wordt herkozen als president van de Russische Federatie.  
• 18: Turkije heeft met de inname van de stad de Koerdische enclave Afrin in Syrië verovert.  
• 23: Aanslag in Trèbes (FRA); vier doden en vijftien gewonden. 
• 23: Ministerraad (NLD) stelt defensienota vast. 
• ALG: President Trump (USA) kondigt importheffingen aan (o.a. op staal en aluminium). Dit 

leidt na een bevestiging op 31 mei tot een wereldwijde handelsoorlog (deels blufpoker) met 
Europa en China.  

April: 
• 2: President al-Sisi wint net als in 2014 de presidentsverkiezingen (Egypte). 
• 7: Wederom gifgasaanval in Syrië (burgeroorlog); tientallen doden en vele honderden 

gewonden. Op 14 april volgt een vergeldingsaanval door de U.S.A., Frankrijk en Engeland.  
• 8: In Hongarije wint Fidesz wederom de verkiezingen; Viktor Orbán blijft premier.  
• 13: De Nederlandse Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verstoort een poging tot 

een cyberaanval op het OPCW te Den Haag door 4 Russische spionnen van de GROe.  
• 19: In Cuba draagt president Raúl Castro (86) zijn functie over aan Miguel Díaz-Canel. 
• 19: Milan Djukanovic wint de presidentsverkiezingen in Montenegro.  
• 20: Koning van Swaziland herdoopt zijn land tot The Kingdom of eSwanti.  
• 22: Aanslag in Kabul (AFG); minimaal 57 doden en vele gewonden. Er vinden in Afghanistan 

wekelijks aanslagen plaats, vooruitlopend op de verkiezingen in het najaar. 
• 23: Aanslag in Toronto (CAN); 10 doden, 15 gewonden.  
• 27: Ontmoeting tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea (Kim Jong-un en Moon Jae-in). 

Het is de derde ontmoeting ooit, na die in 2000 en 2007.  
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Mei:  
• ALG: Na uitspraken van de pas gekozen premier van Armenië oplopende spanning tussen 

Armenië en Azerbeidzjan over de omstreden enclave Nagorno-Karabach. 
• ALG: China plaatst geavanceerde raketsystemen op kunstmatige eilanden in een betwist deel 

van de Zuid-Chinese Zee.  
• 4: De Baskische (SPA) terroristische afscheidingsbeweging ETA heft zichzelf na 60 jaar op. 
• 5: ‘Verwarde’ Syriër (verblijfsvergunning) steekt in Den Haag drie mensen met een mes neer.  
• 8: President Trump (USA) zegt het door de vorige regering (Obama) afgesloten nucleaire 

akkoord met Iran eenzijdig op. De EU is hier op tegen.  
• 10: Iran valt Israël aan met raketten. Deze bereiken Israël niet, maar Israël slaat onmiddellijk 

hard terug en bombardeert 50 Iraanse doelen in Syrië.  
• 12: Aanslag in Parijs (FRA); een dode en vier gewonden.  
• 12: De sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr wint parlementsverkiezingen in Irak. 
• 13: Aanslag in Surabaya (Indonesië); minstens 13 doden en tientallen gewonden.  
• 14: De USA openen hun naar Jeruzalem verplaatste ambassade in Israël. 
• 14: Rellen in de Gazastrook aan de grens met Israël kosten minstens 55 Palestijnen het leven.   
• 20: In Venezuela wordt president Maduro herkozen. Zijn economische hervormingen leiden 

o.a. tot hyperinflatie, massale tekorten en een enorme migratiecrisis in Zuid-Amerika van 
gevluchte Venezolanen.  

• 23: Noord-Korea lijkt ingestorte nucleaire testlocatie te ontmantelen.  
• 29: Aanslag en gijzeling in Luik (BEL); drie doden, vier gewonden.  

Juni:  
• 1: In Saudi-Arabië mogen vrouwen vanaf nu (onder voorwaarden) autorijden.  
• 1: In Italië wordt Giuseppe Conte beëdigd als nieuwe premier.  
• 1: In Spanje moet de rechtse regering van Mariano Rajoy na een corruptieschandaal aftreden.  

    Op 8 juni treedt een socialistische minderheidsregering aan o.l.v. Pedro Sánchez.  
• 12: In Singapore vindt een historische topontmoeting plaats tussen de Amerikaanse president 

Donald Trump en de leider van Noord-Korea; Kim Jong-un. 
• 14: EU beëindigt missie in Kosovo.  
• 24: Presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. President Erdogan wordt herkozen onder 

het nieuwe meer presidentiële staatsbestel. 
• 25: Diverse Europese landen buiten de EU en NAVO om (incl. het Verenigd Koninkrijk), 

tekenen een intentieverklaring voor een Europees Defensie Initiatief; intensievere 
samenwerking op defensiegebied. 

• 28: Europese top over immigratie, onder druk van zowel het Italiaanse besluit om immigranten 
niet meer toe te laten en van de Duitse regeringspartij CSU, die ook de grenzen wil sluiten. 

• 30: In Frankrijk wordt een aanslag verijdeld op een conferentie van de Iraanse oppositiepartij 
MEK. 

• ALG: Mislukte aanslagen, zowel op premier Abiy Ahmed van Ethiopië als op president 
Mnangagwa van Zimbabwe. 

Juli:  
• 1: Oostenrijk nieuwe voorzitter van de Europese Unie.  
• 1: Presidentsverkiezingen in Mexico. Andrés Manuel López Obrador wordt de nieuwe president.  
• 11-12: NAVO-top in Brussel. President Trump valt Europese bondgenoten aan over hun te lage 

defensieuitgaven.  
• 25: Aanslagen in Syrië; meer dan 200 doden. 
• 25: Topoverleg EU (commissievoorzitter Juncker) en de USA (president Trump) teneinde een 

handelsoorlog te voorkomen. Conflict wordt afgevlakt.  
• 26: Imran Khan eist winst op van de parlementaire verkiezingen in Pakistan.  
• 28: Ondanks een omstreden uitslag wordt Ibrahim Boubacar Keïta herkozen als president van 

Mali.  
• 31: Iran wijst toenadering door USA af, zo lang het nucleaire akkoord niet wordt gehandhaafd.  

Augustus: 
• ALG: Uitbraak van Ebola in de Democratische Republiek Congo. Deze sleept in ieder geval 

voort tot ver in 2019.  
• ALG: Indonesië (m.n. Lombok) wordt vanaf 29 juli wekenlang getroffen door meerdere 

aardbevingen; honderden doden en duizenden gewonden. 
• 1: Verkiezingen in Zimbabwe monden uit in een veldslag als blijkt dat de partij van de sinds 

eind 2017 zittende president Mnangagwa (na een coup tegen Mugabe) een tweederde 
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meerderheid zou verwerven en daarmee de grondwet kan wijzigen. Op 26 augustus wordt 
Mnangagwa desondanks ingezworen.  

• 1: In Denemarken treedt een burqa-verbod in werking.  
• 2: Rusland dwingt Iran om haar troepen in Syrië terug te trekken tot 85 kilometer van de 

grens met Israël.  
• 6: Amerikaanse sancties tegen Iran treden in werking.  
• 6: Premier Medvedev van Rusland laat – 10 jaar na de vijfdaagse oorlog tussen Rusland en 

Georgië - weten dat Moskou een NAVO-lidmaatschap van Georgië nog steeds zal opvatten als 
een provocatie, die kan leiden tot ‘een gruwelijk conflict’.  

• 7: Iván Duque wordt ingezworen als nieuwe president van Colombia.  
• 8: De regering van Ethiopië sluit een vredesakkoord met het Oromo Bevrijdingsfront.  
• 13: Controverse tussen Turkije en USA, i.c.m. Amerikaanse importheffingen leidt dit tot sterke 

devaluatie van Turkse munt (Lira) en heeft ernstige consequenties voor de Turkse economie. 
• 14: Poging tot aanslag in Londen; enkele gewonden.  
• 20: Poging tot aanslag in Barcelona. Aanvaller gedood.  
• 22: USA leggen Rusland aanvullende sancties op vanwege vergiftiging Sergej Skripal.  
• 23: USA en China verbreden hun wederzijdse economische sancties (importtarieven).  
• 31: Aanslag op Centraal Station Amsterdam; twee zwaargewonden. Dader gewond 

aangehouden.  

September:  
• 11: Rusland houdt een zeer grote oefening ‘Vostok-2018’, o.a. samen met China. 
• 12: Het Europees Parlement oordeelt op basis van het rapport Sargentini dat in Hongarije door 

de regering Orbán de democratische rechtsstaat wordt uitgehold. Deze veroordeling is een 
unicum binnen de EU.  

• 17: Rusland (Iran) en Turkije stellen een gedemilitariseerde zone in tussen het Syrische regime 
en de rebellen. Hiermee lijkt een grootschalig militair offensief in Idlib (laatste rebellenbolwerk) 
afgewend.  

• 18: Denuclearisatietop Noord- en Zuid-Korea; Pyongyang. 
• 24: Amerika heft extra importheffingen op Chinese goederen. 
• 28: Het Indonesische eiland Sulawesi wordt getroffen door een reeks aardbevingen, gevolgd 

door een verwoestende tsunami met golven van twee meter hoog. Meer dan 2.000 doden en 
ruim 4.400 gewonden. Honderdduizenden mensen worden dakloos.  

Oktober:  
• ALG: President Trump (USA) beschuldigt Rusland ervan het INF-verdrag uit 1987 (stop op 

ontwikkeling kernraketten voor de middellange afstand) te schenden en dreigt het op te 
zeggen.  

• 2: De kritische Amerikaans-Saoedische journalist Jamal Khashoggi wordt vermoord in het 
Saoedische consulaat in Istanboel (TUR). 

• 4: Amerikaanse vicepresident Mike Pence verklaart specifiek de handelsoorlog aan China.  
• 20: Start 4e Invictus Games (Sydney, Australië).  
• 21-22: Verkiezingen in Afghanistan. In de aanloop naar en tijdens de verkiezingen zijn vele 

aanslagen gepleegd en zeker 10 kandidaten omgekomen.  
• 26: Presidentsverkiezingen en referendum over godslastering in Ierland.  
• 28: Rechtsconservatieve Jair Bolsonaro wint presidentsverkiezingen in Brazilië.  
• 29: Angela Merkel (Duitse Bondskanselier) kondigt, na twee desastreuze deelstaatverkiezingen 

in Beieren en Hessen, aan dat ze stopt als voorzitter van haar eigen partij (CDU).  

November:  
• 5: De USA passen weer strengere sancties toe tegen Iran.  
• 6: Tussentijdse Congresverkiezingen VS. President Trump en de Republikeinen verliezen de 

meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar behouden de Senaat.  
• 25: Regeringsleiders EU en GBR bereiken een akkoord over de Brexit (29 maart 2019). Het 

Britse Parlement moet hier echter nog over stemmen.  
• 25: Rusland blokkeert de toegang tot de Zee van Azov, waardoor de scheepvaart van de 

Oekraïne wordt geblokkeerd. Ook neemt ze drie Oekraïense schepen in beslag.  
• 28: Het Italiaanse parlement keurt strikte asielwet van de regering (Conte) goed. 
• 28: Rusland kondigt aan S-400 luchtafweerraketten op de in 2014 geannexeerde Krim te gaan 

plaatsen.  
• 28: Europese Commissie stelt als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Geschatte kosten 

kunnen oplopen tot 575 miljard euro per jaar.  
• 30: In Buenos Aires (ARG) wordt een nieuw vrijhandelsakkoord (USMCA) getekend door USA, 

Canada, Mexico, ter vervanging van het NAFTA-verdrag.  
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December:  
• ALG: De NAVO-landen maken zich steeds meer zorgen over de wapenwedloop waarmee 

Rusland bezig is, alsmede met het ondermijnen van het nog geldende INF-verdrag van 1987 
(door de ontwikkeling van de SSC-8 raket met een bereik van meer dan 500 kilometer en de 
mogelijkheid tot het uitrusten met kernkoppen). President Trump (USA) dreigt met het 
opzeggen van het INF-verdrag. 

• ALG: Mede door de Russische agressie in de Zee van Azov groeit het politieke verzet tegen de 
aanleg van North Stream II, de tweede pijpleiding die Russisch aardgas naar Europa moet 
brengen. 

• ALG: In Hongarije houden protesten tegen de regering Orbán aan.  
• ALG: Aanhoudende onlusten in Soedan o.a. door extreme prijsstijgingen voor basisbehoeften. 
• ALG: In de laatste weken van december worden in Nederland meermaals pro-actief 

terreurverdachten aangehouden, alvorens zij toe zouden kunnen slaan.  
• 1-2: Na protesten op het platteland, vinden er massale betogingen plaats in Parijs tegen de 

invoering van forse belastingen op brandstof; de zogeheten ‘gele hesjes’ ontketenen in Parijs 
de grootste sociale opstand sinds mei 1968 en dwingen president Macron tot toezeggingen en 
beleidsaanpassingen.  

• 2: Presidenten Trump (USA) en Xi Jinping (China) besluiten tot een ‘wapenstilstand’ van drie 
maanden in de al maanden lopende handelsoorlog. Tegelijkertijd wordt in Canada de CFO van 
Huawei (mw. Meng Wanzhou) gearresteerd op verdenking van het schenden van de 
Amerikaanse handelssancties tegen Iran.  

• 2: Bij de regionale verkiezingen in Andalusië (SPA) behaalt de rechtse anti-immigratiepartij 
Vox 12 zetels.  

• 3-14: VN Klimaatconferentie in Katowice (Polen).  
• 7: Het CDU (DEU) kiest na ruim 18 jaar een nieuwe partijvoorzitter als opvolger van Angela 

Merkel; Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK).  
• 10: Bezegeling weinig concreet VN-migratiepact Global Compact for safe, orderly and regular 

migration, Marrakesh (Marokko). Desondanks leidt dit tot kritiek omdat een deel van de 
Europese bevolking en politiek van mening is dat migratie hiermee wordt aangewakkerd.  

• 10: Brits parlement stemt over Brexit (wordt uitgesteld). Uitstel leidt tot stevige verliezen op 
de beurzen.  

• 11: Aanslag in Straatsburg (FRA); 4 doden en 13 gewonden.  
• 14: De Europese Raad gaat akkoord met hervormingen van de eurozone; vooralsnog komt er 

geen eurozonebegroting.  
• 18: Japan kondigt aan 200 miljard te investeren in haar strijdkrachten.  
• 18: De Belgische premier Michel biedt het ontslag van zijn regering aan. De regering blijft aan 

als minderheidskabinet.  
• 18: Oplopende spanning tussen Rusland en Japan over de Koerillen-eilanden.  
• 19: President Trump (USA) kondigt aan dat hij zal beginnen met het terugtrekken van alle 

troepen uit Syrië, omdat ISIS verslagen zou zijn.  
• 19: De Amerikaanse ambassadeur in Nederland vraagt Nederland in een open brief om niet 

deel te nemen aan het Russische gasleidingproject North Stream II.  
• 20: President Trump kondigt ontslag aan van minister van defensie Jim Mattis.  
• 21: In Nederland wordt het omstreden ‘ontwerp voor het Klimaatakkoord’ gepresenteerd.  
• 22: Een meningsverschil tussen de Amerikaanse president en de Democraten, over de 

financiering van een muur langs de grens met Mexico om migratie te stoppen, leidt in de USA 
tot het sluiten van een groot aantal overheidsdiensten; een shutdown.  

• 22: Een tsunami treft de kust van Indonesië, rond de Straat van Soenda; zeker 429 doden en 
meer dan 1.400 gewonden.  

• 28: Onder druk van een inval door Turkije na het aangekondigde vertrek van Amerikaanse 
troepen uit Syrië, kiest de Koerdische YPG eieren voor haar geld en vraagt steun aan voormalig 
vijand Syrië (Bashar al-Assad).  

• 30: Geweld, chaos en beschuldigingen van fraude rond de presidentsverkiezingen in de 
Democratische Republiek Congo, zonder deelname van Joseph Kabila, die al twee jaar over zijn 
tweede termijn zit. Op 24 januari 2019 legt Felix Tshisekedi de eed af als nieuwe president.  

 
  



9 
 

Geopolitiek 
Algemeen (zie ook tijdsbeeld) 
Sinds enkele jaren is er een ingrijpende verandering in de 
veiligheidssituatie in en rond Europa. Aan de randen van 
Europa bevindt zich een ‘gordel van instabiliteit’ en zowel het 
optreden van Rusland (Krim, Oekraïne, Zee van Azov en 
Syrië), de burgeroorlog in Syrië, de strijd tegen Islamitische 
Staat (IS1), de diverse terroristische aanslagen in Europa, 
maar zeker ook de grootscheepse migratie vanuit m.n. 
Afrika dwingen ‘Europa’ en de lidstaten van de EU om 
haar/hun beleid aan te passen.  

2018 wordt internationaal overheerst door de verder 
aanhoudende onrust, verdeeldheid en polarisatie in de 
Amerikaanse en Europese politiek en samenlevingen, 
ontketende handelsoorlogen tussen met name de USA en 
China en de onverwachte toenadering van Noord-Korea tot 
zowel Zuid-Korea als de USA (topontmoetingen tussen de 
leiders).  

Met de inmenging van Rusland wordt de burgeroorlog in Syrië gekanteld. President Assad 
krijgt langzaam maar zeker steeds meer de controle terug over het land. Noodgedwongen en tegen 
wil en dank hebben zowel Iran als Turkije de samenwerking gezocht met Rusland om de eigen 
doelstellingen te kunnen realiseren. Ook zit er significant beweging in de eindelijk succesvol 
lijkende geografische strijd tegen IS in het Midden-Oosten. 
(zie afbeelding: situatie in Syrië in augustus 2018, bron: Wikimedia Commons) 
 
President Trump beheerst ook in zijn 2e jaar voor een groot deel de agenda en de media. Hij 
ontslaat diverse key players in zijn kabinet; zoals minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson 
(via Twitter), zijn nationale veiligheidsadviseur Herbert McMaster (wordt vervangen door John 
Bolton) en op 20 december kondigt de president aan dat minister van defensie James Mattis per 
eind februari 2019 met ontslag zal gaan. Hij ontketent een handelsoorlog tussen de USA en China 
(en deels Europa). Hij sluit diverse nieuwe (in zijn ogen betere) handelsakkoorden, zoals die met 
Canada, Mexico, Argentinië, Brazilië en Zuid-Korea.  

De verdeeldheid binnen de VS lijkt te groeien en te verharden. Bij tussentijdse 
Congresverkiezingen verliezen president Trump en de Republikeinen de meerderheid in het Huis 
van Afgevaardigden, maar behouden de Senaat. In december leidt een meningsverschil tussen de 
president en de Democraten, over de financiering van een muur langs de grens met Mexico om 
migratie te stoppen, tot het sluiten van een groot aantal overheidsdiensten; een shutdown.  

Qua buitenlands beleid zegt hij de door de Obama-regering gesloten ‘Iran-deal’ op, 
waardoor het land in theorie kernwapens kan gaan produceren. De EU is hierop tegen en probeert 
krampachtig de deal in stand te houden. Trump twijfelt of hij in voorkomend geval NAVO-lid 
Montenegro wel zal steunen (conform artikel 5). Ook meldt hij dat hij het aflopende voor Europa 
cruciale INF-rakettenverdrag met Rusland wil opzeggen. Hierdoor is er geen afspraak meer tussen 
de twee grootmachten over een stop op het ontwikkelen van raketten die Europa vanuit beide 
continenten kunnen bereiken. Aanleiding zijn (ook voor bijna alle NAVO-landen) de zorgen over de 
wapenwedloop waarmee Rusland bezig is, alsmede met het ondermijnen van het nog geldende 
INF-verdrag van 1987 (door de ontwikkeling van de SSC-8 raket met een bereik van meer dan 500 
kilometer en de mogelijkheid tot het uitrusten met kernkoppen). President Trump (USA) dreigt met 
het opzeggen van het INF-verdrag. 

Nadat Noord- en Zuid-Korea in 2018 al meerdere concrete toenaderingen hadden gedaan 
(topontmoeting leiders en gezamenlijke deelname aan de Olympische Winterspelen in Pyongyang), 
verrast president Trump iedereen met zijn plots aangekondigde en slecht voorbereide 
topontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-
un (12 juni in Singapore).  
Dit leidt tot een vage intentieverklaring met vertrouwen-
wekkende maatregelen, waarbij Noord-Korea o.a. zou gaan 
afzien van haar nucleaire ambities. Later in het jaar worden 
twijfels hierover bevestigd. Maar ook verrast de president 
vriend en vijand (inclusief zijn eigen staf en het Pentagon) 
op 19 december met een voorbarige en niet gecoördineerde 
tweet dat de strijd tegen IS gestreden is en hij de 

 
1 Er worden diverse termen en acroniemen gebruikt om de beweging te omschrijven, die op uiterst gewelddadige manier een kalifaat wil 
stichten; DAESH, IS (Islamitische Staat), ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) of ISIL (Islamitische Staat in de Levant).   
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Amerikaanse troepen onmiddellijk terugtrekt (wat later wordt genuanceerd), terwijl de situatie 
daar nog niet stabiel en veilig is. De bondgenoten in deze strijd zijn verrast en niet blij. Vooral de 
Koerden lijken het kind van de rekening te worden.  

Op 2 oktober wordt in het Saoedische consulaat in Istanboel (TUR) de kritische 
Amerikaans-Saoedische journalist Jamal Khashoggi vermoord. De betrokkenheid van de 
flamboyante Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman (MBS) staat voor velen buiten kijf, 
maar president Trump ziet zich gedwongen om de Amerikaanse steun aan het Saoedische 
koningshuis niet in gevaar te brengen en weigert hem openlijk af te vallen. 

Het bewind van de in mei herkozen president Maduro heeft in Venezuela gezorgd voor een 
uitzichtloze economische situatie; hyperinflatie en massale tekorten. Mensen ontvluchten met 
duizenden tegelijk het land en stoten al lopend door naar de grens met de Verenigde Staten. 
President Trump beschouwt dit als een extra risico voor de nationale veiligheid (nog meer 
vluchtelingen) en probeert (indachtig zijn verkiezingsbelofte) de grens met Mexico versneld te 
sluiten, ondanks dat het Congres zijn plannen voor een muur niet wil financieren.  
 Volgens een rapport van de antipiraterijorganisatie Oceans Beyond Piracy groeit in de 
wateren rondom Zuid-Amerika en de Caraïben de piraterij; t.o.v. 2017 met 163%, vooral in 
Venezolaanse wateren.  
 
In Iran leiden protesten tot tientallen doden. De bevolking keert zich tegen het starre regime, 
corruptie en ondanks versoepeling van de sancties (Obama deal 2015) slechte economische 
toestanden, omdat alle gelden worden geïnvesteerd in het buitenland (strijd tegen het Westen, 
Israël en soennieten, alsmede het raketontwikkelingsprogramma). De autoriteiten beweren na een 
week dat de onrust is neergeslagen. Het door de USA opzeggen van de Iran-deal, gekoppeld aan 
het wederom instellen van sancties, leidt tot nog meer onrust. Intussen zet Iran haar (militaire) 
activiteiten in het buitenland voort, zowel actief tegen Israël als in b.v. Syrië. Rusland dwingt Iran 
echter in augustus om haar troepen in Syrië terug te trekken tot 85 kilometer van de grens met 
Israël. De USA en Iran slaan steeds dreigender taal uit tegen elkaar. De USA wil Iran met sancties 
dwingen opnieuw te gaan onderhandelen over het door de USA eenzijdig opgezegde nucleaire 
akkoord. Intussen doet de EU verwoede pogingen om de Iran-deal overeind te houden.  
 
Rusland is niet alleen actief in het Midden-Oosten (inmenging in de burgeroorlog in Syrië), maar 
blijft ook actief in en tegen Europa (voornamelijk a-symmetrisch) en wordt wereldwijd verdacht 
van cyberwarfare. Dat wordt heel actueel en concreet als de Nederlandse Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD) een poging tot een cyberaanval verstoort op het OPCW2 te Den Haag door 
4 Russische spionnen van de GROe.  
 
In eigen land wordt Vladimir Poetin herkozen als president van de Russische Federatie. Hij slaat in 
het voorjaar dreigende taal uit over nieuwe onzichtbare kernwapens, die de hele wereld zouden 
kunnen bereiken. NAVO en EU ervaren dit als bedreigend. Op 4 maart vindt in Salisbury (GBR) een 
aanslag plaats met zenuwgas op een Russische dubbelspion (Sergej Skripal) en zijn dochter. Britse 
autoriteiten zijn ervan overtuigd dat Rusland achter de aanslag zit. Er volgt een escalatie van 
diplomatieke uitzettingen door Engeland, Europa, de USA en als reactie daarop door Rusland.  

Er is oplopende spanning tussen Rusland en Japan over de Koerillen-eilanden. Daarnaast 
kondigt Japan aan 200 miljard te investeren in haar strijdkrachten. Dit wordt gezien als een 
trendbreuk (sinds WO II) van louter defensief naar ook offensief vermogen. Tot slot kondigt 
Rusland op 28 november aan S-400 luchtafweerraketten op de in 2014 geannexeerde Krim te gaan 
plaatsen.  

 
2 OPCW: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Een autonome, internationale, multilaterale organisatie, 
die is opgericht om chemische wapens te (doen) vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden.  
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China, en dan met name de Chinese leider Xi Jinping, bouwt 
gestaag aan de gewenste politieke, economische en militaire 
dominantie. In 2017 werd al de ambitie uitgesproken om na 
enkele eeuwen weer de belangrijkste wereldmacht te worden. De 
positie van Xi Jinping wordt versterkt als het Chinese 
Volkscongres in maart 2018 een beperkend artikel in de 
Grondwet schrapt, zodat Xi Jinping tot zijn dood mag worden 
herkozen. Ook verhoogt men het defensiebudget met ruim 8 
procent. In mei plaatst China geavanceerde raketsystemen op 
kunstmatige eilanden in een betwist deel van de Zuid-Chinese 
Zee.  

Op economisch gebied werkt men gestaag aan het grote 
handelsplan ‘Eén Gordel, Eén Weg’ (One Belt, One Road), ook 
wel genoemd ‘de nieuwe Zijderoute’. Hiertoe worden niet alleen 
in Azië, maar ook in Afrika en Europa forse investeringen gedaan 
in infrastructuur, die – veelal op basis van eerdere zeer forse 
leningen aan landen met enorme tekorten – op korte of langere 
termijn eigendom worden van China. China bezit inmiddels 
significante dan wel meerderheidsbelangen in havens (b.v. Piraeus Griekenland), luchthavens (b.v. 
Heathrow Londen), spoorwegen en andere vitale infrastructuur in genoemde continenten, 
waaronder in Europa. Zo investeert China (net als in 2015) de komende drie jaar wederom 52 
miljard in Afrika. 
 

De door de Amerikaanse president Trump gestarte 
handelsoorlog woedt met name met China, dat wel veel 
exporteert, maar haar eigen handelsmarkt fors beschermd. 
Gedurende het jaar 2018 bestoken de USA en China elkaar met 
steeds oplopende economische sancties (importtarieven). Op 4 
oktober verklaart de Amerikaanse vicepresident Mike Pence 
zelfs specifiek de handelsoorlog aan China. Op 2 december 
2018 besluiten presidenten Trump (USA) en Xi Jinping (China) 
tot een ‘wapenstilstand’ van drie maanden in de al maanden 
lopende handelsoorlog. Tegelijkertijd wordt in Canada de CFO 

van Huawei (mw. Meng Wanzhou) gearresteerd op verdenking van het schenden van de 
Amerikaanse handelssancties tegen Iran.  
 
De oorlog in Jemen tussen de regering en de opstandige Houthi’s duurt nog altijd voort. Bijna 18 
miljoen mensen worden door honger en ziekte bedreigd. Het jaar 2018 kent wederom veel 
terroristische aanslagen en pogingen daartoe (zie ook tijdsbeeld en Europa).  
 
NAVO: (bron: o.a. NATO website en The Secretary General’s Annual Report 
2018) 
 
De drie hoofdtaken van de NAVO blijven bondgenootschappelijke verdediging, 
crisismanagement en veiligheid door samenwerking. Sinds voorjaar 2018 zetelt 
het hoofdkwartier in een splinternieuw onderkomen in Brussel, tegenover de 
verouderde locatie. 
 
Op de NAVO-top (11-12 juli: Brussels Summit) worden de volgende afspraken gemaakt dan wel 
bevestigd. 1) Vergroten van de gereedheid van de strijdkrachten; 2) vergroten van het vermogen 
om troepen over de Atlantische Oceaan en binnen Europa te verplaatsen (military mobility); 3) 
moderniseren van de militaire commandostructuur; 4) versterken van de cyberdefensie; 5) 
oprichten van een nieuw Cyberspace Operations Centre in Mons (BEL); 6) vernieuwen van de 
trainingsmissie in Irak om het land zo te helpen de terugkeer van ISIS en/of andere terroristische 
groepen tegen te gaan; 7) het verder uitbouwen van de defensiecapaciteiten van de partners (van 
Jordanië en Tunesië tot Oekraïne en Georgië); 8) vasthouden aan de toezegging/opdracht dat 
Afghanistan nooit meer een veilige haven kan worden voor internationaal terrorisme, bijdragen aan 
een politieke oplossing en blijven helpen van de Afghaanse veiligheidstroepen om de 
randvoorwaarden te scheppen voor een vreedzame oplossing van het conflict. 
 
De Verenigde Staten hebben hun militaire aanwezigheid vergroot in Europa; meer troepen, meer 
materieel en meer oefeningen. Europese lidstaten vergroten de gereedheid van hun strijdkrachten, 
verbeteren hun materieel en verhogen hun bijdrages aan operaties en andere doelstellingen. 
Ondanks dat de Europese lidstaten hun financiële bijdrages hebben opgehoogd, zijn veel lidstaten 
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nog ver verwijderd van de aloude afspraken die tijdens de NAVO-top in Wales opnieuw zijn 
gemaakt (2014; 2% BBP). De verwachting op basis van nationale plannen van de lidstaten is dat in 
2024 slechts 24 lidstaten de 2%-norm hebben gehaald. President Trump (USA) blijft openlijk, zeer 
kritisch en ondiplomatiek benadrukken dat alle landen aan de 2%-eis moeten voldoen. 
De NAVO-lidstaten maken zich zorgen over de instabiliteit langs haar zuidelijke grenzen en over 
het misbruik van verstorende of zelfs bedreigende technologieën, die de strategische stabiliteit van 
het bondgenootschap in gevaar brengen.  

 
 
Aan haar oostgrenzen blijft het 
destabiliserende gedrag van Rusland 
ook een grote zorg voor de NAVO. 
Niet alleen het vertoon van militair 
vermogen aan de grenzen van de 
Baltische staten en in en rond de 
Oekraïne zijn zorgwekkend (o.a. 
oefening Zapad 2017 en Vostok 
2018). Ook maakt ze in december 
2018 inbreuk op de afspraken uit het 
in 1987 gesloten Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty (INF Treaty) 
doordat ze middellange-afstand 
grond-lucht kruisrakketten (SS-8) 
ontwikkelt en ontplooit. Dit heeft 
geleid tot een reactie van president 
Trump, die dreigt het verdrag op te 
zeggen, waardoor de nucleaire 

dreiging voor Europa enorm toeneemt.  
Daarnaast is Rusland erg selectief in het implementeren en moderniseren van het Vienna 

Document (verdrag met vertrouwenwekkende maatregelen voor wederzijdse wapencontroles), the 
Treaty on Open Skies en de langdurige stagnatie in de implementatie van het Conventional Forces 
in Europe Treaty. Ook is Rusland bezig om haar strategische nucleaire systemen te moderniseren, 
heeft ze nieuwe nucleaire wapenprogramma’s aangekondigd, ontplooit ze dual-capable raketten en 
bezigt ze uitspraken met een agressieve nucleair dreigende toon.  

Op 6 augustus benadrukt premier Medvedev van Rusland – 10 jaar na de vijfdaagse oorlog 
tussen Rusland en Georgië - dat Moskou een NAVO-lidmaatschap van Georgië nog steeds zal 
opvatten als een provocatie, die kan leiden tot ‘een gruwelijk conflict’.  

Daarnaast vinden er in 2018 diverse openlijke incidenten plaats. In maart vindt er een 
chemische aanval plaats op een in Engeland verblijvende Rus (dubbelspion) en zijn dochter in 
Salisbury (GBR).  De NAVO houdt Rusland aansprakelijk. In oktober wordt een poging gedaan de 
OPCW te hacken in Den Haag (NLD). De MIVD verstoort deze poging. In november gebruikt 
Rusland militaire zeemacht in internationale wateren (Zwarte Zee, Zee van Azov) om drie 
Oekraïense marineschepen te beletten haar tocht voort te zetten door de Straat van Kerch.  
Het beleid van de NAVO blijft gebaseerd op een combinatie van geloofwaardige afschrikking en 
dialoog. Dit laatste vooral via de NATO-Russia Council.  
 
De NAVO is in 2018 militair actief in Kosovo (KFOR), Afghanistan (Resolute Support Mission; RSM) 
en Irak (Counter ISIS en Capacity Building Mission-Iraq; CBM-I). Sinds 2014 treden 68 landen in 
een coalitie o.l.v. de USA op tegen de terreur van IS in Irak en Syrië, onder de noemer Operatie 
Inherent Resolve. In 2018 gaat naast CBM-I een vernieuwde NATO Mission Iraq van start 
(operationeel begin 2019).  
In het oosten van het verdragsgebied blijft de NAVO haar fysieke aanwezigheid handhaven, zowel 
in de lucht (Baltic Police Controlling) als op de grond (enhanced Forward Presence) met vier 
multinationale battlegroups in Polen en de Baltische Staten. Het nieuwe Multinational Division 
North-east Headquarters in Elbag (POL) is inmiddels volledig operationeel.  
In de Zwarte Zee-regio (Roemenië) is een multinationale framework-brigade actief en zijn zowel op 
zee als in de lucht aanvullende maatregelen genomen om de aanwezigheid te onderstrepen, zoals 
de aanwezigheid van de NATO Standing Naval Forces in de Zwarte Zee.  
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Om de gereedheid en toewijding verder te onderstrepen kent de NAVO al jaren de 40.000 man 
sterke NATO Response Force (NRF), sinds enkele jaren aangevuld met een Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF) van brigadegrootte. In 2018 werd de VJTF geleid door Italië, maar werd de 
Duits-Nederlands-Noors-geleide VJTF voor 2019 al wel gecertificeerd. Ook deze VJTF 2019 zal een 
jaar lang stand-by staan.  
Om deze capaciteit verder te versterken is tijdens de NAVO-top in Brussel in 2018 besloten om op 
korte termijn te komen tot het NATO Readiness Initiative (NRI), ook wel bekend als de ‘Four 
Thirties’. Dit moet leiden tot een aangepaste, verbeterde NRF. Kern van de NRI is dat vanaf eind 
2020 (ready to employ) de lidstaten zijn gecommitteerd om binnen 30 dagen 30 manoeuvre-
bataljons, 30 gevechtsschepen en 30 squadrons gevechtsgereed te hebben. Inclusief hun enablers. 
Eind 2021 dienen NRF en NRI geïntegreerd te zijn. Eind 2024 moet de implementatie gereed zijn.  
 

           
Afbeelding: NATO Readiness Initiative (NRI) 
 
Om haar paraatheid op peil te houden oefent de NAVO te land, ter zee en in de lucht. Grote NAVO-
oefeningen in 2018 zijn o.a. Vital Sword, Dynamic Mongoose (maritime), Dynamic Manta 
(maritime), Ramstein Alloy (air), Brilliant Jump (testen VJTF), Cyber Coalition (cyber) en NATO 
Parallel and Coordinated Exercise 18 (crisismanagement). Van 25 oktober tot 7 november 2018 
vond de oefening Trident Juncture plaats; de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog, met 
65 schepen, 250 vliegtuigen, 10.000 voertuigen en meer dan 50.000 mannen en vrouwen. 
Nederland nam hier ook aan deel.  
 
De NAVO topstructuur (Command Structure) zal worden aangepast. Meer dan 1.200 extra functies 
en 2 nieuwe Joint Force Commands; een in Norfolk (USA) en een in Ulm (DEU), dienen in 2019 
operationeel te zijn. Omdat binnen de NAVO duidelijk is dat er fors geïnvesteerd moet worden in 
logistiek, worden ook op dit gebied in 2018 grote stappen gezet op het niveau van de NAVO 
Command Structure, met o.a. een Standing Joint Logistic Support Group (Standing JLSG) en 2 
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JLSG’s op het tactische niveau van de Joint Forces Commands Brunssum en Napels. In 2019 volgt 
nog de oprichting van een Joint Support and Enablement Command.  
2018 is het laatste volle jaar dat de Nederlandse luitenant-generaal Jan Broeks (B&T) hoofd is van 
de International Military Staff. Een unieke plaatsing voor een Nederlandse logistieke officier.  
 
Europa / Europese Unie (EU) 
Europa blijft getuige van pogingen tot en feitelijke (zelfmoord)aanslagen. Veruit de meeste en de 
dodelijkste aanslagen zijn echter buiten Europa (Azië, Afrika en het Midden-Oosten).  

De in 2017 formeel gestarte onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië over het 
verlaten van de EU (Brexit) leiden voortdurend tot verwarring en verbazing buiten het Verenigd 
Koninkrijk, maar vooral ook in het Britse binnenland, waar de bevolking en de media zich in steeds 
sterkere mate ergeren aan de interne verdeeldheid binnen de Britse politieke elite, mede 
veroorzaakt doordat premier May in 2017 haar meerderheid heeft verloren na vervroegde 
verkiezingen. Zodoende dreigt een ‘harde’ Brexit in 2019, wat voor beide partijen de minst 
favoriete uitkomst zou zijn. 

De EU is daarnaast intern sterk verdeeld over haar koers, terwijl ingrijpende discussies en 
problemen, zoals veiligheid, migratie en klimaat, om voortvarendheid vragen. In ieder geval is een 
groot deel van de bevolking binnen de EU van mening dat dit zo is. Zo zien we een steeds sterkere 
polarisatie (opkomst van zogenoemde ‘populistische’ partijen) in de maatschappij en aanhoudende 
protesten, o.a. in Frankrijk, waar de regering Macron te maken krijgt met langdurige 
burgerprotesten door de zogenoemde ‘gele hesjes’ (les Gilets Jaunes). Deze onvrede zal in 2018 en 
2019 ook buiten Frankrijk zijn weerslag vinden en zichtbaar worden. In Italië winnen 2 
eurosceptische partijen de verkiezingen; de Vijfsterrenbeweging en de Lega. Na een lange 
moeizame formatie vormen deze tegenpolen toch een regering.  

De EU heeft ook veel last van de door de Amerikaanse president gestarte handelsoorlog. 
Veel sectoren hebben hier indringend last van (staal, aluminium, kleding, voedsel en dranken, 
auto-industrie, machinebouw, land- en tuinbouw). De EU probeert een handelsoorlog met de USA 
te voorkomen en slaagt erin de scherpe randjes van de sancties af te halen.  
 
President Erdogan van Turkije probeert in het binnenland zijn autocratische, op de islam 
gebaseerde, stempel te blijven drukken. Met de winst bij de presidents- en parlementsverkiezingen 
wordt hij niet alleen herkozen, maar krijgt het land een meer presidentieel stelsel en de president 
daarmee ook meer macht. Erdogan zet extern zijn koers voort om van zijn land een machtsfactor 
van betekenis te maken. Zo mengt hij zich actief (ook vanwege interne belangen) in de 
burgeroorlog in Syrië, o.a. om zo de Koerden niet te veel macht en grondgebied te geven.  
Een controverse tussen Turkije en de USA, i.c.m. Amerikaanse importheffingen, leidt tot sterke 
devaluatie van de Turkse munt (Lira) en heeft ernstige consequenties voor de Turkse economie. 
 
In Duitsland is het einde van de langdurige regeerperiode van de Duitse Bondskanselier Angela 
Merkel in zicht. Allereerst treedt in maart na de langste naoorlogse maandenlange formatie het 
kabinet Merkel IV aan (Grote Coalitie CDU/CSU en SPD). Dit is echter een verstandshuwelijk dat 
voortdurend wringt. Zo dwingt de CSU b.v. af dat ook Duitsland haar grenzen (meer) sluit voor 
immigratie. Na twee desastreuze verlopen deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen, kondigt 
Merkel aan dat ze stopt als voorzitter van haar eigen partij (CDU). Het CDU kiest in december na 
ruim 18 jaar een nieuwe partijvoorzitter als opvolger van Angela Merkel; Annegret Kramp-
Karrenbauer (AKK).  
 
De verhouding met Polen en Hongarije binnen de EU blijft schuren. Beide voormalige Oostblok-
landen hebben nationalistische regeringen en worden ervan beschuldigd de democratie te 
ondermijnen, o.a. door de rechtstaat uit te hollen en de vrije meningsuiting ernstig te beknotten. 
Het Europees Parlement oordeelt op basis van het rapport Sargentini dat in Hongarije door de 
regering Orbán de democratische rechtsstaat wordt uitgehold. Deze veroordeling is een unicum 
binnen de EU. Er wordt richting Polen zelfs gedreigd om het land het stemrecht binnen de EU te 
ontnemen, maar verder dan dreigementen is het tot ultimo 2018 niet gekomen.  
 
25 EU-lidstaten gaan samenwerken op defensie- en veiligheidsgebied. Dat gebeurt onder de vlag 
van PESCO (PErmanent Structured COoperation). De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken 
richtten op 11 december 2017 het samenwerkingsverband formeel op in Brussel. Op die dag 
hebben 17 EU-landen defensieprojecten gelanceerd, waarin de krijgsmachten van de lidstaten in 
groepjes met elkaar samenwerken. Dat moet ervoor zorgen dat de versnipperde Europese defensie 
veel efficiënter wordt en minder afhankelijk van de Verenigde Staten. Doel van de PESCO is de 
gezamenlijke ontwikkeling van militaire capaciteiten voor Europese militaire missies. Nederland 
doet met 7 projecten mee (o.a. logistiek en medische capaciteiten) en heeft een voortrekkersrol bij 
het project militaire mobiliteit, dat het transport van materieel en personeel door Europa moet 
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versoepelen. Hier doen meer dan 20 landen aan mee. Een speerpunt is de noodzaak om obstakels 
uit de weg te ruimen voor grensoverschrijdend militair transport in Europa. Te denken valt hierbij 
o.a. aan complexe en tijdrovende aanvraagprocedures voor vergunningen.  
 

 
Afbeelding: Military Mobility status Europe. 
 
Voor het plannen en uitvoeren van civiele missies beschikt de EU al jaren over de zogenoemde 
Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC). Echter, voor militaire crisisbeheersingsoperaties 
bestond zo’n command & control element nog niet. In 2018 is de EU Global Strategy (EUGS) 
vastgesteld en is een eerste stap gezet naar wat uiteindelijk een Mission Planning & Conduct 
Capacity (MPCC) moet worden, een ‘eigen’ en ‘autonoom’ operationeel hoofdkwartier op 
strategisch niveau. Binnen de EU loopt intussen een discussie over de noodzaak / wenselijkheid 
van een Europees leger. Nederland is een voorstander van verdere samenwerking in Europa, maar 
niet als dit ten koste gaat van de samenwerking met en binnen de NAVO. Nederland neemt 
derhalve wel deel aan het Franse initiatief van het European Intervention Initiative (EI2), dat 
bedoeld is om Europa’s militaire samenwerking te versterken, door afspraken te maken over 
efficiënte inzet en mogelijke scenario’s. Daarnaast richt het EI2 zich op onderwerpen waar de 
NAVO of de EU zich niet direct mee bezig houdt, zoals nauwere samenwerking in het Caribisch 
gebied, bijvoorbeeld met het oog op het orkaanseizoen.  

In juni geven de regeringsleiders steun aan de verdere uitbouw van de in 2016 opgerichte 
Europese grens- en kustwacht. Deze moet worden uitgebouwd van 1.500 naar 10.000 man in 
2020. De financiering is echter nog een punt van zorg.  

Mede door de Russische agressie in de Zee van Azov groeit eind 2018 het politieke verzet 
tegen de aanleg van North Stream II, de tweede pijpleiding die Russisch aardgas naar Europa moet 
brengen. In Nederland schrijft de Amerikaanse ambassadeur zelfs een open brief in een grote 
landelijke krant met de strekking om hiervan af te zien.  
 
Op 25 juni tekenen diverse Europese landen buiten de EU en NAVO om (incl. het Verenigd 
Koninkrijk), een intentieverklaring voor een Europees Defensie Initiatief (EDI); intensievere 
samenwerking op defensiegebied. Op 28 juni is er een Europese top over immigratie, onder druk 
van zowel het Italiaanse besluit (van de nieuwe eurosceptische regering) om immigranten niet 
meer toe te laten en van de Duitse regeringspartij CSU, die ook de grenzen wil sluiten. In 
december wordt het weinig concrete maar wel omstreden VN-migratiepact Global Compact for 
safe, orderly and regular migration, bezegeld in Marrakesh (Marokko). Dit leidt tot kritiek omdat 
een deel van de Europese bevolking en politiek van mening is dat migratie hiermee wordt 
aangewakkerd. De Belgische regering valt hierdoor.  
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De Europese Commissie stelt in december als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. 
Geschatte kosten kunnen oplopen tot 575 miljard euro per jaar.  
 
Op militair gebied eindigt op 14 juni de EU-missie in Kosovo. 
 
Nationaal 
2018 is het eerste volle kalenderjaar voor het kabinet Rutte III. Nederland is in 2018 lid van de VN 
Veiligheidsraad. Het jaar start turbulent als op 27-28-29 januari een massale cyberaanval (DDoS) 
plaats vindt op de Nederlandse banken, de Belastingdienst en DigiD. Op 5 februari neemt 
Nederland het bestuur van het eiland St. Eustatius over op basis van langdurige vermeende 
wetteloosheid, discriminatie, financieel wanbeheer en willekeur. Op 19 maart verschijnt de nota 
‘Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie (GBVS)’ van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Op 1 mei treedt de vernieuwde en vooraf omstreden en veelbesproken Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in werking. De Wiv moet een gat dichten in de nieuwe 
digitale werkelijkheid. Velen zijn echter bang voor te veel inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, 
terwijl voorstanders blij zijn dat er weer meer wettelijk geborgde instrumenten zijn die de 
veiligheid in Nederland kunnen helpen vergroten.  
 In maart zijn gemeenteraadsverkiezingen, het pensioenoverleg mislukt en er is veel 
maatschappelijke onrust over het voornemen van het kabinet (lees: premier Rutte) om de 
dividendbelasting af te schaffen. Iets wat met name de grote multinationale ondernemingen in 
Nederland ten goede zou komen en moest bijdragen aan het behoud van grote bedrijven (en dus 
banen) en het bevorderen dat buitenlandse bedrijven zich in Nederland zouden gaan vestigen. Met 
het besluit van Unilever om hun hoofdkwartier niet naar Nederland te verplaatsen, werd dit 
argument ongeloofwaardig en trok het kabinet het voornemen in.   

Een alsnog onverwacht besluit, na jaren van discussie, is dat het kabinet de gaswinning in 
Groningen drastisch gaat afbouwen en uiterlijk 2030 volledig wil stopzetten. Aanleiding is de 
voortdurende golf van aardbevingen, die in het gebied naast de nodige angst en onrust vooral ook 
veel schade aanricht aan huizen van bewoners.  

Ook in Nederland werd de EU-richtlijn van kracht, die nadere en strengere regels stelt over 
privacy en bescherming persoonsgegevens; de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG). 
Deze AVG geldt voor elke organisatie – publiek of privaat – die persoonsgegevens opslaat.  

Het kabinet stelt – samen met Australië - in juni Rusland formeel aansprakelijk voor het op 17 
juli 2014 neerhalen van vlucht MH17 boven de Oekraïne. Met die formele stap hoopt het kabinet, 
desnoods via tussenkomst van een rechter of internationale organisatie, af te dwingen dat Rusland 
meewerkt aan het onderzoek.  

In de laatste weken van december worden in Nederland meermaals pro-actief 
terreurverdachten aangehouden, alvorens zij toe zouden kunnen slaan. Dit is een trendbreuk.  

Op 21 december wordt na maandenlange discussies het omstreden ‘ontwerp voor het 
Klimaatakkoord’ gepresenteerd. Dit maatregelenpakket moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot voor 
2030 daalt tot de helft van het niveau in 1990. Zo wil het kabinet voldoen aan het akkoord van 
Parijs dat klimaatverandering wil tegengaan. Het kabinet en het parlement moeten hier echter nog 
over oordelen.  
 
Departementaal 
a. Politiek-bestuurlijk 

In 2018 werd een nieuwe defensietopstructuur geïmplementeerd. Belangrijkste wijzigingen 
hierbij zijn een driedeling tussen Beleid, Uitvoering en Toezicht (B-U-T). Er is naast de 
Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) nu ook een Hoofddirectie Beleid (HDB) ontstaan, de CDS 
geeft nu ook zelf leiding aan DMO en DOSCO en de toezichthoudende functie is versterkt en 
uitgebreid met de hierboven genoemde Inspectie Veiligheid Defensie. 

Defensie onderkent het belang van een logistieke autoriteit op topniveau en benoemd een 
generaal met bevoegdheden, rechtstreeks onder de P-CDS, als hoofd van de Task Force 
Logistiek. De eerste die de functie vervuld is bgen MA Hans Damen. Een van de speerpunten 
van deze Task Force is om de militaire mobiliteit binnen Europa mee te bevorderen (als 
uitvloeisel van zowel de hernieuwde nadruk op het grootschalig conflict als de NAVO-afspraken 
in juni). Het met spoed oprichten van een National Movement Coordination Centre (NMCC) 
onder het DOSCO (bij DVVO) past hierin. Het NMCC is straks het aanspreekpunt voor alle aan 
vervoer gerelateerde zaken voor nationale en internationale partners.  
 
Mw Ank Bijleveld-Schouten (CDA) is sinds 27 oktober 2017 de nieuwe Mindef, mw. Barbara 
Visser (VVD) is de staatssecretaris. Met het aantreden van het nieuwe kabinet vorig jaar, werd 
na vele jaren afbraak en een bescheiden trendbreuk door het kabinet Rutte II, nu weer 
significant geïnvesteerd in defensie. Het kabinet investeerde een bedrag, oplopend tot 1,5 
miljard euro in 2021. Naar eigen zeggen van het kabinet en van de minister is dit voldoende 
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om de basisgereedheid weer op orde te krijgen en de huidige krijgsmacht weer gezond te 
maken. Het is echter onvoldoende om het takenpakket van de krijgsmacht uit te breiden. De 
krijgsmacht gaat dus niet meer doen. Meer missies of taken zijn vooralsnog niet aan de orde.  
Op 23 maart 2018 stelt de ministerraad een nieuwe defensienota vast, met als titel ‘Investeren 
in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’. De nota erkent dat de grens van bezuinigen 
bereikt is en zelfs al is overschreden. Ze pretendeert een nieuw perspectief te bieden. Defensie 
krijgt er deze kabinetsperiode ruim 5 miljard extra bij. De regering wil investeren in mensen, 
middelen en de manier van werken. De belangrijkste uitdaging is om het vertrouwen in de 
organisatie terug te winnen. Er is veel aandacht voor behoud en werving. De basisuitrusting 
van militairen wordt vervangen. Het uniformverbod wordt opgeheven. Er komt meer ruimte om 
te oefenen en te trainen. De huisvesting wordt op orde gebracht. Gevechtseenheden worden 
uitgebreid. Enkele af te stoten defensielocaties blijven alsnog open. Het AOW-gat wordt gedicht 
(van 90% naar 100%). Er komt meer aandacht voor veiligheid op het werk. Veel 
wapensystemen krijgen een midlife update. Daarnaast wordt nieuw materieel aangeschaft, in 
ieder geval transportvliegtuigen, onderzeeboten en fregatten. Er wordt flink geïnvesteerd in 
een betere IT-infrastructuur, in cyber- en inlichtingencapaciteiten. Over de manier van werken 
schetsen de bewindslieden dat Defensie een organisatie wil zijn, die de ‘luiken open heeft’, die 
makkelijk samenwerkt met civiele autoriteiten, met maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven en met internationale partners. Dit is nodig om snel en flexibel te kunnen inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. En moet ervoor zorgen dat de krijgsmacht langer en 
breder inzetbaar is op alle geweldsniveaus. Bewust en openlijk neemt men afstand van het 
begrip ‘ambitieniveau’ om te bepalen wat defensie moet kunnen. De inzet van de krijgsmacht 
is namelijk “geen ambitie, maar pure noodzaak”.  

De Defensienota straalde de boodschap uit dat men op alle fronten (mensen, middelen en 
manieren) voortvarend verandering en vernieuwing wil inzetten en dat ‘het personeel’ daarbij 
op de eerste plaats zou komen. Groot was bij het personeel dan ook de teleurstelling, toen 
bleek dat het voorstel voor nieuwe arbeidsvoorwaarden sterk achterbleef bij de verwachtingen. 
De teleurstelling hierover resulteerde in een afwijzing door het personeel en tastte het 
vertrouwen in de (politieke) leiding van de organisatie verder aan. Er blijft geheel 2018 veel 
discussie bestaan over de financiën voor actieve en post-actieve militairen (WUL en met name 
pensioenen). Ondanks dat er geen akkoord wordt bereikt, gaat het ABP per 1 januari 2019 al 
wel over op het middelloonsysteem. Ultimo 2018 is er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden-
akkoord. Reden waarom het uiterste keuzemoment voor een nieuwe of oude 
diensteinderegeling (nDER of oDER) voor de individuele militair wordt uitgesteld.  
Voor 2020 staat een herijking van de defensienota op de agenda. 
 
DE grote uitdaging ligt echter in de personele vulling van de krijgsmacht. De stijgende 
instroom blijft ver achter bij de uitstroom. De volgens de HR monitor drie meest genoemde 
redenen van vertrek zijn: loopbaanmogelijkheden, de wijze waarop de organisatie wordt 
bestuurd en op een gedeelde derde plaats; de arbeidsvoorwaarden en onvoldoende zinnig en 
nuttig werk.   

Het aantal vacatures bij de krijgsmacht stijgt dramatisch, met name bij geneeskundig en 
medisch specialisten, technici, ICT-ers, logistiek personeel en soldaten voor de manoeuvre-
eenheden. Ook de IGK noemt dit in zijn Jaarverslag over 2018 het grootste zorgpunt. In 2020 
moeten alle eenheden operationeel zijn. Maar, of deze beleidsintentie gehaald wordt, is zeer 
twijfelachtig. Mede doordat de formatie van de krijgsmacht met 3.500 functies is uitgebreid.  

 
Om het vertrouwen van het personeel en de grote 
onvrede enigszins tegemoet te komen, neemt de 
politieke leiding enkele vertrouwenwekkende 
maatregelen, zoals het dichten van het AOW-gat, 
het na vele jaren opheffen van het omstreden 
uniformverbod, waardoor de militair weer 
herkenbaar terug keert in het straatbeeld. Maar, 
bijvoorbeeld ook het op 11 oktober instellen van 
een interventieteam, een speciaal meldpunt voor 
klachten over kleding, huisvesting, uitrusting en 
andere ongemakken. Tussen 11 oktober en 1 
december kwamen 164 meldingen binnen bij het 
Interventieteam Defensie. De meeste klachten 
betroffen kleding & uitrusting, werkplek, legering 

en IV/ICT. Het Interventieteam moet binnen 24 uur een eerste terugkoppeling geven en heeft 
significante doorzettingsmacht om (bureaucratische) problemen op te lossen dan wel te 
versnellen.  
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Een heikel politiek dossier blijft de door kabinet Rutte I ingezette verhuizing van het Korps 
Mariniers van Doorn naar Vlissingen. Het personeel van het Korps is fel tegen deze verhuizing, 
omdat dit voor hun gezinnen onverteerbaar zou zijn i.v.m. het verbreken van de sociale 
omgeving en de werkkring van de partners. Om de druk van de ketel te halen, wordt in 
oktober de gunning van de bouwgrondvoorziening met drie maanden uitgesteld.  
Welhaast ongemerkt heeft minister Bijleveld de gender-neutrale dienstplicht ingevoerd. Hoewel 
de opkomstplicht al sinds 1 mei 1997 is opgeschort, bestaat de dienstplicht nog steeds en 
worden per jaar vele jongens (en nu ook meisjes) ingeschreven in het Dienstplichtregister.  
 
In het MIVD openbaar jaarverslag 2018 stelt de minister in haar voorwoord dat we niet naïef 

mogen zijn over de 
toenemende onveiligheid. 
Illustratief daarvoor is in 
haar ogen dat op 13 april 
door de MIVD een 
cyberaanval op de OPCW 
is verijdeld. Na de 
bekendmaking hiervan in 
oktober tijdens een 
persconferentie door o.a. 
Mindef Bijleveld, volgt in 
diezelfde maand een brief 
van MinBuza (Blok) en 
Mindef, waarin zij wijzen 
op de veranderde 
veiligheidsomgeving en 
pleiten voor hogere 

defensie-uitgaven.  
2018 stond voor de MIVD o.a. in het teken van de implementatie van de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017). De hoofdtaken liggen echter op de dreigingen 
intern en extern Nederland. Het kabinet stelt de pogingen van Rusland om Nederland, Europa 
en de NAVO te destabiliseren ernstig en serieus te nemen. Na terrorisme ziet het kabinet dit als 
het grootste veiligheidsrisico voor het westen. Hybride oorlogvoering is toegenomen, de 
Russische militaire capaciteiten zijn toegenomen en verbeterd en de cyberdreiging is ook fors 
toegenomen. Er wordt een trendbreuk waargenomen. Na decennia waarin Nederland (en de 
rest van de EU) de relatieve ‘luxe’ had om zelf te bepalen waar men de krijgsmacht wilde 
inzetten en voor hoe lang (‘Wars of Choice’), worden we weer meer en meer gedwongen om 
ons voor te bereiden op ‘Wars of Necessity’ die ons worden opgedrongen. Dit leidt tot een 
heroriëntatie op de eerste hoofdtaak.  

De MIVD zag in 2018 ook een toenemende Russische betrokkenheid bij conflicten buiten de 
traditionele Russische aandachtsgebieden. Denk aan de Russische betrokkenheid in Syrië, 
Noord-Afrika en Sub Sahara Afrika, het Midden-Oosten, de westelijke Balkan en de Indo-
Pacific. Opvallend was volgens de MIVD de toenemende aanwezigheid van Russische Private 
Military Companies in 
diverse 
conflictgebieden in 
Afrika en het Midden-
Oosten. In Venezuela 
oefende de Russische 
strategische 
luchtstrijdkrachten 
samen met eenheden 
van de Venezolaanse 
krijgsmacht, om de 
steun van het Kremlin 
aan het bewind van 
president Maduro te 
onderstrepen.  
Het risico op escalatie 
in het oosten van 
Oekraïne is groter 
geworden na het 
incident tussen Rusland 
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en Oekraïne eind november 2018 in de Zee van Azov. Ook was er in 2018 een gestage opbouw 
van het Russisch militair vermogen op de geannexeerde Krim. 
Ook de dreiging vanuit China wordt door de MIVD als topprioriteit gezien. China’s politieke, 
economische en militaire invloed neemt toe. Deze veranderende veiligheidssituatie kan de 
regionale vrede en stabiliteit nadelig beïnvloeden. De Chinese diensten doen actief pogingen 
militaire inlichtingen in Nederland te vergaren. Een van de aandachtsgebieden van de MIVD is 
het tegengaan van verwerving van kennis, technologie en goederen, vooral door landen als 
Rusland, China, Iran, Syrië, Pakistan en Noord-Korea. Landen/regio’s waar de MIVD, naast de 
genoemde topprioriteiten, extra aandacht aan geeft zijn Iran, Libië, Latijns-Amerika en de 
Caribische regio.  
 
In juni sluit Nederland aan bij de vorming van de Joint Expeditionary Force (JEF), een 
samenwerkingsverband van de Baltische Staten, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze landen trainen geregeld samen, zijn interoperabel 
en zijn gemakkelijk samen inzetbaar. Omdat het om een kleine groep landen gaat, is het 
nemen van beslissingen waarschijnlijk sneller dan b.v. de NAVO of de EU. De JEF kan in 
verschillende contexten worden ingezet: als coalition of the willing, maar ook in NAVO-, EU- of 
VN-verband. De deelnemende landen besluiten per keer of zij meedoen. Ook ondertekent 
Nederland met acht andere landen een intentieverklaring voor een Europees Interventie 
Initiatief (EI2). 
 
In 2018 zijn er volgens de HR monitor 111.700 veteranen, waarvan 25.500 in werkelijke 
dienst. Op 30 juni vond de inmiddels traditionele Nederlandse Veteranendag plaats en op 20 
oktober starten de 4e Invictus Games (Sydney, Australië), waar Nederlandse (oud)militairen 
wederom goed presteren en vele prijzen behalen. De Invictus Games zullen in 2020 in 
Nederland worden gehouden. Deze Games (een initiatief dat in 2014 werd gestart door de 
Britse prins Harry) gelden als platform voor in en door inzet gewond geraakte militairen om 
hun krachten op sportieve wijze te meten met lotgenoten uit de hele wereld. Beide 
evenementen gelden als blijk van erkenning en waardering voor veteranen. 

Voor Molukse (Ambonese) KNIL-veteranen waren mei en juni de maanden waarin ze 
eindelijk de expliciete erkenning en waardering kregen, waar ze zo lang op hadden gewacht. 
Eind mei reikte de IGK op het Veteraneninstituut in Doorn aan twee KNIL-veteranen het 
Ereteken voor Orde en Vrede uit (en aan een van hen ook nog het Mobilisatie-Oorlogskruis). 
Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 30 juni werden twee andere KNIL-veteranen 
onderscheiden.  
In juni zijn door het hele land weer de Landmachtdagen gehouden. Deze dagen moeten 
bijdragen aan erkenning, waardering en de werving stimuleren.  
 

b. Verwerving en vernieuwingen. 
In 2018 werden 22 grote verwervingen en vernieuwingen van materieel aangekondigd. 
Hiermee zijn investeringen gemoeid die oplopen tot bijna 13 miljard euro. Het nieuwe adagium 
hierbij is, volgens de nieuwe Defensie Industrie Strategie, dat nieuw materieel voor de 
krijgsmacht bij voorkeur van Nederlandse bodem moet zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld 
dat Nederland zijn eigen marinebouw wil behouden en versterken, sensorsystemen 
(radartechnologie) zoveel mogelijk in Nederland zelf wil blijven ontwikkelen en onderhouden, 
en een rol wil blijven behouden in de ontwikkeling van inlichtingen- en cybercapaciteiten. 

Begonnen is met het verwerven van nieuwe schepen3, drones en simulatoren. Nederland 
koopt de resterende 3 F-35-jachtvliegtuigen, waarmee het totaal vanaf 2024 op 37 toestellen 
komt. Ook startte de modernisering van helikopters, pantservoertuigen en wapensystemen. 
Daarnaast is begonnen met het vernieuwen van de gevechtsuitrusting van militairen4 en is            
1 miljard euro extra vrij gemaakt om de munitievoorraden aan te vullen. Ook zijn de eerste          
8 moderne CCT200-systemen verstrekt, die de huidige generatie tactische trailers voor 
militaire satellietcommunicatie (MILSATCOM) moeten vervangen. De landmacht kan in 2018 
eindelijk de eerste van 10 Kodiak-geniedoorbraaktanks in ontvangst nemen.  

Conform de nieuwe Defensie Cyber Strategie breidt ook de cybercapaciteit uit en Nederland 
geeft aan ook offensief te gaan optreden om de digitale grenzen te bewaken. In het kader van 
de Adaptieve Krijgsmacht (het Total Force Concept) verstevigde Defensie de samenwerking 

 
3 De Koninklijke Marine krijgt in 2023 een combat support ship (CSS), de Zr. Ms. Den Helder. Dit is de eerste stap in de algehele 
vernieuwing van haar vloot.  
4 Omdat de nieuwe gevechtsuitrusting (Defensie Operationeel Kleding Systeem; DOKS) niet eerder dan 2020 wordt ingevoerd (instroom 
duurt zeker t/m 2023), besloot Defensie alle militairen die worden uitgezonden alvast nieuwe gevechtskleding te geven. In mei 2018 liepen 
de eerste militairen in een zogeheten MultiCam-pak, met in ieder geval een duidelijk ander camouflagepatroon.  
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met bedrijven. Zo werden o.a. personeel en materieel in de vervoer- en bouwsector gedeeld. 
Een project van grote omvang en langere duur betreft de rigoureuze vernieuwing van de ICT-
infrastructuur met het project Grensverleggende IT (GrIT).  

Het versterken en vernieuwen van defensie kost tijd. Daarom krijgt Defensie een 
begrotingsfonds. Hierin wordt geld apart gezet voor het financieren van grote investeringen op 
de langere termijn. Dit maakt defensie minder afhankelijk van dagkoersen, zowel politiek als 
financieel.  
Ook 2018 staat in het teken van innovatie. Defensie wil voor de toekomst toe naar een 
‘Adaptieve krijgsmacht’ volgens een zogenoemd Total Force Concept, waarbij zowel innovatieve 
technieken, maar zeker ook nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht met de industrie 
en met (kennis)instituten. De belangrijkste focus ligt momenteel op het herstel van de combat 
support en de combat service support. Dit gebeurt o.a. rond de thema’s artificial intelligence 
(AI), future mobility, future warfare, robots & superhumans en future sustainability. Denk 
bijvoorbeeld aan E-bikes, gerecyclede kleding, serious gaming en technologisch hoogstaande 
trainingsmiddelen, alternatieve energie en voortstuwing en zeker ook autonome logistiek 
(drones, truck platooning). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Future mobility                                                                  Foto:3D-printing 
 
Zo is tijdens de missie in Mali een proef gedaan waarbij weggegooid plastic afval (zoals 
waterflesjes) gebruikt is als grondstof voor 3D-printing en was op 11 december de Kick Off 
Additive Manufacturing (AM; of wel 3D printing) bij de operationele herstelpelotons van de 
landmacht. En het OTCLog ontwikkelde een Ipad-applicatie (DO-MAINT) om het 
gebruikersonderhoud aan het wagenpark van defensie vanaf 2020 digitaal te kunnen 
ondersteunen en vastleggen. De nieuwe applicatie vervangt de al vele decennialang bekende 
‘roze lijst’.  

Defensie is al jaren een voorloper en trendsetter op het gebied van de circulaire 
kledingeconomie, door hergebruik van kleding. Hiertoe wordt alweer enkele jaren 
samengewerkt met de BIGA-groep in Zeist, waar mensen met een arbeidsbeperking 
teruggestuurde kleding van Defensie, Nationale Politie en Brandweer verwerken, zodat de 
grondstoffen duurzaam herbruikbaar zijn in diverse bedrijfstakken. In plaats van een 
kostenpost, leidt dit tot financiële opbrengsten van formaat. Dat ook duurzaamheid bij 
Defensie leeft, mag o.a. blijken uit de ambitie van luitenant-kolonel Van Dishoeck, 
detachementscommandant Marinierskazerne Savaneta op Aruba, om op korte termijn de 
eerste energieneutrale kazerne ter wereld te zijn. Dat gebeurt o.a. door veel te investeren in 
zonnepanelen.  

Op 18 december worden de eerste acht (van in totaal meer dan 2.000) nieuwe Scania 
vrachtauto’s formeel overgedragen aan Defensie. Deze voertuigen komen in de plaats van de 
4- en 10-tonners van de krijgsmacht en zijn een onderdeel van het project Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW), dat bestaat uit meerdere deelprojecten voor 
wielvoertuigen en aanvullende systemen als hefmiddelen en containers (1.400 voor command 
& control, communicatie, onderhoud en goederenopslag). De instroom loopt tot begin 2022.  

 
c. Samenwerking. 

Op het gebied van de (internationale) samenwerking binnen de zogenoemde ‘Gouden Driehoek’ 
(Defensie, bedrijfsleven en kennisinstituten) worden ook diverse initiatieven ontplooid. Zo sluit    
C-DOSCO een overeenkomst met een civiele partner, dat erin voorziet dat dit bedrijf voor de 
Snel Inzetbare Capaciteiten (SIC, zoals VJTF) per ‘notice to move’ een materiële 
transportcapaciteit (trucks, containers, incl. chauffeurs) garandeert. Ook heeft het B&TCo een 
pilot uitgevoerd met verschillende logistieke ondernemingen, waarbij uitwisseling van mensen, 
middelen en manieren heeft plaatsgevonden, met de intentie om aan beide zijden 
piekbehoeftes op te kunnen vangen.  
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En marge van de ontmoeting van premier Mark Rutte met de Amerikaanse president 
Donald Trump is op 2 juli in Washington een samenwerkingsverdrag ondertekend door de 
respectievelijke ambassadeurs. Het verdrag gaat over (versterkt) partnerschap op militair 
materieel en operationeel gebied.  

 
d. Veiligheid. 

2018 stond ook in het teken van fysieke en sociale veiligheid, sterk onder invloed van de ophef 
die was ontstaan door de twee dodelijke ongevallen in Roosendaal en Mali, en het daarop 
betrekking hebbend rapport van de OVV. Dit leidde in 2017 tot het aftreden van de minister en 
CDS. Op ministerieel niveau is een Directie Veiligheid en een onafhankelijke Inspectie 
Veiligheid Defensie (IVD) ingericht (een inspecteur-generaal nevengeschikt aan de IGK) en er 
is een onafhankelijke visitatiecommissie Defensie en Veiligheid ingesteld. Het 
veiligheidsbewustzijn wordt nadrukkelijk (structureel) onder de aandacht gebracht. Ook wordt 
er fors geïnvesteerd in veiligheid; 4 jaar lang 75 miljoen en structureel 25 miljoen per jaar. 
Moeilijkste beleidsvoornemen is het beoogde veranderen van de cultuur binnen de krijgsmacht; 
waar de overheersende can do-mentaliteit wellicht zou kunnen conflicteren met het beoogde 
niveau van veiligheidsbewustzijn. De meldingsbereidheid moet omhoog.  

De commissie Van der Veer stelt dat Defensie de veiligheid binnen de organisatie niet op 
orde heeft en doet aanbevelingen. De commissie Giebels adviseert in oktober n.a.v. wangedrag 
bij defensie, om een meldpunt in te stellen met onafhankelijke experts. Aanleiding was een 
misbruikzaak op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De defensieleiding neemt diverse 
maatregelen en laat ook de Gedragscode uit 2007 nog dit jaar vernieuwen, waarin (sociale) 
veiligheid een prominente plaats krijgt. De vier nieuwe kernwaarden hierin zijn verbondenheid, 
veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.  

 
Krijgsmacht / landmacht 
Hoogtepunt voor de krijgsmacht in 2018 was de ceremoniële 
uitreiking op 31 augustus van de Militaire Willems-Orde aan 
reserve majoor-vlieger KLu Roy de Ruiter. Majoor de Ruiter werd 
door Koning Willem-Alexander op het Binnenhof in Den Haag tot 
Ridder 4e Klasse geslagen. De voormalige Apachevlieger kreeg 
deze oudste en hoogste ridderorde en dapperheids-
onderscheiding voor zijn optreden in Afghanistan, tussen 2007 
en 2009. Met gevaar voor eigen leven ondersteunde hij 
grondtroepen, ging onverschrokken door in het heetst van de 
strijd en nam veelvuldig initiatieven om operaties te laten 
slagen.  
 
De krijgsmacht en daarmee ook de landmacht heeft een hernieuwde focus op de eerste hoofdtaak: 
beschermen van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Men moet weer leren opereren 
in een grootschalig conflict (major combat), het gevecht der verbonden wapens tot op 
brigadeniveau met grote letaliteit, snelheid van handelen en beslissen en met een andere mindset. 
Met mogelijk veel gewonden en doden.  

Voor de komende jaren blijft er schaarste bestaan bij de meeste capaciteiten, vanwege 
personele ondervulling, met name bij de operationele eenheden. C-LAS geeft in zijn 
kwartaalrapportages aan dat ook het invullen van de essentiële randvoorwaarden (zoals voorraden, 
munitie, infrastructuur, strategisch transport) voor snel inzetbare capaciteiten tijd kost. Hij 
signaleert dat sommige capaciteiten vrijwel zijn uitgeput en bevestigt de overbelasting van het 
CLAS. Reden waarom hij aangeeft dat om het structureel herstel van de operationele gereedheid 
mogelijk te maken, één van de langlopende missies moet worden beëindigd. Dan nog zal de norm 
bij veel eenheden niet eerder dan 2023 worden behaald. De training van ondersteunende 
eenheden vindt volgens hem onvoldoende plaats, omdat die zijn ingezet.  
 
Op 9 maart kon C-LAS, lgen Beulen, op basis van de investeringsruimte die voortvloeide uit het 
Regeerakkoord, de start geven van het veranderprogramma TORONTO. Voor het eerst in 20 jaar 
gaat de krijgsmacht namelijk van krimp naar bescheiden groei. Er wordt structureel 400 miljoen 
per jaar uitgetrokken om de balans tussen gevechtseenheden, gevechtsondersteunende en 
logistieke eenheden te herstellen. Het CLAS zoekt die versterking o.a. binnen de genie, JISTARC, 
bevoorrading en transport, onderhoud, command&control, vuursteun, EODD, CBRN-capaciteit, de 
geneeskundige keten en het O&T-domein.  

In mei wordt, na 10 maanden, het schietverbod op de 81mm mortieren weer opgeheven. 
Het schietverbod werd ingesteld nadat er een zwakte in het wapensysteem was geconstateerd.  
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In september wordt het in 2010 gedeactiveerde 306 Squadron officieel opnieuw opgericht 
op vliegbasis Leeuwarden. Onder dit squadron gaan de 4 onbemande vliegtuigen (MQ-9 Reaper 
drones) vallen. De in 1997 in gebruik genomen Apache gevechtshelikopters krijgen een ‘make-
over’, een verjongingskuur. Hiermee moeten deze toestellen tot in 2050 hun waarde kunnen 
blijven bewijzen.  
In oktober wordt binnen CLAS bij de 13 Ltbrig een bijzondere nieuwe eenheid opgericht: RAS 
(Robot en Autonome Systemen). De 9 militairen tellende eenheid is opgericht als experiment voor 
minimaal 2 jaar en hierin zijn robots, kunstmatige intelligentie en onbemande systemen, zoals 
drones, ondergebracht.  

C-LAS beoordeelt ultimo 2018 de materiële gereedheid nog steeds onvoldoende. Naast de 
reservedelenproblematiek spelen de personele vulling met opgeleide en ervaren mensen, maar ook 
de beschikbaarheid van gereedschapsuitrustingen een grote rol.  

 
In november 2018 presenteert C-LAS zijn visie op de toekomst; ‘Veiligheid is Vooruitzien’. 
Volgens C-LAS kenmerkt de toekomst van het landoptreden zich door onvoorspelbaarheid, 
complexiteit en de hybride aard van conflicten, waarbij opponenten doorgaans gelijktijdig opereren 
op verschillende fronten, terwijl de hele wereld toekijkt. Daarnaast groeit het belang van 
technologie. Door de ontwikkeling van cyber, robotica en kunstmatige intelligentie neemt de 
effectiviteit van sensoren en systemen toe, met een grotere reikwijdte en letaliteit en een hogere 
snelheid en precisie tot gevolg. De kern van de visie van C-LAS is dat de mens het gevecht voert, 
de technologie de gevechtskracht vermenigvuldigt en het gevecht met operationele concepten 
wordt georganiseerd. Om dit in de toekomst te kunnen garanderen, vergroot de landmacht het 
adaptief vermogen, intensiveert het de samenwerking met nationale en internationale partners, 
versterkt het de verbinding van mensen en technologie en investeert de landmacht zowel in het 
gevecht over lange afstanden als in het optreden in stedelijk gebied. De focus ligt de komende 
jaren qua personeel op het vullen van de organisatie, het professionaliseren en regionaliseren.  
 Intussen moet C-B&TCo besluiten om per 1 juli twee compagnieën te ‘verdichten’ tot één 
(110 en 210 Tcie). Dit is een direct gevolg van enorme personele tekorten; in november kent de 
eenheid circa 300 vacatures. Een evt. verdichting van beide Clustercompagnieën (130 en 230) 
wordt ook overwogen.  

 
Op personeelsgebied neemt de Directeur 
P&O CLAS (bgen de Rijke) een aantal 
maatregelen, die moeten leiden tot wat hij 
noemt ‘tastbare verbeteringen’. Zo krijgen 
militairen eerder een vast contract (toelaten 
tot Fase 3), biedt men meer perspectief 
(meer collega’s mogen worden bevorderd), 
meer premies voor blijvers (algemene en 
specifieke bindingspremies), vaststellen van 
het salaris voor Individuele Inzet 
Reservisten (IIR) en het verruimen van de 
studiefaciliteiten voor burgerpersoneel. Ook 
wordt de beslissingsbevoegdheid meer 
gedecentraliseerd. Zo komen 
onderbouwbevoegdheden voor Fase 2 weer 
op brigadeniveau.  
 
Op 5 december is de officiële start van het 
nieuwe Netherlands Special Operations 
Command (NLD SOCOM); de defensiebrede 
aansturing van de Nederlandse Special 
Forces (Korps Mariniers en Korps 
Commandotroepen). Dit moet leiden tot 
betere planning van missies en de 
gereedstelling voor inzet. Plus meer 
efficiency qua opleidingen en training. 
Daarnaast voorziet NLD SOCOM in de 
NAVO-behoefte aan Command and Control 
voor special forces. Het KCT en de MARSOF 
vallen voor werving, opleiding en materiële 
gereedheid nog steeds onder de eigen 
OPCo’s. In 2020 moet NLD SOCOM volledig 
op eigen benen staan.  
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Ook in 2018 was de inzet van de krijgsmacht hard nodig. 3.692 militairen en burgermedewerkers 
gingen volgens het Jaarverslag Defensie 2018 op uitzending. Volgens de HR monitor waren in 2018 
gemiddeld 1.056 militairen (waarvan 24 reservisten) op uitzending.  
De krijgsmacht neemt in 2018 deel aan de volgende missies: 
1. Mali-MINUSMA 

De Verenigde Naties (VN) proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen. Dit gebeurt 
met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA). Nederland levert 
een bijdrage met zo’n 250 militairen op de grond. Zij ondersteunen de missie door het 
verzamelen, verwerken en interpreteren van inlichtingen. De Nederlandse bijdrage aan 
MINUSMA (sinds 2014) eindigt eind april 2019. Dit gebeurt o.a. met het oog op het 
noodzakelijke herstel van de krijgsmacht. Ook valt bij het personeel een zekere missie-
moeheid te constateren. De redeployment is gepland van 1 mei t/m 1 september 2019.  
Er blijven tot en met 2021 enkele politiefunctionarissen en stafofficieren werkzaam.  

2. Afghanistan – Resolute Support Mission (RSM).  
Nederland levert sinds januari 2015 (aansluitend aan de ISAF-missie) 100 militairen voor deze 
NAVO-missie, die bij moet dragen aan het verder opbouwen van leger en politie, zodat zij op 
langere termijn de veiligheid kunnen handhaven in het land. De militairen zijn (voornamelijk 
vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel) werkzaam als adviseur en trainer, stafofficier, medisch 
specialist, force protection of logistiek ondersteuner. Sinds het najaar van 2018 is het aantal 
met 60 verhoogd tot zo’n 160 militairen, met name special forces. Het Special Operations 
Advisory Team (SOAT) moet m.i.v. maart 2019 kunnen optreden als adviseur van een nieuw te 
vormen politie-eenheid. Nederland heeft haar bijdrage verlengd tot en met 2021.  

3. Midden-Oosten 
Eind 2017 verlengde het kabinet (Rutte III) de Nederlandse deelname in de strijd tegen IS 
(Operation ‘Inherent Resolve’) met een jaar. Tot en met eind 2017 leverde Nederland een 
Force Protection detachement voor de beveiliging van de Belgische F-16 eenheid in het Midden-
Oosten. Vanuit Koeweit zorgde een KDC-10 tankervliegtuig tot eind 2017 voor het in de lucht 
bijtanken van vliegtuigen in de strijd tegen ISIS. Ook werd een C-130 Hercules 
transportvliegtuig ingezet voor het vervoer van materieel en personeel in het missiegebied.  
Vanaf begin 2018 staan er wederom 4 F-16’s plus 2 reservetoestellen paraat om vanuit 
Jordanië luchtaanvallen uit te voeren in de strijd tegen ISIS. Vanaf januari 2018 is de voor 
onderhoud en noodzakelijke training noodzakelijk geachte operationele pauze van anderhalf 
jaar voor het F-16 detachement geëindigd en maken de F-16s hun vluchten weer boven Irak 
en Syrië. Waar de toestellen in de eerdere fase van de strijd vooral geplande doelen onder vuur 
namen, ligt de nadruk nu meer op de ondersteuning van grondtroepen en informatievergaring.  
Aan het einde van het jaar, op 31 december, stopt Nederland na ruim 3.000 vliegmissies de 
bijdrage aan Air Task Force Middle East (ATF-ME). Het was vermoedelijk de laatste 
operationele inzet van de F-16’s. Mede dankzij de Nederlandse F-16’s sinds 2014 is 
Islamitische Staat uit de laatste stad in Syrië (Hajin) verdreven. Deze bijdrage wordt stopgezet 
in verband met noodzakelijk onderhoud en herstel, andere verplichtingen alsmede vanwege de 
overgang naar het nieuwe gevechtsvliegtuig, de F35 (Joint Strike Fighter). Vanaf begin januari 
2019 levert CLAS een FP-eenheid ter ondersteuning van de redeployment van het CLSK uit 
Jordanië. 
Daarnaast ondersteunen Nederlandse militairen Iraakse en Koerdische strijdkrachten met 
training en advies. Nederland draagt met de Capacity Building Mission Iraq (CBM-I) bij aan de 
opbouw van de Iraakse strijdkrachten en de Peshmerga, zodat zij zelfstandig ISIS kunnen 
bestrijden. Dit betrof met name praktische militaire vaardigheden en aspecten als leidinggeven, 
commandovoering en instructie. De Nederlandse bijdrage aan de CBMI-missie zal m.i.v. april 
2019 met 11 militairen verminderen. Verder verzorgt een kleine eenheid vanuit Forward 
Support Element Mirage de logistieke ondersteuning voor missies in deze regio, met name de 
inzet van Vessel Protection Detachments (VPD). Deze VPD’s worden ingezet voor het bewaken 
van schepen tegen piraterij (de antipiraterijmissie ATALANTA). Ook worden vaarroutes nog 
steeds vrijgemaakt van mijnen.  
Op 12 december zijn de eerste 2 Nederlandse functionarissen ingeroteerd bij de nieuwe NATO 
Mission Iraq (NMI). Dit is een NAVO-capaciteitsopbouwmissie, die zich richt 
op het versterken van de Iraakse veiligheidssector.  

4. Baltische staten en Polen (zie ook het gestelde bij NAVO) 
Nederland levert sinds het eerste kwartaal van 2017 ongeveer 250 militairen 
aan enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen als onderdeel van een 
multinationale battlegroup. Zo wil Nederland bijdragen aan de cohesie 
binnen de NAVO en aan een geloofwaardige afschrikking van Rusland. 
Nederland verlengt de bijdrage tot en met 2020.  
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5. Afrika 
Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA)-programma 
verzorgen Nederlandse militairen opleidingen in Benin en Burkina Fasso, en in Niger en Uganda 
worden lokale strijdkrachten en politie getraind. Onder de vlag van de trainingsmissie EUTM 
adviseren en trainen Nederlandse militairen het Somalische leger. De training in Burkina Faso 
is eind december afgerond. In februari 2019 start weer een training in Oeganda. CLAS 
ondersteunt met 4 trainers voor de duur van 10 weken.  

6. Overige missies zijn allereerst de al decennialang lopende missies UNTSO, UNDOF en UNIFIL in 
het Midden-Oosten, m.i.v. jan 2019 uitgebreid met 2 militairen voor de United States Security 
Coordinator (USCC) op de westoever van de Palestijnse Autoriteit. Daarnaast nog enkele 
personen in Kenia (UNDOC-GMCP), Tunesië (EU Liaison & Planning cell) en 6 militairen in Zuid 
Soedan (UNMISS). En in Mali vanaf 1 november 2018 2 militairen voor de EU Training Missie 
Mali (EUTM Mali). De CLAS-deelname aan de EU Training Missie Somalië is met ingang van 28 
maart 2018 beëindigd. Om dreigingen zoals terrorisme en irreguliere migratie 
(mensensmokkel) tegen te gaan, draagt Nederland met ongeveer 20 functionarissen bij aan de 
EU-capaciteits- en trainingsmissie in de Sahel-regio. 

7. Tot slot nog steeds de permanente bijdrage aan de Compagnie in de West (CidW); waar 1 
compagnie van het CLAS ter beschikking staat van CZMCARIB ten behoeve van militaire 
presentie, ondersteuning van lokale autoriteiten en eventuele humanitaire hulpverlening.  

 

 
 
Op permanente basis worden door 18 NAVO-landen troepen ingezet; Standing NATO Maritime 
Group 1 in de Baltische Zee, Baltic Police Controlling en enhanced Forward Presence. Nederland 
levert vanaf maart 2017 vanuit Rukla een bijdrage aan een van de vier multinationale 
battlegroups, namelijk die in Litouwen (samen met België, Luxemburg en Noorwegen) o.l.v. 
Duitsland. Daarnaast varen marineschepen op de Baltische Zee en nemen F-16s deel aan de Baltic 
Air Policing (zij onderscheppen 10 Russische vliegtuigen). 
Ook heeft de NAVO op permanente basis een vlootverband paraat en ingezet; de Standing NATO 
Maritime Group 2 (SNMG2). Nederland levert naast haar permanente maritieme bijdrage vanaf 1 
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juli 2018, gedurende een jaar, ook de commandant (Commandeur Boots) en het vlaggenschip 
(eerst Zr. Ms. De Ruyter, dat na zes maanden wordt afgelost door Zr.Ms. Evertsen). Ook heeft de 
Koninklijke Marine op de Middellandse Zee deelgenomen aan de 9 weken durende NAVO-operatie 
Sea Guardian, gericht op het beveiligen van de Europese zuidflank.  
 
Nationale operaties/inzet 
De bijdrage van Defensie aan nationale taken is te verdelen in twee hoofdgroepen. 
1. Structurele inzet ter ondersteuning van civiele autoriteiten op grond van wetgeving en formele 

afspraken. Zoals de zelfstandige taken van de Koninklijke Marechaussee op basis van de 
Politiewet, Vreemdelingenwet, Wet Veiligheidsregio, Strafrechtelijke Handhaving van de 
Rechtsorde (SHRO), Handhaving Openbare Orde en Veiligheid (HOOV) en Militaire 
Steunverlening in het Openbaar Belang (MSOB). 
Te denken valt hierbij aan inzet van Dienst Geografie, Luchtverkeersleiding, Kustwacht 
Nederland en Caribisch Gebied, Explosievenopruiming, grensbewaking, luchtruimbewaking (Air 
Policing / Renegade), Search and Rescue en de berging en identificatie van vermiste (oorlogs) 
slachtoffers (o.a. door BIDKL). 

2. Gegarandeerde capaciteiten op basis van de afspraken Intensivering Civiel-Militaire 
Samenwerking (ICMS). 
Dit betreft o.a. militaire adviseurs in de landelijke veiligheidsregio’s, EODD-teams, Host Nation 
Support (HNS), een CBRN-responsteam, blusvoertuigen en een blushelikopter, een constructie-
eenheid, geneeskundige hulpposten, calamiteitenhospitaal, ziekenauto’s, back-up 
voorzieningen voor ondersteuning van bestuurlijke- en/of operationele centra in geval van 
uitval van bestaande verbindingsmiddelen, mobiele grondradarsystemen en kleine onbemande 
vliegtuigen voor bewaking en beveiliging van objecten en gebieden, schepen van de wacht, 
samengestelde eenheden voor de bescherming van havens, stafcapaciteit en een detachement 
van 3.000 militairen.  

Nationale inzet betreft in 2018 de ‘klassiekers’ grensbewaking, explosieven-opruiming, berging en 
identificatie (BIDKL) en de ondersteuning van Politie en Belastingdienst met zoekteams. F-16’s 
bewaken permanent het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland. Er werden wederom 
herhaaldelijk ongeïdentificeerde vliegtuigen (voornamelijk Russisch) onderschept. In het Caribisch 
gebied onderschept de Nederlandse Marine regelmatig grote hoeveelheden drugs. De landmacht 

hielp de Marechaussee bij de grensbewaking in 
zeehavens. Daarnaast zien we in 2018 o.a. 
tientallen search inzetten, meerdere observaties, de 
inzet van de responseenheid CBRN, de inzet van het 
waterboordetachement, ondersteuning 
expeditionaire inzet (b.v. in de Eemshaven) en 
diverse vormen van Host Nation Support (HNS).  
Voor de operationele planning, voorbereiding, 
aansturing en afwikkeling van nationale militaire 
(crisis)operaties op Nederlands grondgebied wordt 
een Territoriaal Operatie Centrum (TOC) opgericht 
dat zo mogelijk in 2019 operationeel moet zijn. Te 
denken valt hierbij aan militaire bijstand en 
steunverlening tot en met inzet zoals Host Nation 
Support (HNS). Civiel-militaire samenwerking staat 
hierbij centraal.  

 
In 2018 stond Nederland stand-by voor de EU Battle Group (EUBG 2018). De 13 Lichte Brigade 
leverde het hoofdkwartier en (samen met het OOCL) een deel van de troepen. Het Duits-
Nederlandse Legerkorps (1 GNC) heeft zich tijdens de oefening Trident Juncture gecertificeerd als 
NATO Response Force HQ Land Component Command (NRF HQ LCC) met het predikaat ‘Excellent’. 
1 GNC staat in 2019 stand-by om in die hoedanigheid bij het activeren van de Very High Readiness 
Joint Task Force (VJTF) het commando te voeren over de VJTF-brigade en de follow-on forces. Het 
CLAS levert in 2019 de basis voor de landcomponent (45 Painfbat inclusief een Duits-Nederlands 
tankeskadron). Daarnaast levert Nederland in 2019 een amfibische taakgroep voor de maritieme 
component en een KDC-10 tank- en transportvliegtuig voor de luchtcomponent.  
 
Online ging Defensie digitale aanvallen en spionage tegen. Ook wordt gewerkt aan de capaciteit om 
ook digitaal offensief op te kunnen treden. Terroristische dreiging en aanslagen in Europa noopten 
tot extra waakzaamheid van niet alleen de KMar, maar van alle defensiemedewerkers en overige 
veiligheidsdiensten.  
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Mede als signaal richting Rusland, maar zeker ook om de NATO Response 
Forces grootschalig te testen, wordt in de maanden oktober/november 
(25 okt – 23 nov) de NAVO-oefening Trident Juncture gehouden in 
Noorwegen, in het noorden van de Atlantische Oceaan en de Baltische 
Zee, inclusief IJsland en het luchtruim van Finland en Zweden. Het is de 
grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog, waaraan 31 landen 
(ruim 50.000 manschappen) deelnemen, te land ter zee en in de lucht. 
De Nederlandse krijgsmacht neemt deel met ruim 2.000 mannen en 
vrouwen.  
Andere grote oefeningen in 2018 zijn: Joint Warrior (maritiem), Breeze 
2018 (maritiem; Zwarte Zee), Deep Strike (computer assisted exercise), 
Dragon Supremacy (ingebruikname 155mm-precisiemunitie), Falcon Autumn (joint combined), 
Peacock Supremacy en Tiger Meet (jachtvliegtuigen).  
 
Op het gebied van internationale militaire samenwerking kent het CLAS vijf strategische 
counterparts (Duitsland, België, Frankrijk, Noorwegen en UK). Nederland wil met Duitsland o.a. 
samenwerken bij de vervanging van hun militaire Electronic Support Measures-capaciteit (ESM) 
vanaf 2020. Nederland en Noorwegen zetten hun samenwerking voort op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek naar CBRN-bescherming en mini-satellieten. Op 4 april is een Duitse 
luchtverdedigingseenheid (Flugabwehrrakettengruppe 61) onder bevel gesteld van het Nederlandse 
Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC). Sinds najaar 2016 is al een 
uitzendbare Duits-Nederlandse Patrioteenheid operationeel.  

In oktober worden te Amersfoort bij de Rij- en Tractieschool (RTS) van het Opleidings- en 
Trainingscentrum Rijden (OTCRij) de laatste twee Nederlandse Leopard 2 gevechtstanks afgevoerd 
naar Duitsland, omdat de chauffeursopleiding voor beide landen vanaf nu in Duitsland plaats gaan 
vinden.  

M.i.v. 2019 gaan de Koninklijke Marine en het Korps Mariniers weer een belangrijke rol 
spelen in de verhoogde aanwezigheid van de NAVO in het Noordpoolgebied. Een internationale 
troepenmacht moet de Russische dreiging tegengaan en vrije doortocht over strategisch 
belangrijke scheepsroutes garanderen. Zo’n 600 zeesoldaten en de vloot zullen drie maanden per 
jaar in Noorwegen aanwezig zijn. In samenwerking met de Noren, Amerikanen en Britten.  
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Regiment 
De leiding van het Regiment B&T heeft ook in 2018 veel tijd en energie gestoken in de drie 
hoofdtaken; traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg 
(m.n. voor veteranen).  
 
2018 was om meerdere redenen een bijzonder jaar voor het regiment.  
• In de eerste plaats nam na ruim 21 jaar lkol bd Douwe Brouwer afscheid als (eerste) voorzitter 

van de Stichting Historische Collectie B&T en droeg hij het voorzitterschap over aan lkol Michel 
Vial. 

• In februari wordt adj B&T Maria Jansen Steenberg de eerste vrouwelijke stafadjudant binnen 
de landmacht.  

• Op 7 maart ontvangt RC lkol van Kuijck de CLAS-Legpenning in zilver. 
• Op 30 augustus opent de BIDKL haar nieuwe behuizing op de Dumoulinkazerne, onmiddellijk 

naast het Logistieke Ereplein (gebouw D-12). 
• In oktober tijdens de Invictus Games haalt B&T-ster kapitein Stephanie Verhoef wederom 

meerdere medailles (zilver zwemmen en wielrennen). 
• Op 14 november vond het inmiddels traditionele Regimentsappèl plaats op de Generaal-majoor 

Kootkazerne te Stroe. Naast de uitreiking van de Regimentslegpenningen voor de Soldaat van 
het Jaar en de Korporaal van het Jaar, vond er nu ook een waardige ceremonie plaats, waarbij 
de CSMs van 11 Bevocie LMB en van de compagnieën van het B&TCo elke een of meerdere 
compagnieën adopteerden uit de periode dat de AAT en de Luchtverplegingscompagnie actief 
waren in Nederlands-Indië (1946-1951). De ceremoniële overdracht gebeurde door enkele 
Nederlands-Indiëveteranen van ons regiment. In de gebouwen van de huidige parate B&T-
eenheden zijn een vitrinekast met uitstalling en een overzichtskaart permanent ten toon 
gesteld.  

Ook bijzonder was dat voor het eerst een B&T-collega (kol Beaufort) op 7 mei plaatsvervangend 
brigadecommandant mocht worden bij een manoeuvrebrigade. In dit geval bij 11 Luchtmobiele 
brigade. Vlak daarvoor keerde hij terug als Contingentscommandant MINUSMA uit Mali. Niet uniek, 
maar toch ook een bijzonderheid. 
 
11 Bevocie LMB schrijft historie, door tijdens de missie in Mali (MINUSMA) voor het eerst sinds de 
inzet in Nederlands-Indië weer een operationele airdrop uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Afbeelding: airdrop 11 Bevocie AASLT 
 
2018 is het laatste volle jaar dat de Nederlandse luitenant-generaal Jan Broeks (B&T) hoofd is van 
de International Military Staff. Een unieke plaatsing voor een Nederlandse logistieke officier.  
 
Voor de overige bijzonderheden, verwijs ik graag naar de bijdrage van het regiment, verderop in 
dit verslag. 
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Overzicht Regimentsfunctionarissen 2018 
 

 
 

Regimentscommandant 
 

Luitenant-kolonel G.A.M.M. van Kuijck 
 

Regimentsadjudant 
 

Adjudant Onderofficier Instructeur A.J. van Grevenbroek 
 

Regiments-oudste 
 

Brigadegeneraal A. Solkesz 
 

Regiments-jongste officier 
 

Tweede Luitenant E.J.M. van den Berg tot 23 maart 2018 
Tweede Luitenant E. Yilmaz 

Van 23 maart 2018 t/m 8 maart 2019 
 

Regiments-sergeant 
 

Sergeant G.Taghavi tot 22 maart 2018 
Sergeant T. Kornet van 22 maart 2018 t/m 7 maart 2019 

 
Regiments-korporaal van het Jaar 2018 

 
Korporaal der eerste Klasse A.K.E. Brouns 

(230 Clustercompagnie – 1e Clusterpeloton – Klasse 1 groep) 
 

Regiments-soldaat van het Jaar 2018 
 

Soldaat der eerste klasse J.I. Peters 
(110 Transportcompagnie – 3e Transportpeloton) 
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REGIMENTSKALENDER - 2018 

(Versie: 4.0) 
B & T  

 

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE 

Do 22 maart  Regimentsdiner Onderofficieren B&T GMK Stroe 

Vr 23 maart Regimentsdiner Officieren B&T GMK Stroe 

Do 29 maart 

ALV Vereniging Veteranen B&T  
REÜNIE Vm. Nederlands-Indië, 
Korea, Nw. Guinea 
(organisatie door VVRB&T)  

Soesterberg 
VOC-HC B&T 

Do 05 april Informatiedag DVVO  
(op uitnodiging DVVO)  

Soesterberg 
Camp New ASD 

Do 12 april 1e Regioborrel Soesterberg 

Za 14-Zo 15 
april 

Museumweekend Historische 
Collectie  

Soesterberg 
HC B&T 

Za 21 april 
REÜNIE 829/832 Zware Transport 
Compagnie 
(organisatie door eigen Reünie Vereniging) 

Eindhoven 

Za 05 mei Bevrijdingsdefilé Wageningen Wageningen 

Vr 25 mei 1e Beëdiging  Woerden 

Do 31 mei Sportdag B&T Commando & 
Regimentsfeest GMK-Stroe 

Za 02 juni 
REÜNIE 1 (NL-BE) VN Transport Bat 
Rotatie T2-T6 (organisatie door eigen 
Reünie Vereniging) 

Soesterberg 

Do 7 juni Commando-overdracht C-OTCRijden Oirschot 

Do 14 juni  Defensie Chauffeurs Wedstrijd 
(DCW) OTCRijden Oirschot 

Vr 15 juni 
REÜNIE 43 AAT Vm. Nederlands-
Indië 
(organisatie door eigen Reünie Vereniging) 

Schaarsbergen 

Do 28 juni  
Commando-overdracht Afd. Brand- 
Bedrijfsstoffen 
(Nieuwe commandant: lkol B&T drs. J.M. 
(Marc) Verwer RC) 

Bathmen 

Za 30 juni Nederlandse Veteranen Dag (NLVD) Den Haag 

Wo 4 juli  
Commando-overdracht OTCRijden 
(Nieuwe commandant: lkol B&T A.T.M. (Arjen) 
Wassink EMSD) 

Oirschot 

Wo 11 juli  
Commando-overdracht B&T Commando 
(Nieuwe commandant: kol B&T C.W.A.J. 
(Dennis) van Dijk MMAS) 

GMK - Stroe 
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Do 19 juli 
Vr 20 juli 

4-Daagse borrel (B&T’ers op Kamp 
Heumensoord) 
Intocht 4-Daagse (Locatie: 
Charlemage Nijmegen) 

Nijmegen 

Za 01 
september 

Herdenking Nationaal Indië 
Monument (NIM) Roermond 

Do 06 
september 

Jaarlijkse (oud) SEALS-Dag 11 
Bevocie LMB AASLT 
(organisatie door 11 Bevocie) 

Schaarsbergen 

Do 13 
september 

Commando-overdracht DVVO 
(Nieuwe commandant: lkol B&T G. (Gert) 
Dobben) 

Soesterberg 
CNA 

Vr 14 
september 

Veteranen Motor Toertocht 
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment 
B&T) 

Route in NL 

Wo 19  

september 2e Beëdiging volgt 

Vr 28 
september 

Nationale Taptoe 2018 
(Veteranen voorstelling) Rotterdam 

Do 04 
oktober Regiments Dodenherdenking Soesterberg 

Do 11 
oktober 
Nieuw 

REÜNIE 1-1 AAT Vm. Nederlands-
Indië 
(eigen organisatie) 

Soesterberg 
VOC – HC B&T 

Di 16 
oktober 
Wijziging 

Logistieke Informatie Dag B&T 
officieren 
(organisatie VOLD) 

GMK - Stroe 

Vr 19 
oktober 

Veteranen Battle Field Tour 
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment 
B&T) 

volgt 

Vr 19 
oktober 
Nieuw 

“Pa-Zeun” stapavond KMA 
(organisatie door C.K.S.V. ‘Mercurius’) 

Breda 

Zaterdag 20 oktober - 18e Regimentsverjaardag 
Wo 14 

november Regimentsappel en 2e Regioborrel GMK - Stroe 

Za 17 

november 

REÜNIE Humanitaire Hulpverlening 
1974 tot heden 
AFOR-SAHEL-UNMEE-Provide Care(Ver. Veteranen 
Regiment B&T) 

Soesterberg 
VOC – HC B&T 

Legenda: 
GMK - Stroe: Generaal-majoor Koot Kazerne te Stroe-Garderen 
VOC: Veteranen Ontmoetingscentrum Midden-Nederland te Soesterberg 
HC B&T: Historische Collectie B&T te Soesterberg 

 
 
 
  



31 
 

Jaaroverzicht Regimentsgebeurtenissen 2018 
 

 
22 januari  Rood Erekoord voor kap Res 
Op het ochtendappel van het B&T Commando in Stroe ontving 
kapitein Fats Res het ROOD EREKOORD. In het bijzijn van zijn 
vriendin ontving hij het erekoord voor langdurig uitmuntend 
functioneren als Pelotonscommandant, PC Logistiek bij de 
Pantsergenie en als kapitein operatiën en waarnemend 
commandant 140 Zwtcie. Daarnaast heeft hij ook tijdens 
missies in zowel Afghanistan als Mali uitstekend 
gefunctioneerd. Oud-commandanten, waarvan een aantal 
aanwezig bij de uitreiking, ondersteunden de voordracht. 
 
 
 

 
28 februari  Noodbeëdiging  
Door het jaar heen zijn er noodbeëdigingen uitgevoerd door de RC en RA. Een 
noodbeëdiging vindt veelal plaats in een klein gezelschap. Door de kleinschaligheid kent dit 
soort beëdigingen een warm en persoonlijk karakter, waarbij  protocollaire en ceremoniële  

aspecten van kracht zijn.  
Nood- beëdigingen zijn meestal 
voor personeel dat aangewezen 
is voor een missie die nog niet 
in de gelegenheid waren om 
aan de geplande beëdigingen 
deel te nemen.    
 
 
 
 
 
 
 

 
14 februari  Nieuwe medewerker BIDKL 
Op woensdag 14 februari is sm Sandor Verkerk ‘officieel’ aan de slag gegaan bij de Bergings- 
en identificatiedienst Koninklijke landmacht (BIDKL). Commandant OTCLog kol van 
Broekhoven wenste hem veel succes met deze nieuwe en bijzondere stap in zijn loopbaan. 
Bijzonder omdat de BIDKL slechts bestaat uit een viertal militaire identificatiespecialisten, 
die bij hun specialistische werkzaamheden de vakgebieden forensische- en 
conflictarcheologie, osteo-archeologie en militaire historie met elkaar verbinden.  
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Van Hoofd BIDKL kap Geert Jonker ontving 
hij als welkom een traditionele 
archeologische troffel, het belangrijkste 
gereedschap van de identificatiespecialist. 
Door de Regimentscommandant en 
adjudant is sm Verkerk tevens verwelkomd 
bij het Regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen, het Regiment waarbij de 
BIDKL is ingedeeld. 
Deze indeling vindt zijn oorsprong in het 
feit dat de vroegere Gravendienst was 
ingedeeld bij de Intendance, een van de 
stamregimenten van het huidige Regiment 

B&T. 
Door de wisseling van zijn baretembleem, het zingen van het Regimentslied en een toost 
met de Regimentsdrank ‘de Palmpit’ is hij nu officieel in het Regiment opgenomen. 
 
 
 
 
7 maart  RC ontvangt CLAS Legpenning 
Op 7 maart 2018 ontving luitenant-kolonel B&T 
G.A.M.M. van Kuijck uit handen van C-LAS, 
luitenant-generaal L.J.A. Beulen, de CLAS 
Legpenning in zilver. Dit vond plaats in Soesterberg 
op de locatie van de Historische Collectie Regiment 
B&T. In zijn betoog benadrukte C-LAS de rol en de 
inzet van luitenant-kolonel van Kuijck. Hij omschreef 
hem als een ambassadeur voor zijn Regiment, de 
Landmacht en de gehele Defensieorganisatie. Ook 
memoreerde C-LAS de zeer zeldzame benoeming 
tot ere-commando na zijn functioneren bij het 
Korps Commandotroepen. Thans is luitenant-
kolonel van Kuijck behalve Regimentscommandant 
B&T ook Commandant School Initiële en Verdere 
Opleiding op het Opleidings- en Trainingscentrum 
Logistiek. 
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7 maart  Medaille uitreiking aooi van de Vliet 
Aooi Pieter van de Vliet ontving uit handen van C-OTCLog zijn Gouden medaille voor 36 jaar 
trouwe dienst. Pieter heeft binnen het Regiment afwisselend gewerkt op operationele- en 
opleidingsfuncties. Ook is Pieter vele jaren actief geweest bij de gravendienst. Maar hierover 
later meer in dit jaarverslag. Wat velen niet weten is dat Pieter ook een stille kracht is 
binnen activiteiten van het Regiment en hierbij is door de Regimentscommandant ook stil 
gestaan die dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 maart Afscheid majoor bd Cats 
“Willen is Kunnen” 
Met deze woorden hebben we afscheid genomen van een 
van onze meest markante regimentsgenoten, majoor (tit) bd 
van de Intendance Baltus Cornelis Cats (roepnaam Bob). 
Geboren te Amsterdam op 13 augustus 1928 en overleden op    
3 maart 2018.  
Bekend als de beheerder van de Historische Verzameling van het 
Regiment Intendancetroepen en geschiedschrijver. De majoor 
laat een schat aan boeken, foto’s en studies achter welke na 
vrijgeven door de familie door ons bureau geschiedschrijving worden bestudeerd en als aanvulling aan ons 
archief worden toevertrouwd. Het Regiment is majoor Cats veel dank verschuldigd voor zijn inzet tijdens 
zijn actieve dienst, maar ook als vrijwilliger voor velen jaren daarna.  
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22 & 23 maart   Regimentsdiner onderofficieren en officieren 
Ook dit jaar werden de diners van het Regiment door u allen goed bezocht. Ondanks het drukke 
oefenprogramma en onze bijdrage aan de vele missies weten velen regimentsgenoten tijd te vinden 
om elkaar te ontmoeten op dit soort gelegenheden. Dit bevestigt de onderlinge band en 
saamhorigheid binnen ons Regiment. Niet alleen in Nederland maar ook in missiegebieden is er 
aandacht geweest voor deze traditie. Zo mochten we vanuit Mali een mail ontvangen van kolonel 
Timo Beaufort. Als Contigentscommandant heeft hij samen met smi Bas van Teeffelen een 
geïmproviseerd diner georganiseerd voor alle B&T-ers in GAO, Mali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 maart Reünie veteranen Indië, Korea en 
Nieuw Guinea 
Uit waardering voor hun inzet is er door de 
VVRB&T en het Regiment een reünie 
georganiseerd voor Indië, Korea en Nieuw Guinea 
veteranen van het Regiment. In totaal 49 
veteranen en hun relaties hebben zich prima 
vermaakt met foto’s, films, een bezoek aan het 
museum, een maaltijd, static show en uiteraard 
met goede gesprekken over hun belevenissen en 
kameraadschap.  
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11 april               17e Reünie AAT Blauw-bloed 

 
In de Historische Collectie B&T - VOC Midden 
Nederland werd de 17e Reünie AAT Blauw-Bloed 
gehouden. Meer dan 100 Dienstmaten en partners 
troffen elkaar in een gezellige sfeer en mooie 
ambiance. Ook de HC van de TD en de MA waren 

geopend en te bezichtigen.  
Gerrit Roodhart ontving voor zijn 
werk als fotograaf een 
dankbetuiging met coin en een 
envelop. Ook de grote motor en 
organisator van AAT Blauw-Bloed - 
Cor van Boven - werd in het 
zonnetje gezet. Voor al zijn 
inspanningen ontving hij een mooi glazen Regiments-embleem. De dames Paula Roodhart en 
Diny van Boven kregen als dank voor alle steun aan hun man een mooie bos bloemen. 
 
 
 
21 april           Reünie en herinneringsboek 829-832 Zware Transport Compagnie 
Op zaterdag 21 april jl. vond in het DAF-museum in Eindhoven de 5e grote reünie plaats van 829-832 
Zware Transport Compagnie, met meer dan 160 deelnemers. Een bijzondere eenheid met een 
bijzondere taak. De geschiedenis van deze compagnie is door lkol bd Piet IJntema in een mooie 
publicatie vastgelegd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de oudste CC, lkol bd Ton Maas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2005 is Henk Kruit de grote motor achter de 829-832 Zwtcie reüniecommissie.  
Hij heeft 5 grote reünies georganiseerd, houdt een mooie Facebookpagina en Flickr fotopagina in de 
lucht, Met veel inzet en vrije tijd weet hij dienstmAATen over de hele wereld te vinden en te boeien. 
Voor al deze verdiensten ontving hij uit handen van de RC Regiments Legpenning B&T nr. 65.  
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26 april Lintje voor lkol bd Rump 

Onze Regimentsgenoot luitenant-kolonel b.d. T.H.A. (Theo) Rump is 
benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Theo ontving deze 
Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet en vanwege zijn 
vele vrijwilligerswerk. Hij zette zich jaren in voor de veteranen, in eerste 
instantie uit hoofde van zijn functie maar hij is dat altijd blijven doen en 
bekleedt nog steeds diverse bestuurs- en andere functies voor VOMI-
Nederland, een organisatie voor Nederlands-Indië en Nieuw Guinea 
veteranen. Theo staat bekend als een betrokken mens en een stille en 
harde werker op de achtergrond.  

 

 

 

14 mei  AAT monument hersteld 

Een geluk bij een ongeluk. Nadat in 2017 de RC en RA tijdens een museumweekend een poging 
hadden gedaan het AAT monument een nieuwe plek te geven mislukte, is de ontstane schade met 
professionele hulp aangepakt en konden we op 14 mei de definitieve plek en het resultaat bij de 
Historische Collectie bewonderen.  
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25 mei         Beëdiging in Woerden 
Een bijzondere locatie voor de beëdiging van 40 regimentsgenoten dit jaar. De gemeente 
Woerden en het Regiment wisten na maanden van voorbereiding, vergaderen en verkennen 

een prima locatie te vinden waar vervolgens 
de beëdiging plaats kon vinden. Midden in de 
maatschappij, zoals we dat graag zien. Op een 
mooi plein met een eeuwen oude kerk. En dat 
de spreekstalmeester daarom zijn uitleg 
moest onderbreken vanwege het carillon dat 
zoals dat ieder dag gebeurd, exact om 12.00 
uur bespeeld wordt, neem je dan voor lief.  
Woerden kent zelf een rijke militaire 
geschiedenis. Veel plekken in Woerden 
verwijzen hiernaar. Soms letterlijk zoals het 

Kazerneplein, het Arsenaal (Nu: Stadshotel van Rossum), het Exercitieveld, en natuurlijk het 
Defensie-eiland. Daarnaast zijn de Singel en het Kasteel van Woerden van oorsprong 
verdedigingswerken. Waar sommige locaties verhalen vertellen van eeuwen terug, werd het 
Defensie-eiland nog tot in de jaren 60 van de vorige eeuw door Defensie gebruikt. Pas in 
deze eeuw heeft de gemeente het terrein, dat momenteel ontwikkeld wordt tot woonwijk, 
gekocht van Defensie. (tekst deels van Woerdentv) 
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31 mei             Regimentsfeest 
Het jaarlijkse Regimentsfeest was weer een groot succes. De Band Q5 Newstyle en DJ Lindo 
Duvall en DJ act ‘De harde Rammers’ verzorgde afwisselend de muzikale omlijsting terwijl de 
Stichting 43 Bevocie ook dit jaar weer voor het innerlijk van de mens zorgde. Een topavond 
voor onze manschappen waarvoor       dit feest in het 
bijzonder voor bedoeld was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11 juni      Rood erekoord voor Aoo Vlot 
Appèl bij Staf en stafcompagnie 13 Lichte Brigade op 
de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck 
Kazerne. Tijdens dit zonnige ochtendappèl is aooi 
Arjan gewaardeerd door bgen Koot met het rode 
erekoord vanwege langdurig uitmuntend functioneren 
als onderofficier. Hij is zodoende een voorbeeld voor 
velen als men het heeft over de 3 pijlers van de 
onderofficier, namelijk Leider-Vakman-Instructeur. 
Dat zijn adviezen, logistiek inzicht en het out of the 
box denken breed gewaardeerd worden bleek wel uit 
het applaus welke hem ten deel viel na de uitreiking. 
Arjan van harte gefeliciteerd met deze mooie kroon op 
al je harde werken. Het vernoemen waard in ons 
jaarboek. 
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15  juni  Reünie 43 AAT 
43 Compagnie Aan- en Afvoertroepen, 
“Laatste der Mohikanen”. Dat is wat je gaat 
zoeken op internet over deze bijzondere 
eenheid. De eerste inzet van de eenheid was 
op 24 september 1949 . Toen waren de 
eerste ritten naar o.a. Buitenzorg, Bandoeng 
en het havengebied van Tandjong Priok. Pas 
op 7 mei 1951 vertrokken de laatste 
militairen terug naar Nederland.  
Vandaag waren ze weer bijeen, de oude 
dienstmaten van toen met hun relaties. Een gezellige en geslaagde reünie waarbij de RC en 
RA uiteraard graag aanwezig waren om samen te toasten op de oude tijd en ons Regiment. 
 

 
 
 
27 juni        Uitreiking Joint Service Commendation Medal 
 
De Nederlandse officieren hebben als Logistics Plans Officer een significante bijdrage geleverd 
aan de effectiviteit van het CJ4 Branch. Door hun inzet, kennis en ervaring hebben zij 
bijgedragen aan het succes van de missie. Vijf B&T Regimentsgenoten ontvingen voor hun 
bijzondere verdiensten de Amerikaanse “Joint Service Commendation Medal”. Deze medaille 
wordt toegekend voor “meritorious service for the armed forces of the United States”. De 
medaille is op 25 juni 1963 ingesteld en wordt op naam van de minister van Defensie van de 
VS toegekend aan leden van de strijdkrachten van de Verenigde Staten en coalitielanden die 
zich hebben onderscheiden door een bijzondere en/of verdienstelijke prestatie. (Bron MLM)  
 
Van oktober 2014 tot en met heden zijn NLD militairen ingedeeld bij CJTF-OIR (Combined Joint 
Task Force – Operation Inherent Resolve) in Koeweit. Werkzaam als Logistics Plans Officer in 
de CJ4 Branch werden zij deelgenoot van de strijd tegen ISIS en de enorme inspanning die de 
internationale coalitie en het Irakese leger pleegden in de strijd tegen ISIS. Afhankelijk van de 
periode waarin zij werkzaam waren, zijn de ervaringen overwegend positief en als zeer 
leerzaam ervaren. Welke NLD logistieke planners kunnen immers zeggen dat zij hebben 
deelgenomen aan de planning van de logistieke ondersteuning van een brugslagoperatie die 
de opmaat was voor de simultaan uitgevoerde verovering van een 20 km verderop gelegen 
vliegveld? 
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Het Regiment B&T feliciteert de luitenant-kolonels Dick Mintjes, Maarten Raijmakers, Nico 
van Lith, Rob Bakker en majoor Henk Voets van harte met deze mooie en bijzondere 
onderscheiding. 
 
30 juni                      Nederlandse Veteranendag 
De Nederlandse Landelijke Veteranendag is een dag waarop het regiment zich in veel 
facetten kan laten zien aan de maatschappij. Ons Regiment kent een groot aantal veteranen 
en dat kun je ook zien aan het aantal detachementen wat achter onze Marketentsters op 
marcheert.  De NLVD kent ook een hoog reüniegehalte. In de tent op het Malieveld zie je 
herkenning en hoor je de verhalen die overigens naar de mate de middag vordert steeds 
sterker en mooier worden.  
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11 juli               Rood erekoord sm Orvin 

Soms heb je als commandant van die momenten 
waarvan je weet dat als het gebeurt: dit zal ik de rest 
van mijn leven niet meer vergeten. Vanmorgen was 
zo'n geweldig moment. 
Op slinkse wijze was de sergeant-majoor Orvin naar 
een zogenaamd ingelast plannersoverleg gelokt. Daar 
nam de waarnemend commandant van de 
werkeenheid personenvervoer Ton, speciaal 
teruggekomen van zijn verlof, het woord. Met een 
mooie en persoonlijke onderbouwing werd Orvin een 
functioneringsgratificatie uitgereikt. 
 
Vervolgens kreeg hij van Ton nog een klein cadeautje. 
Enigszins verbaast keek Orvin toen dit een 
naaigarnituur bleek te zijn. Daarop gaf Ton mij het 
woord. Toen ik het rode erekoord uit de envelop 
haalde viel het kwartje. Het naaigarnituur was 
bedoeld om het erekoord op zijn dagelijks tenue (DT) 
te bevestigen. De (emotionele) reactie van Orvin was 
er een om nooit meer te vergeten! 
(Tekst C-DVVO lkol van Noort) 
 
19 en 20 juli                      Nijmeegse 4-daagse 
 

Op 19 juli was op Heumensoord de B&T               
4-Daagse borrel. Zeer goed bezocht, erg 
gezellig en met een verrassing voor de RA 
Aad van Grevenbroek. Hij kreeg van de 
Regiments Oudste B&T bgen Solkesz een zeer 
verdiende gratificatie uitgereikt voor zijn 
tomeloze inzet en toewijding voor het 
Regiment. Aad van harte gefeliciteerd. Na 
het zingen van het Regimentslied werd met 
onze Palmpit getoost op alle lopers, een 
goede 4e wandeldag en het Regiment.  
We zien alle lopers morgen / straks op 
Charlemange. Veel succes!!!! 

Op de 20ste weten we dat 11 Bevo Compagnie de 3e prijs pakt voor het CLAS vaantje. Klasse TOP 
prestatie. Alle lopers van harte gefeliciteerd met het behalen van het 4-Daagse kruis of een volgend 
cijfer. Het Regiment is trots op jullie. 
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13 september           Stichting ‘Vrienden van het Regiment B&T’ 
                                    Historisch album kapitein Carol Schade aangeboden aan IGK 
Als dank voor de steun aan het Regiment B&T hebben de Regiments-oudste brigadegeneraal 
Solkesz, de voorzitter brigadegeneraal bd Beukering en het bestuur van de Stichting ‘Vrienden 
van het Regiment B&T’ gisterenavond een diner aangeboden op een bijzondere locatie, nm. 
Landgoed ‘de Zwaluwenberg’ in Hilversum, de thuisbasis van de Inspecteur-generaal der 
Krijgsmacht (IGK). 

Als dank voor de gastvrijheid, de presentatie over het landgoed en de rondleiding door het 
landhuis door lkol B&T Marc Souman - stafofficier bij de IGK - overhandigde generaal Solkesz 
een album met bijzondere zaken over kapitein Carol Schade. Kapitein Schade was in 1946-
1947 de Transportofficier in de staf van Prins Bernhard. Hij was o.a. verantwoordelijk voor het 
verwerven van de voertuigen voor de Prins en zijn staf. 

Het album is samengesteld door lkol bd Jan Slingerland, vm. Voorzitter van de Historische 
Verzameling Aan- en Afvoertroepen. Alle zaken in het boek, zoals originele door Prins 
Bernhard getekende verklaringen, het rijbewijs van kapitein Schade, zijn naamplaatje, maar 
ook een lijst met voertuigen van de voormalige bezetter zijn bij het opruimen van de oude 
verzameling AAT boven water gekomen. Deze zaken horen thuis op de Zwaluwenberg, daar 
waar het ooit begon. 

(tekst lkol van Kuijck) 
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19 september                 Beëdiging Stroe 
 
De tweede en laatste grote beëdiging van dit jaar voor het Regiment vond plaats in Stroe. 
Onder bijzonder mooie weersomstandigheden hebben een aantal regimentsgenoten de eed 
en/of belofte afgelegd op ons Vaandel.  
 

 
 
Het afleggen van de eed en/of belofte is en blijft een bijzonder moment in de militaire 
loopbaan of carrière, zo u wilt. Al was het alleen maar omdat dit in het bijzijn is van familie 
en vrienden. Ook de receptie erna en het zingen van het regimentslied door de zojuist 
beëdigden is iets wat de traditie binnen ons Regiment tekent. 
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25 september         Ereteken van Verdienste in brons voor lkol v.d. Ruit 
 
Compleet verrast was Gert van de Ruit tijdens zijn FLO receptie. Hij ontving van de 
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser het door de Minister van Defensie aan hem 
toegekende Ereteken van Verdienste in brons. 
Hij ontving deze mooie onderscheiding om de volgende reden: wegens zijn jarenlange, 
buitengewoon positieve inzet voor de verbetering van het veiligheidsklimaat van het Ministerie van 

Defensie en het onderhouden van contacten met stakeholders 
bij andere organisaties. 

Door zijn kennis en inzet is hij een zeer belangrijk raadgever 
voor de Staatssecretaris van Defensie, de CDS en de Defensie 
onderdelen, en tevens een essentiële voorganger in de cursus 
voorvallenonderzoek. Vanuit al deze aspecten is hij een vurig 
pleitbezorger voor een actief, wendbaar en positief ingestelde 
veiligheidscultuur bij alle organisatiedelen van het Ministerie. 

Door zijn inzet en vasthoudendheid heeft hij in belangrijke 
mate bijgedragen aan het agenderen van het thema veiligheid 
binnen de krijgsmacht en Defensie. 

Het Regiment feliciteert Gert van harte met deze bijzondere 
waardering en wenst hem all the best voor de toekomst. (tekst 
lkol van Kuijck) 

 

 

 
4 oktober   Regimentsdodenherdenking 

Tijdens de dodenherdenking van dit jaar was er speciale aandacht voor Lambert van den 
Boom. Lambert is overleden aan zijn verwonding opgelopen bij een hinderlaag op 20 januari 
1949. Bijzonder was dat de nabestaanden van Lambert veel van en over hem bewaard 
hadden waardoor het verhaal zeer beeldend was. De zus van Lambert had een gedicht 
geschreven die de broer van Lambert voor las tijdens de plechtigheid. De dodenherdenking 
is voor alle omgekomen Regimentsgenoten die vanaf 1946 zijn ingezet.   
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Tijdens de traditionele rijstmaaltijd na de plechtigheid bij het monument had de RC nog een 
mooi aandenken voor de broer en zus van Lambert.  
Zoals eerder al geschreven hadden beide veel bewaard over Lambert maar aan wat ontbrak 
was de herinneringsmedaille voor Orde en Vrede. Deze had de RC meegenomen en beide 
ontvingen namens het Regiment een kistje met daarin de foto en de medaille die Lambert 
voor zijn inzet postuum heeft mogen ontvangen. In de namiddag is er nog met de familie 
een bezoek gebracht aan onze Historische Collectie.  Een mooie en waardige dag voor de 
familie van den Boom en het Regiment. 
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16 oktober   VOLD Symposium  
Door zorg van de Vereniging Officieren Logistieke Diensten i.s.m. het OTCLog is het jaarlijks 
Logistiek symposium georganiseerd. Dit jaar voor de doelgroep officieren. 
Het plenaire ochtend deel was divers. Er was aandacht voor het onderwerp adaptieve 
krijgsmacht een onderwerp wat volop in de picture staat maar wat betekend dat voor onze 
logistiek. Een verhelderende presentatie met ruimte voor interactie verzorgd door de 
kolonels Peter van der Tuin en Ernst Lobbezoo. Met de presentatie van de generaal Martin 
Wijnen (PCDS) maakte we een rondgang door nieuwe ontwikkelingen op gebied van 
personeel en leiderschap. En het ochtend deel sloten we af met een presentatie over Serious 
Gaming voor Logistiek. Mevrouw Layla Lesbesque, nam ons mee aan de hand van 
voorbeelden hoe serious gaming je logistiek inzicht kan verbeteren. 
Na de lunch waren er nog vier interactieve workshops die op alle vier de deelgebieden van 
ons logistiek dienstvak betrekking hadden. De dag werd afgesloten met een drankje. Al met 
al een vol maar goed programma wat in 2019 zeker een vervolg gaat krijgen waarbij ditmaal 
ook de onderofficieren worden uitgenodigd. 
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8 november   CSM-CA Diner 
Het jaarlijks CSM-CA diner had dit jaar een bijzonder 
gast aan tafel. Op uitnodiging van de CSMs was de 
scheidend RC, lkol van Kuijck aanwezig. Tijdens deze 
gelegenheid wilde zij namelijk hun dank uitspreken 
voor de steun die zij mochten ontvangen gedurende 
zijn periode als RC. Het bijpassend cadeau, een 
speciaal voor hem gemaakte CSM-stok in houder werd 
met plezier in ontvangst genomen door de RC. Een 
geslaagde avond met uiteraard een toost op ons 
Regiment. 

  

 
 
 
 
14 november   Het Regimentsappèl en de regioborrel in Stroe 

Tijdens het jaarlijkse Regimentsappèl zetten we speciaal een soldaat en een korporaal, van 
de meer dan 1000 soldaten en korporaals die ons Regiment op dit moment telt, in het 
zonnetje. 

Het zijn tenslotte de soldaten en korporaals die uiteindelijk het echte en vaak het zware 
werk verrichten en het Regiment B&T een gezicht naar buiten geven. 

Na een zorgvuldig selectieproces werden Soldaat Jeremy P. van 110 Transportcompagnie en 
Korporaal Anne B. van 230 Clustercompagnie tot resp. soldaat en korporaal van het Jaar 
2018 benoemd. Op een zonnig appèl werden in het bijzijn van de Regiments-oudste Bgen 
Solkesz, een groot deel van het B&T Commando en 11 Bevocie AASLT door de RC de 
oorkondes en de bijbehorende Regiments-legpenningen uitgereikt.  

Beiden nogmaals van harte gefeliciteerd met deze benoemingen en dank voor jullie inzet en 
B&T vakmanschap. 
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Een ander belangrijk en mooi aspect binnen het regiment is gedenken en herdenken. Om 
ervoor te zorgen dat eenheden uit ons rijk verleden niet in de vergetelheid raken is er een 
plan uitgewerkt om de AAT Indië compagnieën door huidige B&T eenheden te laten 
adopteren. Een band tussen het verleden en het heden!! 

Na veel voorbereidend werk door Bureau Geschiedschrijving van het Regiment B&T (BGB&T) 
was het woensdag 14 november zo ver. De huidige operationele B&T eenheden hebben 
allemaal een aantal Indië compagnieën geadopteerd, dit wil zeggen dat ze de 
"nalatenschap" tradities en verhalen onder hun hoede / in beheer hebben genomen. 
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Op deze manier stellen we zeker dat de nagedachtenis van de grootste inzet uit de 
geschiedenis van het Regiment (ruim 25 AAT eenheden in voormalig Nederlands-Indië 1946-
1951) niet verloren gaat. We betonen daarmee eer aan de destijds ingezette militairen. 
en brengen de huidige generatie(s) nadrukkelijker in aanraking het gezamenlijke verleden. 

Op de appèlplaats in Stroe droegen een aantal AAT Indië-veteranen door overhandiging van 
een wapenschild symbolisch het nalatenschap en de tradities over aan de parate eenheden.  
Op deze wijze ontstaat een band tussen het verleden en het heden.  
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Na het Regimentsappèl hoogste tijd om de regio borrel te beginnen. Voor deze borrel 
worden ook de manschappen uitgenodigd en dat samen met onze veteranen vult de zaal 
lekker. Een prima sfeer en hoop gezelligheid onderling. Uiteraard had de RA het 
gebruikelijke Palmpitje al klaar staan. Maar eerst was de RC nog aan de beurt. Hij had nog 
een bijzonderheid te delen met ons. De catering manager- Eric Beumer – werd verrast met 
de Regimentslegpenning nummer 69.  

Een paar redenen voor de 
toekenning: de hoge kwaliteit van de 
catering, de gestructureerde opzet 
en organisatie van de evenementen, 
de unieke service- en 
klantgerichtheid. Zijn wijze van 
organiseren, mensgerichte en 
proactieve aanpak en 
betrouwbaarheid vormen de basis 
voor zijn succes. Het succes blijkt 
ook uit de vele goede feedback van 
onze Regimentsgenoten. 
Regelmatig genoot / geniet het 
Regiment van de bijzondere 
gastvrijheid en de faciliteiten in het 
KEK gebouw. Met deze erkenning 

halen we de banden tussen deze bijzondere gastheer en het Regiment nog verder aan. Hij 
heeft in de afgelopen jaren een grote en essentiële bijdrage geleverd aan de 
traditiehandhaving en de bevordering van saamhorigheid binnen het Regiment.  
 
21 November  Regimentslegpenning voor "SAP-Pionier" Lkol Pieter Breeuwsma 
 
Tijdens het Mat-G4 overleg van Staf Clas werd Luitenant-kolonel Pieter Breeuwsma verrast 
door de RC. Hij ontving een Regiments-legpenning voor zijn enorme bijdrage aan de 
(door)ontwikkeling van het vakgebied B&T.  Vanaf 2011 t/m juli 2018 is hij in het kader van 
het project SPEER op diverse fronten betrokken geweest bij de implementatie ERP M&F 
binnen Defensie. Vanaf 2015 is hij vanuit dit project specifiek ingezet binnen Staf CLAS. 
Hij heeft dit op een uitstekende wijze ingevuld en veel pionierswerk verricht. Zelfs dusdanig 
dat hij is uitgegroeid tot de autoriteit Ketenlogistiek 
CLAS. Hij vervulde een belangrijke rol in diverse 
migratietrajecten en het project Verbeteren 
Materiele Gereedheid. Door zijn inzet zijn er grote 
stappen gezet in de professionalisering van de 
bedrijfsvoering ten aanzien van de keten logistieke 
processen, die essentieel en randvoorwaardelijk zijn 
voor de taakuitvoering van het CLAS. 
(tekst Lkol van Kuijck) 
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22 november Afscheid Eerste-luitenant Ton Janssen - vm. Regimentsadjudant 
 
Op deze dag hebben we tijdens een gezellige en goed verzorgde receptie op de locatie van 
43 Bevocie in Loosdrecht “afscheid” genomen van Ton Janssen, voormalig 

Regimentsadjudant B&T.  
Zijn vorige commandant overste Dave van 
Noort ging op een humorvolle wijze door de 
loopbaan van Ton. In deze loopbaan was zijn 
periode van maar liefst 5 jaar 
Regimentsadjudant een bijzonder mooie 
periode en een van de hoogtepunten. Voor 
zijn verdiensten voor het Regiment ontving hij 
zowel de Regimentslegpenning (Nr.1) als de 
Regimentshanddruk.  
We nemen niet echt afscheid van Ton, want 
hij blijft in de toekomst actief betrokken bij 
het Regiment, het Veteranen Ontmoetings 

Centrum (VOC) Midden Nederland en de Historische Collectie B&T beide in Soesterberg.  

 
 
30 november  Veteraan alsnog geëerd met medaille 
VELDHOVEN - Veel KNIL-militairen kregen nooit erkenning voor hun inzet tijdens de 
politionele acties in Indonesië. André Lapré uit Veldhoven wel, al is het rijkelijk laat: 72 jaar 
na zijn diensttijd. 
Over de tijd dat hij gevangen zat, zwijgt André Lapré. Hij wil er niet meer over praten. Nooit 
meer. Maar naarmate de jaren lengen, komen wel de andere verhalen bovendrijven. Over 
hoe hij ‘de kogels hoorde fluiten’. En over hoe hij nooit erkenning kreeg voor zijn inzet als 
KNIL-militair, tot eind vorige maand.  
Toen kreeg Lapré 72 jaar na zijn diensttijd bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) 
eindelijk erkenning: hij ontving het Ereteken voor Orde en Vrede uit handen van 
defensieminister Ank Bijleveld. ,,Geweldig”, vindt Lapré (92) dat. ,,Ik heb toch mijn best 
gedaan toen.” 

Veteraan Lapré werd na de Japanse capitulatie door Indonesische nationalisten gevangen 
genomen en door Britse militairen bevrijd. Hij meldde zich aan als vrijwilliger en werd in 
1946 vrachtwagenchauffeur bij de Af- en Aanvoer Troepen. "Als chauffeur liep u grote 
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risico’s", aldus Bijleveld. "De vijand plaatste bijvoorbeeld landmijnen op de route of groef 
diepe kuilen in de wegen. U heeft het meegemaakt dat zo’n landmijn net op tijd ontdekt 
werd. Vooral ‘s nachts was er extra spanning. Dan moest u - slechts met gedempt licht - 
stapvoets en slalommend de route volgen. Gelukkig heeft u het er zelf goed vanaf gebracht." 
Lapré droeg zijn ereteken op aan zijn beide broers, die in Indonesië sneuvelden. (tekst 
Merlijn van Dijk & Intranet Mindef) 

 

 
 
18 december   Adjudant Hessel Faber krijgt het Ereteken voor Verdienste in Zilver. 
Adjudant B&T Hessel Faber droeg op 18 december de functie van Defensie 
onderdeelsadjudant DOSCO over aan rangsgenoot Joop van Beek van de Luchtmacht. Dat 
gebeurde op het Marine Etablissement Amsterdam in de aanwezigheid van de Regiments-
oudste Bgen Solkesz, de RC, RA en veel Regimentsgenoten. Adjudant Faber blijft, ondanks 
dat hij met Functioneel Leeftijdsontslag gaat, nog een aantal dagen per week als burger 
werken bij DOSCO. 
De aftredend adjudant ging na de Koninklijke Militaire School naar de Aan- en 
Afvoertroepen. Hij werd groepscommandant bij de 42 Bevoorradingscompagnie en vervulde 
diverse logistieke functies. Die waren bij zowel operationele Landmachteenheden als bij 
ondersteunende diensten. Hij was onder meer Bataljonsadjudant van 200 B&T Bataljon, 
OTCLog Adjudant en OOCL Adjudant binnen de Landmacht. Ook vervulde hij de rol van 
onderdeelsadjudant bij de Defensie Materieel Organisatie. Tijdens zijn loopbaan diende 
Faber onder meer in Afghanistan, Irak 
en Kosovo. 
Voor zijn functioneren binnen DOSCO 
kreeg hij van de vorige commandant 
Leonard Kok de DOSCO legpenning. 
Daar mocht hij gisteren nog het 
ereteken voor verdienste in zilver, 
opgespeld door de huidige 
commandant luitenant-generaal Van 
Duren, aan toevoegen. 
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Beste Hessel namens het Regiment B&T van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende 
onderscheiding. 
 

 
 
11, 19 en 21 december   Dank aan alle vrijwilligers van het Regiment B&T 

 

Het Regiment is springlevend. Dankzij de vele vrijwilligers die zich op diverse fronten 
inzetten. Aan het einde van het jaar is het een goede gewoonte dat we deze vrijwilligers 
bedanken voor hun tomeloze inzet. Het begon met een gezellige eindejaarbijeenkomst van 
het bestuur van de 
Vereniging Veteranen 
Regiment B&T (VVRB&T) 
in Bronbeek. Na een 
heerlijke Indische 
rijsttafel bedankte de RC 
alle bestuursleden voor 
hun inzet afgelopen jaar. 
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Afgelopen 19 december waren het de leden 
van het bestuur en de vrijwilligers van de 
Stichting Historische Collectie B&T (HCB&T) die 
door de RC en RA werden bedankt voor hun 
goede werk in de collectie, voor de 
traditiehandhaving en de ondersteuning in het 
Veteranen Ontmoetings Centrum - Midden 
Nederland. 

 

 

 

21 december waren het de leden van het Bureau Geschiedschrijving B&T (BGB&T) die 
werden bedankt voor het vele goede werk. Het project “Adoptie AAT-compagnieën” kreeg 
extra aandacht. Een van de vier harde werkers 
achter dit project, luitenant-kolonel bd Evert Schut, 
kreeg alsnog de mooie overzichtsfoto aangeboden 
voor zijn bijdrage aan dit project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Een extra bijzonder moment bij deze bijeenkomst was de uitreiking van de Regiments-
Legpenning aan luitenant-kolonel bd Bas Oosten. Bas was zeer verrast met deze waardering. 
Hij ontving deze Regimentswaardering voor meer dan 20 jaar inzet voor het bureau 
geschiedschrijving, klasse Bas!. 
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Bevoorrading en Transport Commando (B&TCo) 
 
Inleiding 
Nadat het B&TCo in 2015 is ontstaan uit o.a. 100 en 200 Bevotbat, heeft de eenheid met minder 
personeel en materieel een veelheid aan taken en opdrachten uitgevoerd die zeker niet minder 
waren dan de bataljons daarvoor uitvoerden. De personele vulling schommelde geheel 2018 tussen 
de 65 en 75%. De materiële inzetbaarheid van diverse hoofduitrustingsstukken was in 2018 een 
punt van zorg. Deze combinatie van factoren zorgde ervoor dat vrijwel iedereen een jaar met hoge 
werkdruk kende. Het B&TCo stond ook dit verslagjaar rechtstreeks onder bevel van het 
Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL). 
 
 
1. Organisatie / slagorde / dispositie / taakstelling (evt. reorganisatie) 

 
a. Organisatie 

 

 
 
b. Verdichting 

(1) Halverwege 2018 kwam naar voren dat door ondervulling de situatie ontstond dat 
binnen de transportcompagnieën en de clustercompagnieën niet voldoende mensen 
aanwezig waren om op een juiste wijze invulling te geven aan alle opgedragen 
taken. 

(2) Dit heeft geresulteerd in het ‘verdichten’ van 210 Transportcompagnie. In concreto 
betekende dit dat deze eenheid werd samengevoegd met 110 Transportcompagnie.  

(3) Voor de clustercompagnieën is ervoor gekozen om deze niet te verdichten, maar 
aan te geven bij de bovenliggende niveaus dat er van de twee clusterpelotons per 
compagnie maar een clusterpeloton in de planning meegenomen wordt. Deze 
halvering van planmatig inzetbare capaciteit gold ook voor de deploymentpelotons 
van de clustercompagnieën. 
 

c. Dispositie 
Het B&TCo is na uitvoering van LRP 1607 verspreid over geheel Nederland. De hoofd- en 
tevens vlaglocatie is de Generaal-majoor Kootkazerne (GMK) te Stroe, waar de 
compagnieën en de staf gevestigd zijn. De regionale transportdetachementen (tdet)van 
de drie transportcompagnieën (tcien) zijn verdeeld over Eindhoven (tdet Zuid-110 Tcie), 
Harskamp (tdet Midden-220Tcie) en Havelte / Den Helder (tdet Noord-210 Tcie). 
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d. Taakstelling 
(1) Ten behoeve van inzet stelt het B&TCo zijn eigen eenheden gereed en ondersteunt 

de gereedstelling van andere eenheden. 
(2) De doelstelling van het B&TCo is het onder operationele omstandigheden leveren 

van Bevoorrading, Transport en Diensten en het in Single Service Management 
(SSM) plannen en uitvoeren van het niet-operationeel goederenvervoer over de weg 
en operationele cateringcapaciteiten. De eenheid richt bij inzet de logistieke keten in 
van Point of Disembarkation (POD) tot en met de gebruikende eenheid met 
gebruikmaking van permanente of tijdelijke logistieke installaties (voorraadcentrum 
(vc), aanvulcentrum (ac), POD). 

(3) Tevens levert het B&TCo de uitvoerende diensten voor het verplaatsingsproces, 
verkeer, verkeersleiding en verplaatsingsondersteuning. 
 

e. Hoofdtaken 
Conform legerplan 1607 zijn dit de hoofdtaken van het B&TCo: 
(1) Het onder operationele omstandigheden leveren van goederen en personenvervoer; 
(2) Het onder operationele omstandigheden leveren van diensten; 
(3) Het onder operationele omstandigheden in-, op-, over- en uitslaan van goederen; 
(4) Het onder operationele omstandigheden ondersteunen van Reception, Staging and 

Onward Movement (RSOM) en Disengage, Rearward Movement, Staging and 
dispatch (DRWSD) operaties; 

(5) Het onder operationele en niet operationele omstandigheden voorbereiden, 
coördineren en controleren van militaire wegverplaatsingen van alle NLD 
krijgsmachtdelen in binnen- en buitenland, alsmede van de wegverplaatsingen van 
buitenlandse eenheden welke in/vanuit/door NLD grondgebied worden uitgevoerd; 

(6) Het onder operationele omstandigheden leveren van capaciteiten voor 
verkeersleiding, laad- en losactiviteiten en de organisatie van een verplaatsingsstaf; 

(7) Het onder operationele omstandigheden coördineren en uitvoeren van 
verplaatsingsondersteuning bij grote verplaatsingen van eenheden van het CLAS en 
overige OPCOs; 

(8) Het defensiebrede SSM "goederenvervoer over de weg'; 
(9) Het defensiebreed ondersteunen van de vredesbedrijfsvoering; 
(10) Defensiebrede centrale distributie 

 
f. Evaluatie & Reorganisatie 2018 

(1) De in april 2017 gestarte evaluatie reorganisatie van het B&TCo, uitgevoerd door de 
reservist Majoor Pieter van Gent als projectofficier, werd op 3 april 2018 aan de 
Programmaraad aangeboden en is op 4 december 2018 goedgekeurd. Daarmee is 
de reorganisatie DRP 1607 formeel afgerond. Deze formele afronding is van belang 
om toekomstige reorganisaties in de B&TCo-organisatie te kunnen initiëren. Het 
gaat hier om maatregelen die voortvloeien uit het herstellen van de balans van 
CLAS, die resulteren in 156 extra VTE voor het B&TCo, te verdelen over het 
vergroten van de B&T-capaciteit (89 VTE), NSE-capaciteit (61 VTE) en versterking 
van de logistieke keten en CIS (6 VTE).  

(2) Deze maatregelen worden geïmplementeerd middels het programmaplan TORONTO, 
dat ook de gelegenheid biedt de organisatie te herstructureren naar de eisen van de 
toekomst, gebruik makend van de adviezen uit de evaluatie reorganisatie en de zgn. 
DOKM-studies (Door Ontwikkeling KrijgsMacht). Aandachtspunten in de nieuwe 
B&TCo-organisatie zijn onder meer het terugbrengen van de span of control van de 
staf-B&TCo , het efficiënter organiseren van de beschikbare deploymentcapaciteit en 
het invullen van een NSE tijdens operationele inzet. 

(3) Als onderdeel van het afsluiten van vorige reorganisaties is door Majoor Van Gent 
gedurende 2018 ook de evaluatie reorganisatie van DRP 1603 “Implementatie en 
Reorganisatie Operationele Catering binnen het CLAS” uitgevoerd. Deze 
reorganisatie heeft binnen het B&TCo met name gevolgen gehad voor 240 Dncie. 
Actuele thema’s in de operationele catering zijn de geplande vervanging van de MSK 
in 2023, wat dit betekent voor de OPCAT-pelotons als ook de beschikbare 
opleidingen en doorgroeimogelijkheden voor het cateringpersoneel. Met het 
afsluiten van deze reorganisatie is de weg vrij om het B&TCo een nieuwe, 
toekomstige vorm te geven, welk proces zal starten in mei 2019 met een looptijd 
van twee jaar. Hiervoor wordt een projectmanagementteam ingericht die onder 
leiding zal staan van Majoor Van Gent. 
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2. S 3-zaken: Operationele inzet / oefening en training / logistieke steun aan de krijgsmacht / 
steunverleningen 
 
a. Zie bijlage jaarplan 2018. 
b. In 2018 begon het jaar voor het B&TCo met een aantal ondersteuningen die gericht 

waren op het beoefenen van tactische bevostraten, waarna als eerste hoogtepunt in 
week 6 t/m 9 de gecombineerde oefening gepland stond in GUZ ALTMARK en KLIETZ 
door enerzijds het 44 Painfbat (MOD C) en anderzijds het 45 Painfbat (MOD D-E). Hierbij 
werd het NSE in de VJTF-setting ook gecertificeerd. 
 
 

 
 
In de bevostraat. 
 

c. Naast diverse andere ondersteuningen voor de EUBG en de EODD, stond 2018 in teken 
van een groot aantal ondersteuningen in het kader van de VJTF. Voorbeelden hiervan zijn 
HEIDESTURM II, waarbij geoefend werd met de ASV (Aanvullende Systeem Voorraad) 
voor de Battlegroup en de ondersteuningen van de oefeningen van de artillerie in het 
kader van VJTF (IRON EAGLE, IRON HAWK, GRIFFIN STRIKE). Als hoogtepunt stond de 
oefening TRIDENT JUNCTURE in de tweede helft van het jaar op het programma. 
 

d. TRIDENT JUNCTURE (TRJU18) was een NAVO-geleide oefening in NOORWEGEN, waarbij 
door het B&TCo op verschillende manieren de oefening ondersteund is. Naast het 
uitbrengen van een NSE o.l.v. majoor Jolanda Groen, was er een dedicated asv bij 45 
Painbat ondergebracht. Deze asv was bedoeld om in het kader van geïntegreerd trainen 
bedoeld om samen 45 Painfbat de ‘box’ in te gaan. Een verzoek van de NAVO zorgde er 
ook voor dat we het JLSG (Joint Logistic Support Group) gingen ondersteunen met 
transportcapaciteit (HET en wls). De taken van deze eenheid werden uitgevoerd onder 
het bevel van een Amerikaans bataljon en stonden in teken van het rijden van 
transporten tijdens de RSOM- en de DRMSD-fase. 
 

 
 
Maj Groen en C-LAS (lgen Beulen) in de OPS van het NSE TRJU18. 
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Verstrekken van winter-PGU op het NSE. 
 

e. Oplan 2019-2020 
(1) De oplan 2019-2021-cyclus is ten opzichte van voorgaande jaren anders 

aangelopen. Al in een eerder stadium werden de compagnieën betrokken bij de 
totstandkoming van het Specifiek JaarPlan (SJP). Het doel hiervan was tweeledig: 
enerzijds de compagnieën in een eerder stadium inzage geven in wat er komend 
jaar op hen af gaat komen, en anderzijds in een eerder stadium mogelijk 
knelpunten onderkennen zodat er nog op tijd keuzes gemaakt kunnen worden door 
OOCL/CLAS. 

(2) Daarnaast is een synchronisatiematrix gemaakt waar op weekbasis inzichtelijk is 
welke capaciteiten er ingezet worden voor oefeningen, O&T, TOMTen en andere 
grotere ondersteuningen. Dit is enigszins uit nood geboren, vanwege de 
vullingsproblematiek. Daar waar voorheen op pelotonsniveau gepland werd vanuit 
de staf, gebeurt dit nu in sommige gevallen op ploegniveau.  

(3) Daarnaast is bureau plans begonnen met het opstellen van een SOI voor de 
jaarplancyclus. Hier zullen o.a. bovengenoemde punten in terugkomen. De 
verwachting is dat deze medio 2019 in conceptversie verschijnt, om deze aan het 
einde van 2019 te finaliseren. 
 

f. TPC 
(1) TPC 2.0 

Vanaf 1 mei is de TPC overgestapt naar de TPC 2.0 systematiek. Hierbij is naast de 
reeds geïmplementeerde A-Z-planning ook een duidelijk verschil gemaakt in 
projectmatige en reguliere transportaanvragen. Hiervoor is het bureau projecten in 
het leven geroepen. Vanuit dit bureau worden transportaanvragen van de DVVO 
ondersteund en brengt de TPC een Forward TPC uit. 

(2) Globale cijfers 
In 2018 zijn er 10.010 Forwarding Orders gecreëerd voor goederenvervoer over de 
weg. Deze FWO’s hebben circa 35.000 Freight Units opgeleverd. Deze Freight Units 
zijn gepland op 12.571 Freight Orders. Hiervan zijn 10.694 Freight Orders gepland 
op eigen middelen. 1.898 Freight Orders zijn op externe vervoerders gepland. Deze 
1.898 order hebben samen met de inhuur van hefmiddelen gezorgd voor een 
uitgave van circa 10,5 miljoen Euro. 

(3) Samenwerking interdepartementaal 
In 2018 heeft B&TCo invulling gegeven aan de retourstroom kleding van de politie, 
brandweer en dienst justitiële inrichtingen. Hiervoor zijn dienstverleningsafspraken 
opgesteld om de dienst te continueren voor de komende jaren. 

(4) Geconditioneerd vervoer geneeskundige verbruiksartikelen 
Tijdens de evaluatie van geconditioneerd vervoer geneeskundige verbruiksartikelen 
is besloten de dienst te continueren en te verbeteren. Dit heeft geleid tot het 
inbrengen van een vaste overslaglocatie op het Wallaard Sacré Kamp. Hier kan 
onder geoptimaliseerde omstandigheden overslag plaatsvinden tussen de regio 
noord en zuid. 
 

3. Doctrine / wijze van optreden / kennisproduktie 
 
a. Algemeen 

Evenals voorgaande jaren bleek in 2018 dat het B&TCo veel logistieke expertise 
herbergt. Regelmatig ondersteunde het B&TCo (staf-) OOCL, 11x, 13x en 43x, 
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verschillende OTCa en kenniscentra als sparringpartner (klankbord) of als augmentee 
tijdens oefeningen. Middels projectteams of via input bij vergaderingen/in mails werd een 
bijdrage geleverd aan diverse (beleids)stukken, waaronder “contour voorstel 2020 
Modernising military logistics”. Op het gebied van doctrine en kennisproductie blijft het 
B&TCo een prominente en proactieve rol vervullen, waardoor de eenheid een graag 
geziene gast is (en vaak zelfs wordt uitgenodigd om mee te denken) bij diverse nieuwe 
projecten en de ontwikkeling van nieuwe operationele concepten van manoeuvre-
eenheden. 
 

b. OCLB 
(1) Algemeen 

21 december 2017 is de final draft van het Operationeel Optreden Lichte brigade 
uitgegeven (OCLB). C-LAS heeft in 2018 besloten om het OCLB verder door 13x te 
laten ontwikkelen, ermee te gaan experimenteren en ermee te gaan oefenen. C-13x 
heeft opdracht gegeven “het OCLB integraal verder uit te werken langs de lijnen van 
alle functies van militair optreden (FMO), teneinde de brigade conform het OCLB te 
laten vechten, oefenen en trainen en eenheid van opvatting te realiseren”. Voor de 
uitwerking van de Sustainment aspecten is een FMO-(sub)werkgroep geformeerd, 
waarbij G4 13x optreedt als voorzitter en het B&TCo als deelnemer aanzit. Deze 
(sub)werkgroep beschouwt de volgende functionele domeinen: 
(a) Supply and Transportation (incl. Traffic and Movement); 
(b) Medical Support; 
(c) Maintenance Support. 

(2) Logistic Swarming 
(a) Als manoeuvrevorm beschrijft het OCLB swarming: een manier van optreden 

waarbij eenheden verspreid opereren. Deze verspreide eenheden zijn met 
elkaar verbonden in een netwerk en kunnen op die manier de vijand op 
meerdere plekken tegelijk kort pulserend aangrijpen. Doordat dit vanuit eigen 
zijde gecoördineerd verloopt en de eenheden middels zelfsynchronisatie te 
werk gaan, kan snel gehandeld worden. Het effect hiervan is dat de vijand het 
idee heeft volledig omsingeld te zijn en daarmee ontmoedigd wordt. Dit 
optreden vraagt echter de nodige aanpassingen op logistiek gebied, want ook 
voor de logistiek is het de bedoeling om verspreid op te treden. Zij zijn immers 
ook onderdeel van het netwerk. 

(b) Eind 2017 heeft het B&TCo geëxperimenteerd met de logistieke ondersteuning 
van deze manoeuvrevorm door middel van Logistic swarming (zie jaarverslag 
2017). In 2018 zijn er geen experimenten gedaan of oefeningen uitgevoerd 
i.h.k.v. Logistic swarming. 

(c) Vanuit de (sub)werkgroep sustainment zal, in nauwe samenwerking met 13x, 
in 2019 een O&T-programma samengesteld worden, dat gebruikt gaat worden 
t.b.v. het opwerktraject van de oef ZEBRA SWORD eind 2020. 
 

c. DEEP STRIKE 
Van 2 t/m 12 juli 2018 heeft de CST DEEP STRIKE plaatsgevonden in Amersfoort. In deze 
oefening werd 43x ingezet in een mobiele verdediging te Litouwen. De simulatie bestond 
uit twee runs: een voorbereide verdediging in de IST-situatie en een voorbereide 
verdediging in de SOLL-situatie. Naast de runs in de CST heeft een aantal tactical 
decision games (TDGs) plaatsgevonden, waarvan een aantal gericht op de logistiek. 
Zowel uit de CST als de TDGs zijn observatiepunten gekomen voor de logistiek. Te 
denken valt aan de noodzaak tot spreiding van middelen, het hebben van juiste CIS-
middelen en hoe om te gaan met grote aantallen gesneuvelden. Een opvallende 
uitspraak van C-43x was: “if you are not connected and not mobile, you shouldn’t be on 
the battlefield”. 
 

d. SOP redeployment element (RDE) 
Tijdens de redeployment van de Capacity Building Mission Iraq (CBMI) in mei/jun 2018 is 
capaciteit vrijgemaakt om alle bestaande documenten m.b.t. de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van een RDE te verzamelen en hier een SOP over te schrijven. Dit 
document is breed bekeken door o.a. DOPS J4, DVVO en KLu cargo. Het aangeleverde 
commentaar wordt verwerkt en de verwachting is dat deze SOP uiterlijk Q2 2019 in 
definitieve vorm uitgegeven zal worden. 
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e. Projecten t.b.v. het toekomstig optreden van de B&T 
(1) Vervanging wls/tropco 

(a) In het kader van de vervanging van de wls en tropco is het KC OTCLOG de 
studie “vervanging wls/tropco” gestart, waarin de kwantitatieve analyse en 
deels de kwalitatieve analyse is opgenomen. Het B&TCo heeft 
input/commentaar geleverd op conceptversies van deze studie. Eind 2018 is 
deze studie aangeboden aan BO CLAS, waarna deze zal worden doorgezet naar 
DPLAN/ALO voor de opmaak van het DMP-A document. 

(b) Uitgangspositie van deze studie is de logistieke ondersteuning van de Heavy 
Infantry Brigade (HIB), cfm NATO eisen, met huidige eenheden (dus met vier 
infbats (2x mot en 2x mech)). 

(2) Truck Platooning 
(a) Bureau plans heeft een bijdrage geleverd aan de aanloop naar de 

haalbaarheidsstudie Military Truck Platooning. Deze haalbaarheidsstudie heeft 
als doel om de haalbaarheid van Truck Platooning in militaire context te 
verkennen. Hierbij zullen specialisten vanuit defensie samenwerken met o.a. 
TNO.  

(b) Bij Truck Platooning is bijvoorbeeld het voorste voertuig bemand en zijn de 
voertuigen erachter digitaal gekoppeld zodat deze het voorste voertuig volgen 
zonder dat hier een bestuurder voor nodig is. De verwachting is dat deze 
haalbaarheidsstudie begin 2019 zal aanvangen en ongeveer acht maanden 
gaat duren. 
 

f. Gamified Peer tot Peer at the Job Learning (GPAL) 
GPAL beoogt een nieuwe (aanvullende) wijze van individueel opleiden en leren te 
introduceren voor geheel Defensie. Het is een app waarmee instructiefilmpjes 
opgenomen, gedeeld en beoordeeld kunnen worden. Dit moet bijdragen aan het 
individueel leren. Omdat het aansluit op de wensen van de huidige generatie, die 
opgegroeid is met o.a. Youtube, hoopt men het rendement van opleiden en leren te 
verhogen. Vanwege capaciteitsgebrek heeft het B&TCo geen volwaardige pilot kunnen 
draaien. Wel heeft een klein gezelschap van staf en 130 Clustercompagnie kennis kunnen 
maken met de mogelijkheden van de app. Op het moment van schrijven is het wachten 
op de GO vanuit de projectgroep om de pilot bij de containerhandlingcursus uit te 
voeren. 
 

g. Stack assist 
(1) Het bedrijf FPC heeft in fieldlab smartbase een softwareprogramma geïntroduceerd 

dat ondersteunt bij het beladen van containers: Stack assist. Gezien het packen van 
containers een veel voorkomende taak is die komt kijken bij o.a. het deployment 
proces, is FPC uitgenodigd om een demo te verzorgen in Soesterberg (OTCLOG) 
voor een breed scala aan gebruikers, om te bezien of deze software een 
meerwaarde kan hebben voor ons proces. 

(2) Over de uitkomsten van deze testdag is een nota geschreven. Conclusie uit de 
testdag was, dat hoewel niet is uit te sluiten dat een programma als Stack assist in 
de toekomst meerwaarde kan hebben voor de (re)deploymentprocessen, de return 
on investment (ROI) voor dit specifieke product op dit moment erg laag is. Het 
gegeven advies is dan ook op dit moment het programma Stack assist niet aan te 
schaffen. 
 

h. Groupagepunt luchttransport (GP-Air) 
In Q4 is gestart met een pilot om deploymentpersoneel voor een maand mee te laten 
draaien op Eindhoven bij het GP-Air. De doelstelling van deze pilot is om het 
deploymentpersoneel kennis en ervaring op te laten doen op het gebied van luchtvracht. 
Op dit moment ervaart men op het GP-Air dat er veel fouten zitten in aangeboden 
ladingen die tijdens het scannen op het groupagepunt boven water komen. Deze foutief 
aangeboden ladingen kosten veel tijd en men hoopt door deze pilot het aantal foutief 
aangeboden ladingen terug te kunnen dringen. Op basis van de uitkomsten van de pilot 
zal besloten worden om door te gaan met dit project en in welke vorm. 
 

i. Retourlogistiek 
(1) In juni 2018 is er tijdens een ‘pizza-night’ nagedacht over het thema retourlogistiek. 

Enkele weken later is er op het platform UP een oproep gedaan om meer 
geïnteresseerden aan te trekken en zodoende is er een projectgroep ontstaan die 
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zich bezig houdt met dit thema. Het B&TCo is vertegenwoordigd in deze 
projectgroep. 

(2) Retourlogistiek gaat niet alleen over goederenstromen die vanuit het missiegebied 
richting Nederland plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld over het verminderen van de 
afvalstromen, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van composteerbaar 
materiaal, of bijvoorbeeld bepaalde materialen te hergebruiken. Het jaar 2019 zal 
uit gaan wijzen waar vanuit de projectgroep op ingezet gaat worden. 
 

j. Remote Piloted Aircraft Systems (RPAS) 
(1) Vanuit de CLAS-visie RPAS wordt er gedurende twee jaar geld gereserveerd voor de 

aanschaf van RPAS. Doel: “…De ontwikkeling en toepassing van RPAS binnen het 
landoptreden te versnellen en in de juiste richting te sturen. Het gaat daarbij niet 
alleen om het ontwikkelen (CD&E), maar ook om het succesvol invoeren en 
gebruiken….” 

(2) Het plan is om RPAS aan eenheden beschikbaar te stellen om mee te 
experimenteren tot en met 2022. In deze periode moet voldoende inzicht 
gegenereerd worden, zodat de KCa doctrinair het gebruik van RPAS kunnen 
vastleggen t.b.v. het gebruik van RPAS in het landoptreden van de toekomst. 

(3) OOCL is in dit kader gevraagd of er interesse is in RPAS bij haar eenheden. Het 
B&TCo heeft middels een brainstorm geïnventariseerd waar wij mogelijkheden zien 
voor de ondersteuning van onze taken middels RPAS. De verwachting is dat er de 
komende twee jaar RPAS ter beschikking gesteld gaan worden aan het B&TCo om 
met het oog op deze onderkende behoefte te gaan experimenteren. 
 

k. Talentmanagement binnen de logistiek 
(1) Vanuit het platform UP is een werkgroep ontstaan van vrijwilligers die mee wilden 

denken over talentmanagement. Een van de uitgangspunten binnen deze werkgroep 
was dat iedereen binnen onze organisatie talent heeft. Er werd dus niet alleen naar 
een select gezelschap gekeken. Doelstelling van het project is om ongewenste 
uitstroom te voorkomen en de situatie voor het zittende personeel te verbeteren 
door het managen van talent. 

(2) Op basis van meerdere brainstormsessies is een rapport met onder andere 
aanbevelingen opgesteld. De uitkomsten van deze projectgroep zijn op verschillende 
forums binnen onze organisatie gepresenteerd en in goede orde ontvangen. Een 
aantal aanbevelingen wordt nader uitgewerkt door een aantal leden uit de 
projectgroep en de betrokken beleidsafdelingen 
 

l. De invoering van SAP speelde ook in 2018 een belangrijke rol. Zowel op het gebied van 
SAP ERP Central Component (SAP-ECC), als op het gebied van TransportManagement 
(SAP-TM) zijn stappen gezet. 
(1) SAP ECC 

(a) De invoering van SAP-ECC vindt per goederenklasse plaats. Aan het einde van 
het jaar tijdens de SOBSOMS 2018-3, is de livegang geweest van SAP OPCAT, 
waarbij de deelnemende eenheden op een ander manier hun LAK moesten 
gaan invullen. De verwerking hiervan werd vervolgens uitgevoerd binnen het 
B&TCo. Na afloop van de schietserie heeft een evaluatie plaatsgevonden met 
alle spelers in de klasse I-keten om te kijken naar de verbeterpunten. 

(b) De invoering van SAP voor de klasse V staat gepland voor 2019 en zal ook zijn 
consequenties hebben voor het B&TCo. 

(2) SAP-TM 
(a) Het project ‘Verbeteren gebruik SAP-TM’ moet de basis leggen voor Demand & 

Supply network planning & execution bij Defensie. Concreet betekent dit 
integrale afstemming tussen behoeftestelling, voorraadbeheer, uitlevering en 
transport, om eenheden tijdig van de juiste goederen te kunnen voorzien. Bij 
defensie is dat complex omdat we onder meer te maken hebben met veel 
dynamiek en verschillende situaties (deployment, sustainment, redeployment) 
die elk hun eigen besturingskenmerken hebben. SAP levert ons de 
instrumenten, mits goed geïmplementeerd, om aan deze uitdaging het hoofd te 
bieden. 

(b) Voor de distributie van geneeskundige artikelen en medicijnen is de genoemde 
integratie in 2018 gerealiseerd. Bestelde artikelen worden geautomatiseerd 
gepland op transportschedules en de volgende dag afgeleverd bij de klant. Met 
deze werkwijze is ook inzichtelijk wat (lading) er door wie (voertuig, chauffeur) 
wordt vervoerd. Tevens wordt voor de uitvoering gebruik gemaakt van een 
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mobile device (chauffeursapp) waar de uitvoering (laden, lossen, eventuele 
bijzonderheden) in worden geregistreerd. 

(c) Op basis van de resultaten met het geneeskundige assortiment is in de 2e helft 
van 2018 gestart met de voorbereidingen om al het Scheduled Transport 
(lijndienstritten) met SAP-TM te ondersteunen. Daarvoor zijn twee varianten 
gemaakt. Eén variant voor de ondersteuning van de groepageritten (lading 
bekend) en één variant zonder lading (interim-oplossing totdat leverintegratie 
bij alle depots is gerealiseerd). Door gebruik te maken van beide varianten 
kunnen in 2019 alle Scheduled Transport-ritten worden ondersteund met SAP-
TM en kan de Acces-database Scheduled Transport worden uitgefaseerd. Deze 
nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om in 2019 alle 
transportdetachementen volledig met SAP-TM te laten werken. 

(d) Verder zijn in 2018 diverse verbeteringen in SAP-TM doorgevoerd om het 
werken met het systeem gebruikersvriendelijker te maken. Zo is het nu 
eenvoudiger om materiële en personele capaciteiten te plannen voor 
oefeningen, logistieke ondersteuning en steunverlening. Daarmee kan de TPC 
zien welke capaciteit beschikbaar is voor de SSM-taak ‘goederenvervoer over 
de weg’. Ook het plannen van Scheduled Transport-ritten in SAP-TM levert een 
beter beeld op van beschikbare vrije transportcapaciteit op voor ‘ongeregeld 
vervoer’.  

(e) Tenslotte zijn in 2018 stappen gezet voor een structurele inbedding van 
benodigde SAP-TM Key-user capaciteit. Binnen de Sie S2/3 is een bureau SAP-
TM ontstaan met drie full-time functies: 2x Key-user Planningsniveau 3 t.b.v. 
ondersteuning van de transporteenheden en 1x Key-user Planningsniveau 2 
(TPC) t.b.v. ondersteuning van planners van de TPC en ondersteuning van het 
management door het aanleveren van transportbedrijfsvoeringsinformatie. Met 
deze capaciteiten kan het verbeterproces de komende tijd worden 
gecontinueerd. 
 

4. Opleidingen & Trainen 
 
a. Door schaarse logistieke capaciteiten en een hoge oefendruk vanuit gevechtseenheden, 

is de druk op het jaarplan van het B&TCo in 2018 groot geweest. Deze druk heeft invloed 
gehad op de basisgereedheid van vrijwel het gehele B&TCo. Eind 2017 werd bekend dat 
het B&TCo voor 2018 extra budget kreeg om de basisgereedheid op orde te brengen. Dit 
extra budget heeft eind 2018 effect gesorteerd op de gebieden van PG en GO door o.a. 
de mogelijkheid tot “witte inhuur” waarmee bedoeld wordt dat civiele 
(transport)middelen worden ingezet om de groene middelen te ontlasten en het 
personeel op niveau te krijgen. In de komende jaren blijft de focus op met name niveau 
II en geïntegreerd optreden essentieel, omdat daar de afgelopen jaren te weinig tijd aan 
is besteed en er dus roofbouw heeft plaatsgevonden op het gebied van kennis en 
vaardigheden. 
 

b. Binnen het B&TCo zijn er in 2018 duizenden in- en externe opleidingen gevolgd door het 
personeel. Het gaat te ver om op alle cursussen in te zoomen maar hieronder een 
opsomming van een aantal essentiële opleidingen voor het personeel van het B&TCo. 
(1) De behoefte binnen het B&TCo aan rijopleidingen wls oversteeg ruimschoots het 

aanbod vanuit het OTCRij. Met een gezamenlijke inspanning, waaronder de inzet 
van (voormalig) rijsinstructeurs die werkzaam waren binnen het B&TCo, zijn eind 
2018 de eerste voorzichtige stappen gezet om de opleidingsachterstand weg te 
werken. De verwachting is dat de achterstand vooralsnog niet wordt ingelopen, 
aanbod en behoefte in disbalans blijven en dat civiele inhuur in 2019 soelaas moet 
bieden. 

(2) In 2018 blijven de opleidingen chauffeur ADR en VGS aandachtsopleidingen binnen 
het B&TCo. Met toestemming van CLAS heeft het B&TCo korporaals mogen opleiden 
tot VGS verzender mede vanwege de vacatures in de onderofficiersrangen. 

(3) De opleiding controleur retourstroom Kl V KKM is in 2018 onverminderd een 
knelpuntopleiding gebleken. Door een beperkte instructeurscapaciteit binnen de 
EODD is deze cursus in 2018 regelmatig geannuleerd of niet ingepland. 
 

5. Joint/combined aspecten, dan wel andere samenwerkingsverbanden 
 
a. Joint en combined optreden kwam in 2018 terug in vrijwel alle operaties. Zowel tijdens 

oefeningen als de missies MINUSMA (Mali), RDE CBMI (Irak), inzet enhanched Forward 
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Presence (Litouwen) en RESOLUTE SUPPORT (Afghanistan) kenmerkt de logistieke inzet 
van het B&TCo zich door het eenheids- en krijgsmachtdeeloverschrijdende aspect ervan. 
De inzet van de MSK en de planning van ondersteuningen in het kader van de SSM-taak 
droeg bij aan een verbetering in de samenwerking met CZSK. 
 

b. Het B&TCo beschikt over unieke verplaatsingscapaciteit die in 2018 krijgsmachtbreed 
over de gehele wereld is ingezet. Deze verplaatsingscapaciteit bestaat uit bijna dertig 
vvdet’ers en vijf man van bureau verplaatsingsondersteuning (verplost). Vvdet’ers zijn 
ingezet in combinatie met MOVCON DVVO aan het begin en het einde de strategische 
verplaatsing bij onder andere grote oefeningen in de VS (11AMB) en Australië (KCT). 
Daarnaast zijn de vvdet’ers in 2018 weer volop uitgezonden als medewerker MOVCON bij 
alle grote missies die de krijgsmacht overal ter wereld uitvoert. De capaciteit van 
verplost is, net als andere jaren frequent ingezet voor het inrichten en uitvoeren van 
Convoy Support Centers en Rest Over Night locaties ter ondersteuning van de langere 
verplaatsingen van oefenende eenheden binnen Europa. 
 

c. Eind 2017 zijn stappen gezet in een samenwerkingsverband tussen de civiele logistiek 
dienstverleners DSV, Jan de Rijk, van der Vlist en Nijhof-Wassink en het B&TCo in het 
kader van de Adaptieve Krijgsmacht. In 2018 is de pilot Logistiek en Personeel 
uitgevoerd waarbij op beperkte schaal warehouse- en transportpersoneel is uitgewisseld 
tijdens o.a. SOB/SOMS 2018-I. In augustus 2018 is met name clusterpersoneel ingezet 
in de warehouses van DSV. De onderlinge samenwerking heeft een enorme hoeveelheid 
lessons learned opgeleverd die een belangrijke bijdrage kunnen zijn in het vervolgtraject. 
De pilot wordt in 2019 afgesloten nadat de wederkerigheid aan de transportbedrijven is 
‘terugbetaald’. 
 

6. Materieelaspecten en infrastructuur 
 
a. Zoals eerder gesteld was de materiële inzetbaarheid in 2018 een punt van zorg. Bij de 

inzet van MSK’s, badwasinstallaties en clustermaterieel moesten soms prioriteiten 
gesteld worden, waarbij niet aan alle wensen van de klanteenheden kon worden voldaan. 
(1) Midlife Update (MLU) MSK 

De MLU is in 2018 in gang gezet en we hopen het eind 2019 te vervolmaken. 
(2) Contracten 

In 2018 zijn weer verschillende contracten met civiele onderhoudsbedrijven 
afgesloten zoals t.b.v. de containers, de Mercedes Actros en de tropco’s van 140 
Zwtcie. 

(3) Flatracks KL V 
Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving m.b.t. munitietransport is een 
aanbesteding gedaan voor huiven t.b.v. een aantal flatracks. 
 

b. Verdichting B&TCo 
(1) Om zowel opleiden en trainen, als het operationeel optreden in organieke verbanden 

te handhaven en daarnaast te voorkomen dat eenheden overbelast raken door een 
te hoge werklast i.r.t. hun personele vulling, is het besluit genomen eenheden van 
B&TCo in 2018 te verdichten. Dit betrof het samenvoegen van 110 Tcie en 210 Tcie 
tot 110 Tcie. 

(2) Hierbij bleek dat veel materiaal niet in de juiste aantallen op de juiste Force 
Elements stond, waardoor er geen nauwkeurig inzicht was in de materiële status 
van de eenheid. Eind 2018 is binnen het B&TCo een inhaal- en verdiepingsslag 
gemaakt i.r.t. het tellen en herverdelen van het materiaal. 
 

c. Materieelvervanging 
(1) Vervanging witte vloot B&TCo 

In 2018 is de eerste batch binnengestroomd en zijn batch 2 en 3 aanbesteed. Deze 
voertuigen zijn ingedeeld bij de decentrale pelotons in Den Helder/Havelte, 
Harskamp en Eindhoven/Woensdrecht. 

(2) Defensie brede Vervanging Operationele Wielvoertuigen-II (DVOW-II) 
In 2018 zijn bijna alle MB’s zonder BMS-systeem vervangen in het kader van 
DVOW-II. De verwachting is dat de vervanging van de laatste MB’s in Q1 2019 gaat 
plaatsvinden. 

(3) Vervanging van C-systemen 
(a) Het materieel bij het B&TCo bestaat voornamelijk uit C-systemen. Veel 

materieel heeft zijn ELOT al bereikt of zelfs al vele jaren overschreden. Deze 
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problematiek en de daarmee samenhangende uitholling van onze organisatie in 
de toekomst, wordt inmiddels herkend en erkend bij staf-CLAS. In de toekomst 
wordt meer budget vrijgemaakt voor vervanging van deze C-systemen.  

(b) Vervanging van bijvoorbeeld de badwasinstallatie (ELOT 1989) is weer 
opgestart. De badwasinstallatie voldeed niet meer aan de wettelijke eis zoals 
gesteld in het Drinkwaterbesluit en heeft mede daardoor een gebruiksverbod 
gekregen. De Interim-oplossing in de vorm van ‘Sanitaire Voorzieningen’ heeft 
vertraging opgelopen, waardoor de noodzaak is ontstaan dit soort middelen 
civiel in te huren. 

(c) Op Kl I-gebied heeft de beleidsstudie OPCAT ertoe geleid dat de visie op vers 
koken wordt herzien. Als gevolg hiervan heeft 240 Dncie de HMCK en VVC+ 
overgenomen van DUO, om ook de middelen voor vers koken ter beschikking 
te hebben. Daarnaast wordt het aanvullend niveau systeem (ANS) ingevoerd 
om eenheden nog beter te kunnen ondersteunen met o.a. opwarmen van 
water en bulk opwarmen van pouches/gevechtsrantsoenen. 

(d) Op klasse III-gebied speelt de modificatie van de BODS. Hiertoe zijn in 2018 
voorstellen gedaan. In 2018 is ook gezocht naar mogelijkheden de 
jerrycanvulinstallatie (JVI) meer structureel in gebruik te nemen. Dat is helaas 
nog niet gelukt, maar de verwachtingen voor het komende jaar zijn 
hooggespannen. Daarnaast zijn er in 2018 weer bladders 189 m3 aangekocht 
voor bulkopslag te velde. 
 

d. Positieve ontwikkelingen 
(1) Op legerplaats Stroe wordt een PNEU-scan gebouwd. Dit is een apparaat waar je 

met een voertuig overheen rijdt, waarbij het apparaat de bandenspanning en 
profieldiepte meet. Dit moet enerzijds bijdragen aan de veiligheid op de weg en 
anderzijds bijdragen aan de verduurzaming binnen Defensie. 

(2) Eveneens in het kader van veiligheid zijn zogenaamde ‘uitrijfilters’ voor de Scania’s, 
tropco’s en YBZ aangeschaft, zodat deze voertuigen zonder uitstoot van gevaarlijke 
stoffen in uitlaatgassen de werkplaatsen in kunnen rijden. 

(3) Eind 2018 is de ZKA (Zelfstandig Klein Aanschaf) regeling opgestart. Deze regeling 
houdt in dat tot een bedrag van € 15.000,- (exclusief BTW) producten en diensten 
kunnen worden verworven die niet in de reguliere bevoorradingslijn verkrijgbaar 
zijn, dan wel waarvan de levertijd meer dan zes maanden is. Binnen het B&TCo is 
de ZKA-regeling tot op heden als zeer positief ervaren. 
 

e. Milieu 
Bij het B&TCo zijn in 2018 een interne en externe audit uitgevoerd in het kader van het 
Systeem Milieuzorg Koninklijke Landmacht (SMiKL) en ter voorbereiding op de ISO 
14001 certificering. Hierbij zijn geen afwijkingen van het systeem geconstateerd en is 
OOCL ISO 14001 gecertificeerd. Dit positieve resultaat over het functioneren van het 
milieumanagementsysteem is mede dankzij de inbreng van het B&TCo. 
 

7. Bedrijfsvoeringsaspecten 
 
In 2018 zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in de bedrijfsvoering van het B&TCo 
geweest. Reguliere zaken, zoals de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) en de 
Gereedheidsrapportage (GR) zijn voldoende afgesloten. 
 

8. Traditie / regimentsaangelegenheden 
 
a. Op 22 en 23 maart vonden de Regimentsdiners voor de officieren en onderofficieren 

plaats op de Genmaj Kootkazerne te Stroe. 
 

b. Op 31 mei vond de jaarlijkse sportdag met aansluitend het Regimentsfeest plaats op de 
Genmaj Kootkazerne te Stroe. 
 

c. Er waren dit jaar twee beëdigingen waar nieuw personeel van het B&TCo de eed of 
belofte heeft afgelegd. Deze waren op 25 mei en19 september. 
 

d. Op 5 oktober was de jaarlijkse regimentsdodenherdenking op de Dumoulinkazerne te 
Soesterberg. 
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e. Op 10 december was de toespraak van C-B&TCo waarin hij zijn visie en beeld voor de 
toekomst aan de mensen van het B&TCo bekend stelde. De Kolonel reikte aan het einde 
van de ochtend ook nog de chauffeursspeld uit aan twee korporaals van 140 Zwtcie, te 
weten Kpl1 Dijkhuis en Kpl1 Salah. 
 

f. Op 18 december was de kersttoespraak van C-B&TCo. Tevens werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een blijk van waardering aan de zogenaamde “Bikkels van het 
B&TCo” uit te reiken. Allen hebben een horloge met inscriptie uitgereikt gekregen door C-
B&TCo, kol C.W.A.J. van Dijk. Dit is een voortzetting van de traditie die in 2015 is 
gestart.  
 

 
Vlnr: B&TCo-adjudant de Swart, Tlnt Pieksma (240 Dncie), Sgt Seekles (130 Clcie) 
Tlnt Zon (110 Tcie), C-B&TCo Kol van Dijk, Kpl1 de Jong (140 Zwtcie), Sld1 Jansen 
(230 Clcie), Kpl1 Bonté (Staf B&TCo) & Sm Seidel (220 Tcie). 
 

g. Op woensdag 14 november hebben de compagnieën van het B&TCo de AAT-eenheden 
geadopteerd die hebben deelgenomen aan de inzet in voormalig Nederlands-Indië. Bij 
deze ceremonie waren ook nog enkele veteranen uit die tijd aanwezig, die ceremonieel 
de te adopteren eenheden overdroegen aan de CSMs van de parate eenheden van B&TCo 
en 11 Bevocie AASLT. 
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9. S 1-zaken 
 
a.  Vulling versus OT (stand van zaken december 2018) 

(1) OT: 1329 (1268 mil en 61 bgr) 
(2) Vulling 977 (920 mil en 57 bgr) 
(3) Vacatures: 352 (348 mil en 4 bgr) 

 
b. Belangrijke personele wisselingen 

(1) Op dinsdag 19 juni 2018 heef Aooi M.F. (Martin) de Swart de functie Stafadjudant 
B&TCo overgenomen van Aooi H. (Herman) Boomstra. 
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(2) Op woensdag 11 juli 2018 heeft Kol C.W.A.J. (Dennis) van Dijk het commando over 
het B&TCo overgenomen van Kol P.P. (Paul) Elverding. 
 

 
 
 
 
 
Deze ceremonie vond plaats in het bijzijn van familie en genodigden en het 
aangetreden B&TCo. 
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(3) Op 12-09-2018 heeft Maj J.D. (Dirk) Drost het commando over 220 Tcie 
overgenomen van Maj M.P.A. (Mark) Sinnige. 
 

c. Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten 
Niet van toepassing in het jaar 2018. 
 

d. Inzet reservisten of derden 
(1) 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Res Maj P.G. van Gent t.b.v. de evaluatie 

reorganisatieplannen 1607 en 1603. 
(2) 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Inhuur 14x ch t.b.v. 220 Tcie Tdet Midden. 
(3) 01-01-2018 t/m 31-12-2018 Lkol (bd) A. van der Zwan t.b.v. SAP TM. 
(4) 09-04-2018 t/m 31-12-2018 inhuur 3x ch t.b.v. 110 Tcie Tdet Zuid. 

 
e. Bijzondere waarderingen / onderscheidingen 

(1) Gouden medaille uitgereikt aan: 
(a) 12-01-2018 Aoo E.J. Baanvinger 240 Dncie; 
(b) 29-03-2018 Aoo A.W.J. Veltmaat Staf B&TCo; 
(c) 04-04-2018 Aoo M.B. Peters Staf B&TCo. 

 
(2) Rood Erekoord uitgereikt aan: 

(a) 22-01-2018 Kap F.P.A. van Rest 140 Zwtcie; 
(b) 26-03-2018 Sgt1 E.J. Plante 220 Tcie; 
(c) 04-06-2018 Kpl1 T.R.F. Haverdil 140 Zwtcie. 

 
f. Belangrijke ontwikkeling op P-gebied 

(1) Nadat in 2017 de Koninklijke Landmacht was gestart met het werven van 
Reservisten Operationele Capaciteit (ROC), is in 2018 Elnt Nick Wentink van Staf 
B&TCo de eerste binnen het B&TCo die zich hiervoor heeft aangemeld. 

(2) Werving 
(a) Het B&TCo is in 2018 gestart met het opzetten van een wervingsteam. Het 

doel van dit wervingsteam is om mee te denken over het ontplooien van 
wervingsactiviteiten, B&TCo-campagnes, het creëren van naamsbekendheid 
voor het commando en over het gebruik van social media met als doel nieuw 
personeel te werven. Het wervingsteam is vanuit diverse compagnieën 
vertegenwoordigd. 

(b) Personeel van B&TCo heeft in 2018 op enthousiaste wijze ondersteuning 
geleverd aan diverse wervingsactiviteiten, waaronder de Brandstore te 
Eindhoven, diverse landelijke (vrouwen)campagnes van Defensie en de ladies 
nights welke meerdere malen plaats hebben gevonden op de KMA te Breda.  

(c) Het wervingsteam heeft zich gebogen over het herschrijven van de B&TCo-
vacatureteksten die gepubliceerd worden op de website werkenbijdefensie.nl 
en zijn er diverse flyers ontworpen ten behoeve van wervingsactiviteiten. 

(d) Sinds dit jaar is het commando in het bezit van een drone welke onder andere 
ingezet kan worden om tijdens oefeningen beelden te maken die gebruikt 
kunnen worden bij toekomstige wervingsactiviteiten. 
 

10. Diversen (relevante zaken, die hierboven nog niet zijn vermeld) 
 
a. Gevechtsinlichtingen en Militaire Veiligheid 

(1) De laatste jaren is de focus binnen Militaire Veiligheid (MV) onterecht verschoven 
naar een vakgebied waarin alleen de VGB er toe deed en MV-belangen door slechts 
een persoon werden behartigd binnen de staf. MV begint echter vanwege de 
veranderde omstandigheden in de wereld, meer en meer op de agenda te komen. 
MV heeft in 2018 een prominentere rol gekregen binnen het B&TCo. In 2018 heeft 
het MV-team zich gericht op het wegwerken van achterstanden en het volgen van 
diverse opleidingen, zoals de opleidingen CBRN, Beveiligingsfunctionaris 1 en 2 en 
DPO, die een verdieping van MV in 2019 moeten faciliteren. 

(2) In het verleden is er relatief weinig aandacht besteed aan het vakgebied 
Gevechtsinlichtingen (GI) binnen het B&TCo. Gezien de veranderingen in de wereld 
om ons heen, was dat een keuze die wij ons niet meer kunnen permitteren. Trainen 
voor een grootschalig conflict of een meer hybride aanpak van onze tegenstanders, 
heeft ook invloed op het inwinnen van informatie en de vertaling van deze 
informatie. Een gevolg van de bewuste keuze om minder aandacht te besteden aan 
GI, is een achterstand op het gebied van opleidingen, training en bewustzijn. In 
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2018 zijn wij gestart met het beter op de kaart zetten van GI door o.a. het geven 
van updates over de gebieden waar personeel van het B&TCo is ingezet, 
werkinstructies met daarin een vertaling van een Intell Collection Plan (ICP) op 
logistiek niveau, een instructie voor een intell cell binnen het B&TCo en het GI-team 
te laten starten met GI-cursussen maar ook meer contact te laten onderhouden met 
de intell community om ons heen. 
 

b. De nieuwe cogp-B&TCo 
(1) De nieuwe C-B&TCo heeft de eerste maanden na zijn aantreden gebruikt om samen 

met de B&TCo-adjudant bij alle eenheden langs te gaan om kennis te maken met de 
mensen op locatie. 

(2) C-B&TCo heeft een bezoek gebracht aan de eFP-missie in Litouwen, samen met de 
B&TCo-adjudant de SOB/SOMS in Duitsland bezocht en met o.a. C-OOCL op bezoek 
geweest bij de uitgezonden collega’s in Mali. 

(3) Plv C-B&TCo en de B&TCO-adjudant hebben eind van het jaar een bezoek gebracht 
aan de eenheden in de oefening Trident Juncture in Noorwegen. 
 

11. Toekomstige ontwikkelingen (met welke relevante toekomstige ontwikkelingen bent u nu al 
bezig, dan wel komen er op afzienbare termijn op uw eenheid af?) 
 
a. De afronding van de pilot Adaptieve Krijgsmacht. 

 
b. De opstart van de volgende reorganisatie in het kader van TORONTO. 

 
c. De inrichting van een of meerdere werkorganisaties vooruitlopend op de volgende 

reorganisatie. 
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11 Bevoorradingscompagnie Air Assault  
(11 Bevocie AASLT) 
 

1. Organisatie. 
a. Taakstelling 

De taakstelling van 11 Bevoorradingscompagnie AASLT is het wereldwijd (logistiek) 
ondersteunen van alle eenheden van de 11e Luchtmobiele Brigade en het Korps 
Commandotroepen (KCT). 

b. Organisatie en dispositie  
De compagnie bestaat uit een Ciest, Logpel, Bewaargroep en 3 Bevopelotons die allemaal 
gestationeerd zijn op of in de buurt van de Oranjekazerne in Schaarsbergen onder het 
commando van Commandant 11 Luchtmobiele Brigade AASLT “7 december”. 

c. Sleutelfunctionarissen in 2018  
CC  Maj A.A. van de Wiel  
Plv CC  Kap P.I. La Grand  
CSM  SMI J.J. Berkers  
SMO  SMI E.M.W.G. de Wijs (tot 01-10-2018) 

SMI L.J. Baak             (per 22-10-2018) 
Hfd Logopn SM B. de Jong 
Lnt Opn  Elnt L. van Egmond 
OO B&B  Kpl1 J.A.M. Becks-ter Bogt (01-02-18 t/m 01-11-2018) 

Sgt1 M.M.M. Boumans       (per 29-10-2018) 
C Logpel  Tlnt S. Voogd (per 03-04-2018) 
C 1e Bevopel Elnt W.V. Vroonland 
C 2e Bevopel Elnt M. Mackay          (tot 01-07-2018) 

Res Tlnt D. Bremmer (per 01-11-2018), IIR. 
C 3e Bevopel Elnt V. Prins (per 01-04-2018) 
C Bewgp  SMI S.P. Hoek  

 
2. Inzet. 
a. Operationele inzet 

11 Bevocie AASLT is in 2018 veelvuldig operationeel ingezet. Inzetten vonden plaats in het 
kader van de missie MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali) en de Capacity Building Mission Iraq (CBMI) in Irak. De inzet van 11 Bevocie 
AASLT in Mali is geborgd binnen de Long Range Reconnaissance Patrol Task Group (LRRPTG) 
welke opereert vanuit Camp Castor, GAO. De bijdrage aan CBMI wordt grotendeels gedaan 
vanuit het Kurdistan Training Centre in Erbil, maar ook in Bagdad zijn diverse leden van 11 
Bevocie AASLT ingezet. Hier ondersteunen zij voornamelijk de SF medewerkers die hier nog 
zijn ontplooid met activiteiten op het vliegveld. Wegens de sluiting van Erbil voor 
internationale vluchten in 2018 een belangrijke tussenstop. 
(1) MINUSMA LRRPTG:  

(a) LRRPTG-3 tm 12/01/2018 
Zie jaarverslag 2017.  

(b) LRRPTG-4 van 01/01/2018 tm 11/05/2018: 0/1/5  
Kenmerken: 
Kenmerkte zich door de eerste Nederlands Duitse underslung operatie uitgevoerd 
door de taskgroup binnen de MINUSMA missie. Het gecombineerd samenstellen 
van een luchtmobiel CSS element met een manoeuvre eenheid van de 
pantserinfanterie. Het ondernemen van een operatie in de omgeving van Kidal 
met de gehele taskgroup. Dit was nog niet eerder gedaan. 

(c) LRRPTG-5 van 01/05/2018 tm 14/09/2018: 0/1/5  
Kenmerken: 
LRRPTG-5 kenmerkte zich door het terughalen van al het personeel en materiaal 
vanuit Kidal terug naar Gao. Dit gebeurde omdat de medische afvoer in Kidal niet 
naar Nederlandse maatstaven gewaarborgd kon worden. Ook het terughalen van 
de Duitse helikopters gaf problemen voor de taskgroup, omdat de UN helikopter 
niet op tijd inzetbaar was en er daardoor niet verder dan Gao geopereerd kon 
worden door de LRRPTG. 

(d) LRRPTG-6 van 27/08/2018 tm begin 2019: 1/3/5  
Kenmerken: 
Uitvoeren van een Fuel Refill Point (FRP) ten behoeve van het verlengen van het 
bereik van de GRIFFONS (CAN) tijdens een airmobile actie. Tweemaal uitvoeren 
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van een operationele airdrop 
waarbij samengewerkt is met 
Belgische riggers. Hierbij is 
ondersteund bij het riggen en is 
er een recovery uitgevoerd. 
Tijdens diverse acties zijn er 
ladingen ingevlogen. Deze zijn 
door 11BEVO gerigged, 
aangehaakt en is de recovery 
op de grond uitgevoerd.  Voor 
OP GREENROOM (operatie 
MOPTI regio) zijn er twee 
luchtbruggen uitgebracht. 
Eenmaal naar MOPTI, eenmaal 
naar TIMBOUKTOU. 11Bevo is hier in de lead geweest en heeft in samenwerking 
met internationale partners (BEL, CAN, SWE, UN) de OP GREENROOM maximaal 
kunnen ondersteunen. 

(2) CBMI: 
(a) CBMI-9 tm 31/01/2018 

Zie jaarverslag 2017.  
(b) CBMI-10 van 22/01/2018 tm 25/05/2018:  

Kenmerken: 
Tijdens deze rotatie is het KCT volledig redeployed. In samenwerking met een 
redeploymentteam, het ROOT van het KCT en onze 4 sectie is er voor gezorgd dat 
al het (groeps)materiaal, uitrusting en wapens terug werden gestuurd naar 
Nederland. Ook de  redeployment van trainingsteam 2 is door personeel  van 11 
Bevo ondersteunt. Een maand voor het einde van de missie werd er besloten dat 
het tweede trainingsteam (Mariniers) eerder zou stoppen met de missie. 

(c) CBMI-11 van 04/06/2018 tm 30/08/2018:  
Kenmerken: 
Het in stand houden van de interne logistiek op Kamp BDSC. 
Verantwoordelijkheid voor de in en uit voer van personeel , materiaal en middelen 
tbv de missie in Irak. 

(d) CBMI-12 van 01/10/2018 tm begin 2019 
 

b. Oefenen & trainen 
(1) Log-Ost LRRPTG-5 LFX van 22/01/2018  tm 26/01/2018 
(2) Schietweek ISK van 12/02/2018  tm 19/02/2018:    

Schietweek gepland op het ISK om te certificeren op Niv II en tevens de schietconditie 
niveau 2 op peil te houden in aanloop van de SOB/SOMS schietserie in week 11.  

(3) SOB / SOMS LFX 11 Bevocie van 12/03/2018  t/m 16/03/2018:   
opwerken en trainen tot gevechtsschutter niveau 2. 

(4) Red Griffin Staf training van 09/04/2018 tm 20/04/2018:  
Compagniesstaf 11 Bevocie AASLT traint onder de brigade CPX op niv IV tbv 
aanloop/voorbereiding  brigade oefening Falcon Autumn eind 2018. 

(5) OVG Oostdorp niv 2 van 16/04/2018 tm 20/04/2018  
De gehele week werd de instructie gegeven door OVG trainers van 11 Bevocie tbv de 
eigen eenheid. 

(6) ETAP-T Papa Airbase Hongarije Ost 336 SQN van 10/06/2018 tm 22/06/2018: 
Ondersteunen van 336 sqn. Het trainen van Airdrop Riggers en Airdrop Load Inspector 
van 11 Bevocie. 

(7) Red Dagger KCT Ost TALO van 11/06/2018  tm 15/06/2018:  
Tijdens de Red Dagger oefeningen wordt het KCT ondersteund met Pick Up Zone (PUZ) 
en Departure Airfield (DAF) activiteiten. 
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(8) Niv I/III Heliweek:  
Tijdens de Niv I/III Heliweek is er volop getraind met 
transporthelikopters. Hierbij is het CBT door 2 van de 3 
pelotons beoefend. PUP op het Stroese Zand, DOP was de 
Ederheide waarna er een Combat Battle Train (CBT) werd 
uitgevoerd. 

(9) Bad Reichenhall saamhorigheid oef 11 Bevocie van 
27/08/2018 tm 01/09/2018: 
Zomer variant waarbij de aandacht vooral uitging naar de 
saamhorigheid binnen de eenheid. Ook groepsdynamiek en 
fysieke training komen aan bod tijdens deze oefening. 

(10) Falcon Leap deelname en log ost door 11 Bevocie van 
17/09/2018 tm 21/09/2018: 
De Market Garden herdenking werd ondersteund met 
personeel op het Departure Airfield (DAF) en de op- en 
afvoer van personeel en materieel naar de verschillende 
DropZones (DZs). Ook werd enkele leden van 11 Bevocie 
AASLT de gelegenheid geboden om mee te springen met 
de Memorial Jump op de Ginkelse Heide. 

(11) Brigade oefening Falcon Autumn 2018 van 24/09/2018 tm 12/10/2018:  
Log ost door 11 Bevocie van de brigadeoefening. In samenwerking met Duitse log 
elementen werden de verschillende eenheden binnen en buiten scenario in alle klassen 
ondersteunt. Grofweg bestond de oefening uit 3 delen. In het eerste deel van de 
oefening kregen eenheden de kans om gezamenlijk te trainen en conversietraining te 
doen op de verschillende typen helikopters. In deze periode zijn er gezamenlijke 
konvooioperaties getraind, Duits personeel Rigger Marshaller opgeleid en de logistieke 
ondersteuning van de Staging Area opgestart. In het 2e deel van de oefening voerden 
infanteriecompagniën diverse raids uit. Naast de randvoorwaardelijke logistieke 
ondersteuning en Pick Up Zone en Departure Airfield operaties trainde 11 Bevocie in 
deze periode nadrukkelijk airdrop operaties. De oefening werd afgesloten met een 
brigadegeleide aanval op de Marnewaard. Hiertoe werd er een FOB ingericht op 
oefenterrein de Haar in Assen waar de PUZ ontplooid werd en de gevechtskracht van 
de brigade geconcentreerd werd. Tijdens de uitvoering van deze Air Assault is er door 
11 Bevocie AASLT een CBT ingebracht om de eenheden te bevoorraden. Uniek tijdens 
deze operatie was dat er geen link-up over de grond heeft plaatsgevonden waardoor 
de complete insertie en extractie door de lucht heeft plaatsgevonden. 

(12) Bevoseal “Middelburg/Delft/Rijswijk” van 12/11/2018 tm 16/11/2018:  
 
 
 
Jaarlijks wordt de oefening door 
11 Bevocie AASLT 
georganiseerd. Afhankelijk van 
de toestand van de compagnie 
wordt tijdens deze oefening, 
naast fysieke, mentale training 
en saamhorigheid, aan 
verschillende oefen- en 
trainingsdoelstellingen gewerkt. 
De oefening Bevoseal 2018 is 
een trainingsmoment binnen 
het GGP. 
 

(13) Desert Bull Yuma, Arizona van 24/11/2018 tm 13/12/2018:  
Oefening Desert Bull is een jaarlijks terugkomende oefening op het gebied van fixed-
wing optreden. De oef Desert Bull werd door personeel van het 3e peloton  
ondersteund door het bouwen van diverse CDS ladingen (Containerised Delivery 
System) en kreeg de mogelijkheid om AO te springen. 

(14) Dessert Falcon DEFA, serie  5, 6 en 7:  
Serie eindoefeningen van de LRRPTG-5, 6 en 7. Gehouden vanuit Kamp Nieuw 
Millingen worden diverse scenario’s nagebootst en activiteiten ontplooid die tijdens de 
inzet in MALI voorbij kunnen komen. Aan deze oefening wordt deelgenomen als 
Primary Training Audience (PTA) voor het detachement dat naar MALI gaat en een 
detachement dat de nodige randvoorwaardelijke logistieke ondersteuning levert. 
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(15) Slingery (jan & dec):  
Twee keer per jaar vindt er een Slingery plaats, waarbij alle helikopter-handlers van 
de brigade getraind kunnen worden. Kern van deze brigadeoefening is de bewaargroep 
die niet alleen de PUZ uitrollen maar ook een groot deel van de coördinatie met andere 
brigade-eenheden voor zijn rekening neemt. 

          

 
(16) American Falcon:  

Tijdens de American Falcon oefeningen wordt er een team uitgebracht dat lokaal de S4 
ground ondersteund met diverse diensten. Zo bevoorraden zij eenheden met de 
opvoer van voeding en munitie en beheren zij de wapenkamer. Indien opgenomen in 
het programma bouwen ze ladingen om eenheden te velden underslung load (USL) te 
bevoorraden. 

(17) Rotatie Ondersteunings Team Cie in de West (ROOT CIDW):  
Ter ondersteuning van de Sectie Verplaatsingen 11 Luchtmobiele Brigade wordt er een 
team ingevlogen dat de redeployment van de CIDW ondersteund. De taken van dit 
team behelzen naast het inpakken van containers ook het keuren van klein kaliber 
munitie welke voorradig is in de West. 

(18) Formeren & Gereedstellen:  
Tijdens F&G opdrachten wordt materiaal gereed gemaakt voor verzending naar 
missiegebieden of oefeningen in de Verenigde Staten. In 2018 werden er F&G 
activiteiten uitgevoerd voor: MINUSMA LRRPTG, CBMI, CIDW en de American Falcons. 

 
3. Doctrine. 

Relevante doctrine voor 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault: 
a. Handboek Air Manœuvre Tactics. 
b. Handboek Bevoorrading 
c. Handboek Air Landing Operaties. 
d. Handboek Konvooi Operaties. 

 
4. Opleidingen. 
a. Interne opleidingen.  

Intern hanteert 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault een Opleidings- en Trainings Plan 
(OTP). Hierin zijn de eisen verwoord die gehaald moeten worden door elementen van de 
compagnie. Hierbij vormen het Trainingscompendium van CLAS en de eisen die gesteld 
worden aan de rode baret (Fysiek, Mentaal, ‘Ersatz’ Infanterie, Helikopteroptreden) de kern. 
Deze wordt uitgevoerd aan de hand van de OG-ritmiek van de compagnie.  
Hierbij maken we onderscheid in opwerkend (periode 9 maanden) en een retentieperiode (18 
maanden). In de 1e 9 maanden doorloopt een peloton een trainingsprogramma in 
verschillende blokken. Dit wordt afgesloten met een eindoefening. Aansluitend volgt een 
retentieperiode van 18 maanden waarin de pelotons afwisselend hun retentie tonen aan de 
hand van compagniesoefeningen of als onderdeel van een BTG. 
Als rode draad door deze activiteiten lopen een aantal doorlopende leerlijnen, zaken die 
continue op orde moeten zijn. Hierbij valt te denken aan de schietopleidingen (niv II 
gecertificeerd) en de helikopter- en vliegtuiggerelateerde opleidingen en currencies. 
Door de uitzendritmiek van de brigade en daarop aansluitend de inzet van de 
bevoorradingspelotons en delen van de pelotonscommandogroepen is de trainingstijd om het 
opleidings- en trainingsplan compleet uit te voeren ernstig beperkt. Hierdoor wordt de 
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training gefocussed op niv II en op de momenten dat de pelotons compleet zijn wordt er 
niveau III getraind. 

b. Bijzondere functiegerichte opleidingen 
(1) De rigger opleiding voor Airdrop bundels word gegeven bij het Military Airborn Training 

Centre (MATC) in Pisa, Italië.  
(2) In 2018 heeft 11 Bevocie met 1 deelnemer deelgenomen aan de Airdrop Load Inspector 

Course (ALIC) in Ft Lee, Virginia. Deze Amerikaanse opleiding moet mogelijk in de 
toekomst meer verdieping geven aan de ALI’s (Airdrop Load Inspectors) binnen 11 
Bevocie AASLT. 

 
5. Joint / Combined aspecten. 
a. Joint optreden 11 Bevocie 

Het Joint optreden stroomt door de aderen van de 11e brigade. 11 Bevocie heeft in 2018 
nadrukkelijk samengewerkt met 298 Squadron, 300 Squadron, 301 Squadron en de MAOT 
(allen vlb Gilze Rijen) 336 Squadron, 940 Squadron (vlb Eindhoven) en 302 Squadron (Ft 
Hood) van het CLSK.  
In 2018 is de FARP operationeel ingebed bij 11 Bevocie AASLT. Dit houdt in dat op het 
moment dat de brigade ontplooid naar een FOB en hierbij de FARP wordt uitgebracht, deze 
initieel onder bevel gesteld wordt bij 11 Bevocie AASLT.  

b. Combined optreden 11 Bevocie 
11 Bevocie is onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade welke sinds 2014 onder bevel staat bij 
de Division Schnelle Krafte (DSK). In dit verband is er nadrukkelijk samengewerkt met de 8e 
compagnieën (CSS compagnie) van Regiment 26 en 31.   
In juni 2018 heeft er een certificeringsoefening plaatsgevonden met Duitse helikopters en 
Nederlands materiaal en Nederlandse Helikopters en Duits materiaal. Tijdens deze oefening 
is het wederzijds akkoord gegeven voor het vervoeren en accepteren van elkaars ladingen 
als Under Slung Load (USL). Deze uitwisselbaarheid is een grote stap in de integratie binnen 
het DSK.  
Tijdens de oefening Falcon Autumn is er combined opgetreden. Niet alleen een transport 
peloton (-) werd onder bevel gesteld, maar ook delen van de LuftUmschlagZug (LuZ) werden 
toegevoegd aan de bewaargroep. Personeel van LuZ is in de eerste week van de oefening 
opgeleid tot Rigger Marshaller (RM). Tijdens deze oefening zijn veelvuldig Nederlandse 
ladingen onder Duitse helikopters vervoerd en Duitse ladingen onder Nederlandse.  
 
Overige multinationale partners waarmee 11 Bevocie AASLT in aanraking komt is 82nd 
Airborn Division en de ‘Brigata Folgore’ uit Italië (o.a. MATC maakt hier onderdeel van uit). 
 

6. Materieel en infrastructuur. 
a. Materieel 

Op materieel gebied stond 2018 in het teken van het project DVOW (Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen). De plannen zijn concreet gemaakt en de nieuwe 
voertuigen zullen gefaseerd binnenkomen vanaf Q3 2019. Daarnaast is een deel van de oude 
4-tonners ingeruild voor betere exemplaren uit de landsvoorraad, middels het project 
IVORIA. Hiermee hebben we een slag kunnen maken voor wat betreft de MG (Materiële 
Gereedheid). Er is een slag gemaakt om nieuw materiaal binnen de eenheid te halen op 
gebied van Hussle en Airdrop. Hiermee verwachten we in de toekomst te kunnen voldoen 
aan de stijgende vraag van de brigade.  

b. Infrastructuur 
Naast het hoofdgebouw (Oranjekazerne gebouw 24, complex Duivelsberg) beschikt 11 
Bevocie AASLT over verschillende locaties. Het betreft hier gebouwen van de 
Formeringslocaties, opslag van brigade schaarsmateriaal en OPPLAN 10 voorraden. Op dit 
moment worden er een aantal wijzigingen aangebracht aan de infra, waardoor wij ons werk 
beter kunnen gaan uitvoeren. 2018 is een jaar geweest waarin op infra gebied een stijgende 
lijn is ingezet.   
 

7. Bedrijfsvoeringsaspecten. 
a. Afgelopen jaar is er geen noemenswaardige wijziging in de bedrijfsvoering van de eenheid 

geweest. Reguliere zaken zijn voldoende of goed afgesloten (Monitor Kwaliteit 
Materieelbeheer (MKM), Milieu rondes, Cluster Advies en Kwaliteit etc). Ook de Vaste Order 
Vredestijd heeft wederom een update gehad.   

b. Binnen het domein van operationele bevoorrading krijgt SAP steeds meer vorm. Als rode 
draad door 2018 loopt SAP OPCAT (Operationele Catering; klasse I) hier door heen. De 
geplande initiële live gang tijdens Falcon Autumn werd net niet gehaald, waardoor deze 
binnen de brigade is uitgesteld tot begin 2019.  
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c. Ook is er in 2018 hard gewerkt aan de pilot in het kader van de adaptieve krijgsmacht. Deze 
moet in Q2 en Q3 2019 gestalte gaan krijgen op de formeringslocatie van 11 Luchtmobiele 
Brigade. 

 
8. Traditie en Regimentsaangelegenheden.  

Met het vervoer van troepen door de lucht ontwikkelde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ook het vervoer en afwerpen van voorraden en goederen door middel van vliegtuigen. Op 04 
mei 1946 werd de oefenafdeling Luchtverpleging omgezet in een Luchtverplegingscompagnie 
(LVC).  
Heden ten dage is dit specialisme ondergebracht bij 11 Bevoorradingscompagnie Air Assault. 
Sinds het Regimentsappèl op 14 november 2018, dragen en borgen wij met trots de traditie 
van de Luchtverplegingscompagnie uit het voormalig Nederlands-Indië.  
 

9. S1 zaken 
a. Vulling versus OT. 

De organieke sterkte van 11 Bevocie AASLT is 151 personen. In het jaar 2018 hebben wij 
een bezetting gehad van ongeveer tussen de 95 en 105. Hierdoor hebben de pelotons 
creatief om moeten gaan met het programma en zijn er veel zaken centraal opgepakt en 
uitgevoerd. Gevolg van deze vulling en operationele inzet is dat er slechts beperkt getraind 
heeft kunnen worden op niv III. 

b. Belangrijke personele wisselingen. 
Zie paragraaf 1.c. 

c. Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten. 
Geen. 

d. Bijzondere waarderingen / onderscheidingen. 
11 Bevoorradingscompagnie heeft onder leiding van PC-2, Elnt Mackay, deelgenomen met 
een klein detachement aan de Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen. Ondanks het volle 
programma heeft dit detachement, 2e pel zwaar, een knappe 3e plaats behaald! 
Sergeant Koorn is afgelopen jaar beloond met een extra periodiek voor zijn uitstekende 
werkzaamheden die hij verricht heeft bij 11 Bevocie AASLT. 

e. Inzet reservisten. 
Doordat er vanuit de reguliere personele verschuivingen niemand beschikbaar was is er een 
reservist op basis van IIR (Individuele Inzet Reservisten) aangesteld als waarnemend 
commandant van het 2e bevoorradingspeloton. Deze is per 01-11-2018 aangesteld en zal tot 
31-10-2019 werkzaam blijven voor 11 Bevocie AASLT. 
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Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie 
(DVVO)  

 
 

1. Organisatie / slagorde / dispositie / taakstelling (evt. reorganisatie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sleutelfunctionarissen DVVO: 
C-DVVO   Lkol B&T G. Dobben 
Plv C-DVVO/C-JTPO Lkol B&T H.J. Schaap 
OO toeg / HID  SM (KLu) W.W.P.G.J. Voets 
C-CWB   Lkol B&T D.L.J. Speetjens 
C-PVD   Maj B&T H.J. Ietswaart 
C-MPO   Kap A.J.J.M. de Bakker 
H-Bedrijfsvoering  Mw. E. Nusteen 
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39 

= aantal militairen en burgermedewerkers XXX 
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Ondersteunings 
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a. Joint Transport Planning Organisatie (JTPO) 
 

 
 
Hoofdtaken JTPO: 
- Adviseren op verkeers- en vervoersgebied ; 
- Integraal afwegen van keuze vervoerstechnieken voor alle vervoersaanvragen; 
- Verplaatsen van eenheden voor oefening of operationele inzet; 
- (doen) Vervoeren van personeel, materieel en goederen in binnen- en buitenland; 
- (CLAS: capaciteit goederenvervoer over de weg in Nederland);  
- Verwerven van civiele vervoerscapaciteit ; 
- Inzetten van capaciteit Defensie Onderdelen en NAVO-/MCCE partners (in overleg) 

 
b. Personenvervoersdienst (PVD) 

Hoofdtaken PVD: 
- Groepsvervoer > 9 personen; 
- Patiëntenvervoer; 
- VIP-vervoer. 

 
c. Militaire Post Organisatie (MPO) 

Hoofdtaken MPO: 
- Het collecteren, sorteren , frankeren en overslaan van alle dienstpost van het Ministerie 
van Defensie. 
- De postverzorging voor alle in het buitenland uitgezonden, oefenende en geplaatste 
militairen, medewerkers van het ministerie van Defensie en/of hun gezinsleden. 
- Het verzorgen van post opleidingen 
- Kenniscentrum op postaal gebied voor defensie. 
 

2. S 3-zaken: Operationele inzet / oefening en training / logistieke steun aan de 
krijgsmacht / steunverleningen 
a.  JTPO 

Multimodale planning 
In 2018 zijn 221 projecten uitgevoerd.  
Hieronder een opsomming 
 

  Aangemeld project of 
doorlopend project in 2018 

Geannuleerde projecten in 
2018 

Totaal 

Algemeen 2 0 2 

Operatieplannen 5 0 5 

Missies 31 0 31 

VPD's 21 4 17 

Evenementen 10 0 10 
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Oefeningen 191 61 130 

Aankoop - 
Instandhouding - 
Afstoting materieel 

21 0 21 

Steunverlening aan 
MCCE 

6 1 5 

Totaal     221 
 
 
Reisbureau Defensie 
Ca. 35.800 vliegtickets, 2800 treintickets, 5200 hotelovernachtingen en 42.850 
autohuurdagen per jaar. 
Totaal budget (incl. inhuur auto’s en hotelreserveringen): 27,3 M€ 
 
Modaliteit zeevervoer 
Charters: ca. 16 per jaar  
Opdrachten linerservices: ca. 77 per jaar 
Ferry (“tickets”): ca. PAX 3134, VTGN 1520 per jaar 
Opdrachten tanklichter: 38 
Opdrachten lijndienst vredesoperaties: 19 
Opdrachten charter Vredesoperaties: 4 
 
Modaliteit railvervoer 
Drie raccordementen (’t Harde, Amersfoort Vlasakkers, Acht) 
248x eigen spoorwagon (diverse uitvoeringen) en 55 x inhuur wagons  
1x rangeerlocomotief 
Aantal treinen 2017: 152 (waarvan 21 voor derden), 16 treinen geannuleerd 
Vervoerd: 37.250.000 ton/km 
Uitgaven DB Cargo: 10,9 M€ 
Uitgaven inhuur Transwaggon: 200 k€ 
 
Modaliteit luchtvervoer 
Ca. 550 missies/ 1190 legs - freight bookings per jaar 
54% EATC / 7% HAW / 29% civiel / 9% RHENUS / 1% MCCE  
 
Modaliteit wegvervoer 
Ca. 221 projecten per jaar 
Ca. 3722 opdrachten per jaar (1 opdracht kan meerdere ritten zijn) 
Ca. 67 projecten tegelijk 
 
Helpdesk Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
24/7 bereikbaarheid voor advies en assistentie vervoer gevaarlijke stoffen 
Veiligheidsadviseur voor C-CDC, functie is vacant per 01-01-2019.  
 
Coördinatie en ondersteuning 
Jaarlijks 500 M€ im- en export van goederen tussen NLD en USA 
Ca 200 containers verscheept naar CARIB 
MOVCON personeel ingezet: 89 locaties en 2.539 inzetdagen.  

 
b.  PVD  

De PVD is overgegaan op een ander digitaal planningssysteem DIGIPLAN. Dit maakt de  
planning makkelijker en overzichtelijker. 
 
Facts and Figures 
 
VIP-vervoer  
25x Skoda Superb + 4x VW Transporter in VIP uitvoering 
12.000 aanvragen VIP-vervoer à 10.300 uitgevoerd met eigen middelen  
1.5 miljoen km gereden = 51.500 km per vtg 
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Patiëntenvervoer  
27x Skoda Superb + 1x VW Golf  
27.000 aanvragen patiëntenvervoer à 16.500 met eigen middelen  
1,7 miljoen km = 60.000 km per vtg 
 
Busvervoer  
14x Touringcars (Volvo & 1x Setra)  
11.500 aanvragen à 5.500 met eigen middelen  
1,4 miljoen km = 100.000 km per bus.   
 
500.000 mensen vervoerd, dus statistisch heeft iedere  
Defensie collega circa acht keer in de bus gezeten… 
 

 
c. MPO 

Facts & figures 2018 
Budget    ± 2.9 M€ (PostNL 2.4 M€, Koeriers 0.5 M€) 
NAPO nummers  ± 250 (locaties wereldwijd ) 
Post naar NAPO  ± 125.000 kg/jaar 
Post van NAPO   ± 25.000 kg/jaar 
Aangetekende post  ± 74.000 stuks/jaar 
Poststukken in 2017  ± 3.300.000 stuks 
 

d. CWB 
Sinds 1 augustus 2018 is het Centraal Wagenpark Beheer (CWB) officieel onderdeel van de 
DVVO. Het CWB heeft circa 5600 niet-operationele dienstvoertuigen in beheer. Daarmee is 
het CWB de grootste wagenparkbeheerder van de overheid. Bij de meeste defensiecollega's 
is het CWB bekend van de Pool Niet-Operationeel Dienstvervoer (PNOD). Dit zijn circa 2400 
Poolvoertuigen die verdeeld over 55 (onbemande) poollocaties in heel Nederland ter 
beschikking staan van alle defensiemedewerkers. Naast deze pool zijn er circa 1300 
dienstvoertuigen die functie gerelateerd (FG-voertuigen) worden uitgegeven. Bovendien 
heeft het CWB circa 1900 functie specifieke (FS) voertuigen in beheer: onder anderen de 
striping-voertuigen van de KMar of speciaal ingerichte voertuigen voor het FBD. De PNOD 
verwerkt dagelijks gemiddeld meer dan 2200 aanvragen.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van het wagenparkbeheer. De eerste 
stap hierin is het formaliseren van een noodzakelijke reorganisatie als onderdeel van een 
reorganisatie van de DVVO (uitgezonderd het NMCC/JTPO, die apart wordt 
gereorganiseerd). Ook is het CWB in deze ontwikkeling bijvoorbeeld bezig met robotisering 
én als resultaat van het maatschappelijke debat, past dan ook het (deels) elektrificeren van 
het wagenpark. Daarom is in 2018 de intentie uitgesproken om de Lightyear One te kopen: 
een compleet elektrische auto, die door zonnecellen op en aan het voertuig grotendeels 
autonoom kan rijden. Tijdens de DVVO-infodag in april 2018, is van dit model een 
zogenaamde Mock-Up getoond. In 2020 zal één Lightyear One rondrijden bij defensie.  
 

3. Doctrine / wijze van optreden / kennisproduktie 
Geen bijzonderheden. 
 

4. Opleidingen 
Ca. 155 opleidingen (o.a. postfacteur) per jaar. 

 
5. Joint/combined aspecten, dan wel andere samenwerkingsverbanden 

a. JTPO 
Samenwerkingsverbanden  
EATC: European Air Transport Command 
Samenwerkingsverband van 7 Europese landen op het gebied van luchttransport 
HAW SAC C-17: Heavy Airlift Wing/Strategic Airlift Command C-17 
Samenwerkingsverband van 12 landen met 3x C-17 
MCCE: Movement Coordination Centre Europe 
Samenwerkingsverband waarin deelnemende landen vrije transportcapaciteit aanbieden en 
vragen. MCCE coördineert tussen vraag en aanbod en koppelt landen op elkaar. Op deze 
wijze wordt de beschikbare (strategische) transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk ingezet 
en wordt de zgn. space available beschikbaar gesteld aan de andere deelnemende landen.  
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b. PVD 
Contracten met externe partijen verliepen en werden vernieuwd of opnieuw aanbesteedt. 
MobilityID verzorgt sinds april 2017 het landelijk taxivervoer voor de DVVO.   
 

6. Materieelaspecten en infrastructuur 
a. Infrastructuur 

DVVO is gehuisvest op meerdere locaties: 
- Camp New Amsterdam, Huis ter Heide: Staf DVVO, JTPO, PVD 
- Frederikkazerne: PVD/WE VIP-vervoer 
- Utrecht: MPO 
- Marine Etablissement Amsterdam: JTPO/Impex Amsterdam 
- Vliegbasis Eindhoven: JTPO/IMPEX douaneafhandeling 
- Baltimore, USA: JTPO/Impex USA 

b. Materieelaspecten 
- JTPO: Businesscase aanschaf extra spoorwagons 
- PVD: De laatste Volkswagen Passats zijn nu ook verruild voor de Skoda Superb. De 
vervanging van de bussen is opgestart, levering wordt pas in 2019 verwacht. 

 
 

7. Ontwikkelingen (b.v. andere werkwijze, innovaties, nieuwe technieken) 
DVVO is bezig met de toekomst van de DVVO. Er is een document  “De DVVO in 2030” in 
ontwikkeling, waarin de gedachte organisatie van de DVVO in 2030 wordt beschreven. Ook is 
DVVO bezig met het ontwikkelen van een operational design voor een duidelijker koers.  
 

8. Bedrijfsvoeringsaspecten 
De ontwikkeling en implementatie van SAP TM is in volle gang. Nog niet alle modaliteiten zijn 
over op SAP TM. DE PVD maakt zich op om Digiplan in te voeren als planningssoftware. 
De invulling van de samenwerking met TPC wordt nader beschouwd. 
 

9. Traditie / regimentsaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 
 

10. S 1-zaken:  
a. Vulling versus OT 

285 van de 328 functies zijn vervuld. Bij de PVD 
b. Belangrijke personele wisselingen 

Lkol B&T Gert Dobben nieuwe C-DVVO.  
Verder C-CWB, H-MP, C-MPO & Plv. C-MPO, HID/oo toeg aan C-DVVO. 

c. Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten 
Geen. 

d. Inzet reservisten of derden 
Inzet van reservisten en inhuurkrachten bij het CWB om de bedrijfsvoering te 
ondersteunen.  

e. Bijzondere waarderingen / onderscheidingen 
- Regimentslegpenning voor aftredend C-DVVO, Lkol R.D. van Noort; 
- Rood Erekoord voor Smi Orvin Martie (WE PV) 

f. Belangrijke ontwikkeling op P-gebied 
Geen 
 

Chronologisch jaaroverzicht: 
Januari 
- Bus brandt uit op snelweg.  
- Aooi Jeroen Geel met FLO 
 
Februari 
- Medezeggenschapscommissie DVVO verwelkomt een nieuw lid van het CWB. Dit omdat het CWB 
sinds oktober 2017 administratief aan DVVO is verbonden. 
 
Maart 
- 40 jarig ambtsjubileum chauffeurs Rob en Jan van de PVD. 
- Paasloop DVVO 
 
April 
- Derde DVVO-informatiedag op Camp New Amsterdam. 
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- Bezoek Staatssecretaris Barbara Visser aan de MPO. 
- FLO Aooi Ellen van Hemert. 
- FLO Aooi André Veldhuijzen. 
 
Mei 
- Gouden medaille SM Peter Hofstede 
- Bezoek IGK, Lgen van Griensven aan DVVO 
 
Juni 
- FLO Aooi Hans Kievith en Aooi Henk Sio 
 
Juli  
- IOC-status National Movement Coordination Centre (NMCC) 
- uitreiking Rood Erekoord aan Smi Orvin Martie (PVD/WE PV) 
- CWB officieel een eenheid van DVVO 
 
Augustus 
- 100e MC-vergadering (sinds 1 mei 1996) 
 
September 
- Gouden medailles voor de Adjudanten Gérard Rikken, Johan van Elten en Rob van der Heijden 
- DVVO Commando-overdracht van Lkol Dave van Noort aan Lkol Gert Dobben. 
 
Oktober 
- Trident Juncture met het NMCC van de DVVO ontplooid in Noorwegen.  
 
November 
- FLO Elnt Ton Janssen 
 
December 
- FLO Elnt Rob van ‘t Hul. 
- Nieuwe partner voor het Reisbureau Defensie: VCK Travel B.V. 
- Gouden medaille Aoo Ron Bakker. 
- Bezoek Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Marc Gazenbeek aan DVVO. 
- DVVO Kerstcross en Kerstlunch. 
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Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek 
(OTCLog)  
 
1. Organisatie 

a. Taakstelling 
De taakstelling van het OTCLog is het verzorgen van Opleidingen, Trainingen en 
Kennisproductie (OTK) voor het Dienstvak van de Logistiek. Hierbij richt het OTCLog zich 
op het opleiden van (jonge) onderofficieren en officieren in opleiding (INI) en op het 
opleiden van collega’s van de gehele Defensieorganisatie op het gebied van logistieke 
functieopleidingen. 
Daarnaast ondersteunt het OTCLog operationele CLAS eenheden tijden oefeningen, en Staf 
CLAS/BO bij het ontwikkelen van Logistieke Doctrine. Tevens vormt het OTCLog een 
fundament en thuisbasis voor het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het 
Regiment Technische Troepen en het Korps Militaire Administratie (en faciliteert het deels 
het Regiment Geneeskundige Troepen).  

b. Organisatie en dispositie.  
Het OTCLog bestaat uit de Staf, de School Techniek en Onderhoud (ST&O), de School 
Materiële en Personele Logistiek (SMPL), de School Initiële en Verdere Opleidingen (SIVO), 
het Kenniscentrum Logistiek (KC), Bureau Regimenten en de Bergings- en Identificatie 
Dienst KL (BIDKL). Het OTCLog bevindt zich op diverse locaties omgeving Soesterberg en 
op de kazernes in Havelte, Oirschot en Schaarsbergen. Daarnaast is er ene kleine 
dependance bij de Heeres Technische Schule in Aken (DEU).  

c. Sleutelfunctionarissen 
C-OTCLog Kol TT P.J. van Broekhoven (vanaf 01 november 2017) 
CS / Plv Lkol B&T M. Vial 
OTC Adj Adj GnkTr H.G. van Huit (tot 31-08-2018) 
  Adj TT L. van der Laar (vanaf 01-09-2018) 
H-OTZ Lkol TT J. van der Zeijden  
Sie Ost Maj TT A. Mos  
Sie Log Maj TT R. Smeenk  
C-SMPL Lkol MA J. Vis  
C-ST&O Lkol TT D.J. Klompsma 
C-SIVO Lkol B&T G. van Kuijck (tot 30-04-2018) 
  Maj B&T W. Teerds (waarnemend van 01-05-2018 tot 30-11-2018) 
  Lkol B&T H. Plenk (vanaf 01-12-2018) 
H-KC  Lkol TT H. Paape 
C-BIDKL Kap B&T G. Jonker 

 
2. Inzet 

a. Algemeen 
Het OTCLog heeft in 2018 een grote bijdrage geleverd aan het opleiden van logistieke 
collega’s van de Krijgsmacht. Met een totaal cursistenaantal van 15.500 mensen heeft het 
OTCLog een groot % van het aantal cursisten van het Opleidings- en Trainingscommando 
(OTCo) over de vloer gehad. 

b. Het gros van deze cursisten heeft deelgenomen aan SAP onderwijs. Hierbij gaat het om 
theoretische en praktische vaardigheden op het Defensiebrede geautomatiseerde 
bedrijfsvoeringssysteem ERP M&F (Enterprise Resource Planning-systeem; domein 
Materieel en Financiën).  

c. Daarnaast heeft het OTCLog opleidingen verzorgd voor de KMS- en KMA-cursisten, waarbij 
de KMA, met 60 logistieke cursisten, een uitzonderlijk grote lichting op het OTCLog heeft 
ondergebracht. 

d. Het OTCLog heeft opgedragen taken t.a.v. kennisproduktie (zie pt. 3).  
e. Tot slot levert het OTCLog al meerdere jaren een structurele bijdrage aan het traject 

Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), waarbij ROC-cursisten een MBO-opleiding ontvangen, 
die leidt tot een diploma in bedoelde sector. De hoop is dat dit leidt tot een structurele 
instroom van jonge mensen, die dan al een deel van hun opleiding (ook delen van de AMO) 
hebben gevolgd. Het OTCLog verzorgt zowel enkele initiële algemene delen (VEI) als de 
Beroeps Praktijk Vorming (BPV) voor enkele logistieke richtingen.  

f. Op individuele basis zijn meerdere functionarissen op uitzending geweest/gegaan. 
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3. Doctrine / Kennisproduktie 
2018 stond in het teken van studies betrekking hebbend op de doorontwikkeling van de 
krijgsmacht (DOKM). De bezuinigingen van de afgelopen 25 jaar worden omgebouwd tot extra 
uitgaven. Hiertoe zijn de studies Landmacht van Morgen (LvM) en Landmacht van Overmorgen 
(LvO) voor de TD, GNK en B&T geschreven. 
 
Doctrine  / kennis geproduceerd door het OTCLog: 
a. Functioneel Concept Bevoorrading, Verplaatsingen en Logistieke diensten. 
b. 3D-printing en AI. 
c. Indelingseisen TD (TD matrix). 
d. Studie inzet reservisten bij Logistieke eenheden.  
e. Ondersteuning bij diverse materieelprojecten (DVOW-2, Boxer, Kodiak, KKW, enz.) 
f. Ondersteuning bij de ontwikkeling van Loopbaansporen (‘loopbaanboekjes’) 
g. Doorontwikkeling SAP in het operationele domein met informatiesessies en actiehouders 

per SAP-lijn (TM/M&F/BAM/KLOG).  
h. Ontwikkelen van diverse defensie-apps, zoals de ‘DO-MAINT’-app.  
i. Bijdrage aan Concept Development & Experimentation (CD&E):  
j. Op 16 oktober (+) hebben OTCLog en VOLD Logistieke Dagen georganiseerd in Garderen, 

om een brede doelgroep te informeren over ontwikkelingen binnen het vakgebied.  
 

4. Materieel en infrastructuur  
Het OTCLog concentreert zich vooral rond de Du Moulinkazerne en de Soldaat Ketting Olivier 
kazerne. Maar ook bevinden delen van het OTCLog zich op Kamp Soesterberg, alsmede op de 
kazernes in Havelte, Schaarsbergen en Oirschot. De infra is zeer oud en wacht deels op 
amoveren of renoveren (uitvloeisel project NOVA). Stagnatie hangt deels samen met financiële 
problemen bij defensie, maar is ook een gevolg van de sinds kort geïntegreerde infrastructuur 
van de Rijksoverheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).   
 

5. Bedrijfsvoeringsaspecten 
Het personeel loopt tegen de beperkingen aan van de zeer oude infra. In 2018 is wel een 
belangrijke stap gezet met de aanleg van WiFi, wat in vrijwel alle gebouwen van de Du 
Moulinkazerne goed werkt. Goed uitgeruste klaslokalen, of moderne Onderwijsleermiddelen 
(OLM) laten nog op zich wachten.   

 
6. Traditie en Regimentsaangelegenheden. 

a. Zie separate jaarverslag van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.  
b. Binnen de staf van het OTCLog bevindt zich Bureau Regimenten, met een administratief 

medewerkster en de vier logistieke korps- / regimentsadjudanten. Het OTCLog faciliteert 
diverse vrijwilligers van drie van de vier logistieke korps / regimenten (m.u.v. GnkTr).  

c. Het OTCLog faciliteerde / ondersteunde in 2018 drie dodenherdenkingen (incl. reünie).  
d. Sinds de projectfase in 2013 levert het OTCLog personele capaciteit vanuit het 

Kenniscentrum om de drie logistieke korps / regimenten te ondersteunen bij de opgedragen 
taken op personeelsgebied (loopbaansporen, analyse van bestanden, deelname aan 
Personeels Advies Raden (PARn), enzovoorts).   

e. Het OTCLog heeft de lokale veteranendag van de gemeente Amersfoort ondersteund en de 
voeding (blauwe hap) bereid en geserveerd (ca. 400 deelnemers).  

 
7. S1 / Personeelszaken  

Vulling versus OT.  
Het OTCLog is over algemeen redelijk gevuld (82%). Door de systematiek van het project ‘Zelda’ 
worden de functies voor de onderbouw gevuld maar bij voortijdig vertrek van onderbouw 
personeel ontstaan lange vacatureperiodes. Voor de bovenbouw functies is moeilijk personeel te 
vinden. De vulling van het KC is eind 2017 ernstig verzwakt door voortijdig vertrek van 3 majoors 
en 2 adjudanten. In 2018 is langzaam maar zeker een voorzichtig herstel waarneembaar.  

 
8. Toekomstige ontwikkelingen  

a. Met het Project DOGG (DoorOntwikkeling Generieke Gereedheid) probeert het Opleidings- 
en Trainings Commando (OTCo) meer balans te zoeken tussen de opleidingsvraag en de 
beschikbare capaciteit.  

b. Daarnaast staat voor 2020 een nieuwe reorganisatie op stapel van het gehele OTCo. 
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Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en 
Bergen (OTCRij) 
 
1. Organisatie. 

a. Taakstelling  
(1) Het OTCRij is als Joint Organisatiedeel (JOD) belast met het voor alle krijgsmachtdelen 

verzorgen van rij- en bergingsopleidingen.  
(2) Daarnaast is het OTCRij belast met de (beleids)voorbereiding en uitvoering op het 

gebied van rijopleidingen, van aan rijopleidingen verwante opleidingen en van 
verkeersveiligheidsaangelegenheden betreffende de rijopleidingen en het 
chauffeursgedrag. 

(3) Behalve het verzorgen van de rij- en bergingsopleidingen, ondersteunt het OTCRij 
bovendien de gewenste aanvullende scholingsbehoefte, zoals de chauffeurstraining 
voorafgaande aan inzet en aan oefeningen in andere omstandigheden dan die in 
Nederland gebruikelijk zijn. 

(4) Tot slot is het OTCRij belast met het opstellen van de benodigde kennisdocumenten. 
 

b. Organisatie en dispositie  
Het OTCRij bestaat uit een Staf (inclusief een Defensie expertisecentrum), een logpel, twee 
instructiecompagnieën en een bedrijfsschool. De moederlocatie is Oirschot, maar de 2e 
Instrcie werkt ook vanuit de decentrale locaties Schaarsbergen, Stroe, Havelte en 
Amersfoort. 
 

c. Sleutelfunctionarissen 
C-OTCRij  Lkol B&T Timo Beaufort EMSD / Lkol B&T Arjen Wassink EMSD 
CS   Lkol Inf Toon Frieling 
OTC Adj  Aoo Lua Fred Muller / Aoo Cav Rico Mesman 
C-1e Cie  Maj TD Mario van Hooff 
C-2e Cie  Kap B&T Magda van den Aarssen 
C-Bedrijfsschool Kap B&T Pieter Jan Vullings 
C-Logpel  Maj TD Mark van der Wielen 

 
2. Inzet 

a. Operationeel  
In 2018 heeft het OTCRij voor 7.049 leerlingen een scholing verzorgd, met een 
slagingspercentage van 86%. Dit leidt tot de afgifte van een rijbewijs in de categorie A t/m 
F, of een bevoegdhedenkaart (voor bijscholingen). 
 

b. Trainingsondersteuning en Steunverleningen  
In 2018 heeft het OTCRij geparticipeerd in diverse trainingen/oefeningen. Hiervan was een-
derde ondersteund door inzet van de Mobiele Rijsimulator. 
Enkele voorbeelden van overige TROST’n zijn; 
(1) Recovery oefeningen voor de gevechtsbrigades 
(2) Mountain drivers training (Schotland) 
(3) Terreinrijden tbv de School Voor Vredesmissies (SVV) 
(4) Arctic Drivers Course (Noorwegen) 

 
3. Doctrine 

Relevante wet- en regelgeving voor het OTCRij: 
a. Meegeschreven aan de wijzigingen binnen de Verkeersregeling Defensie. 
b. Basis voor de regeling 1400 gelegd (regeling rijvaardigheid en rijbevoegdheid Defensie). 
c. Branche-richtlijn Rijden met Optische Geluids Signalen (OGS) Defensie. 
d. Geanticipeerd op de invoering van DVOW Scania XT Gryphus. 
e. Nieuwe ontwikkelingen gevolgd voor de Militaire rijinstructeurs opleidingen conform de 

civiele brancherichtlijnen. 
 
4. Opleidingen en trainingen 

a. Interne opleidingen 
(1) 20 personen in opleiding tot Militair rijinstructeur, waarvan 12 succesvol afgerond. 
(2) 7 personen in opleiding tot Militair examinator. 
(3) Assessment Militair rijinstructeur en Militair examinator. 
(4) Theorie vaktechnische bijscholing voor Militaire rijinstructeurs. 
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(5) Praktijk vaktechnische bijscholing voor Militaire rijinstructeurs en examinatoren. 
(6) Interne bijscholingen t.b.v. de Bedrijfsschool. 

 
5. Joint / Combined aspecten dan wel andere samenwerkingsverbanden 

Het OTCRij kent enkele geformaliseerde samenwerkingsverbanden. In 2016 zijn er 
convenanten afgesloten met IBKI5, de Politieacademie en het Regionale Ambulancevervoer 
(RAV) Brabant Zuid-Oost. In 2017 is een convenant afgesloten met Ambulance Amsterdam. 
Deze organisatie maakt in 2018 structureel gebruik van de opleidingsinfrastructuur van het 
OTCRij. Als tegenprestatie verzorgt Ambulance Amsterdam jaarlijks specifieke rijopleidingen 
en stageplaatsen voor Defensiepersoneel.  

 
6. Materieel en infrastructuur 

a. Het OTCRij is grotendeels gehuisvest op de De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot 
en beschikt daar over een moderne infrastructuur, inclusief een 125Ha groot 
Verkeersoefenterrein (VOT), hightech simulatoren, een lesgebouw waarin ook E-learning 
plaatsvindt en een onder moderne architectuur gebouwd hoofdgebouw. 

b. Het OTCRij beschikt over een kleine 700 hoofduitrustingstukken, veelal lesvoertuigen van 
de meest uiteenlopende types.   

c. Op 18 december worden de eerste nieuwe Scania’s XT Gryphus overgedragen aan 
Defensie en krijgt het OTCRij de eerste speciale uitvoeringen (DI: Driver Instruction). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Bedrijfsvoeringsaspecten 

a. In 2018 heeft het OTCRij door chronische onderbezetting van sgt rij instructeurs slechts 
ongeveer 46% van de totale opleidingsopdracht (verstrekt door C-OTCo) gerealiseerd.  

b. Daarnaast is een paar jaar geleden een aanvang gemaakt met het tanken van de 
brandstof GTL voor de oudere lesvoertuigen. Het is een volgende stap in het verminderen 
van de blootstelling van de Militaire Rij Instructeur (MRI) aan Diesel Motoren Emissie 
(DME). Het verbruik aan GTL bedroeg in 2018 ca 100 m3. 

 
8. Traditie en Regimentsaangelegenheden  

a. In 2018 heeft het OTCRij deelgenomen aan diverse regimentsactiviteiten. Op verzoek van 
de regimentscommandant B&T, maar soms ook op eigen initiatief, is met kleine 
detachementen B&T’ers deelgenomen aan de dodenherdenking en functieoverdrachten. 

b. In 2018 is veel tijd gestoken door enkele leden van de Stichting Rijscholen Defensie 
(STRIJD) om voor 2019 een grote reünie te organiseren.  

 
 
  

 
5 IBKI is in Nederland HET examinerings- en certificeringsinstituut voor de mobiliteitsbranche. 
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Bergings- en Identificatiedienst KL (BIDKL) 
 
11. Organisatie / taakstelling 

Middels nota 2014010846 ‘Vulling en Doorstroom BIDKL’ d.d. 10 juli 2014 van Dir P&O, 
(borging continuïteit en kwaliteit BIDKL) is er in 2014 een organisatiewijziging ingezet, zowel 
qua slagorde (van instructiegroep SMPL naar Bijzonder Organisatie Element (BOE) rechtstreeks 
onder C-OTCLog), omvang (van 3 naar 4 VTE) als naar kwaliteit (rangsniveau gekoppeld aan 
kennis- en ervaringseisen). E.e.a. is in 2015 geëvalueerd. De organisatiewijziging is afgerond 
wanneer eenieder binnen de BIDKL op zijn organieke functieplaats zit met bijbehorende rang 
(streefdatum januari 2020). 
 

12. Belangrijkste samenwerkingsverbanden 
a. Nationaal: 

i. Ministerie van Defensie: CZSK, CLSK 
ii. Ministeries van Veiligheid en Justitie / OCW 
iii. Nationale Politie 
iv. Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 
v. Nationaal Archief (NA) 
vi. Gemeenten 
vii. Oorlogsgravenstichting (OGS)6 

b. Internationaal:  
i. Verenigd Koninkrijk (UK):  

• Commonwealth War Graves Commission (CWGC); 
• MOD/JCCC (Joint Casualty and Compassionate Centre) 

ii. Verenigde Staten van Amerika (USA): Defense POW/MIA Accounting Agency  
                                                                   (DPAA) 

iii. Duitsland (DEU): Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) 
iv. Ambassades; 

c. Diverse overige stichtingen en organisaties in binnen- en buitenland, etc.;  
 

13. Operationele inzet / taakuitvoering / overige activiteiten  
Jan: BIDKL volledig gevuld met de komst van sergeant-majoor Sandor Verkerk (afkomstig van 
de EODD). Diverse DNA onderzoeken in het Verenigd Koninkrijk;  
Feb: Bezoek Duitse Defensie attaché op 21 februari 2018; 
Mrt: Verhuizing BIDKL van Kamp Soesterberg (V-37) naar de Du Moulinkazerne (D-12);  
Apr: Uitzending BIDKL documentaire tweeluik ‘’Ik wil weten wie je bent’’ (NTR-Andere Tijden)  
         op nationale televisie; 
Mei: Exhumaties en militaire herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake  
         convenant¹  tussen de Staat – i.e. P-CLAS – en de Oorlogsgravenstichting); 
       Voorbereiding en de uitvoering van een onderzoek naar een vermist Brits bemanningslid  
         van Halifax bommenwerper JD-314 te Ruinerwold; 
Jun: Aanvang project ‘’de 103 van Loenen’’ (onderzoek naar de laatste onbekende Nederlandse 
         oorlogsslachtoffers op ereveld Loenen). 
Diverse DNA onderzoeken in Duitsland en Polen; 

Aug: deelname aan jaarlijkse European Meeting 
        on Forensic Archaeology te Belfast (EMFA); 
         
 
        Feestelijke heropening gebouw D-11,  
        door bgen Henny Bouman (vm C-OTCLog)  
        en  
        kol Pieter van Broekhoven (C-OTCLog); 
 
 
 

 
6 Op 13 juli 2016 is een convenant ondertekend tussen de Staat (vertegenwoordigd door P-CLAS) en de 
oorlogsgravenstichting (OGS), welke ingaat op de voortzetting van de steunverlening van BIDKL bij de overbrenging van 
Rijksoorlogsslachtoffers van civiele begraafplaatsen naar de Erevelden Grebbeberg en Loenen.  
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Sep: Onderzoek naar onbekende Russische oorlogsslachtoffers op het Russisch ereveld te 
Leusden en deelname jaarlijkse Slag om Arnhem herdenkingen; 
Okt: exhumaties en mil herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake convenant  
tussen de Staat – i.e. P-CLAS – en de Oorlogsgravenstichting); 
Nov: Volkstrauertag, Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn en jaarlijkse herdenking 
Leudalmonument; 
Alg: diverse presentaties, vergaderingen, werkbezoeken, bijzettingen etc. 
 

14. Opleidingen 
Sm Verkerk: Human Osteoarchaeology (Universiteit Leiden) en Physical Anthropology 
(Universiteit van Amsterdam). 

 
15. Materieelaspecten en infrastructuur 

In maart 2018 is de BIDKL verhuist van Kamp Soesterberg (V-37) naar de Du Moulinkazerne 
(D-12). 
 

16. Bedrijfsvoeringsaspecten 
Geen bijzonderheden. 
 

17. Traditie / regimentsaangelegenheden 
Geen bijzonderheden. 
 

18. S 1-zaken:  
 

a. Vulling versus OT 
2018 Soll: 2/2/0 (kap, elnt, aooi, smi); 
2018 Ist: 2/2/0 (kap, elnt, 2 x smi). 

b. Belangrijke personele wisselingen 
Extra VTE (Jr ID Spec BIDKL) werd in januari 2018 gevuld door sergeant-majoor Sandor 
Verkerk 

 

 
 
c. Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten 

N.v.t. 
d. Inzet reservisten of derden 

N.v.t. 
e. Bijzondere waarderingen / onderscheidingen 

N.v.t. 
f. Belangrijke ontwikkeling op P-gebied 

N.v.t. 

 
19. Toekomstige ontwikkelingen (met welke relevante toekomstige ontwikkelingen bent 

u nu al bezig, dan wel komen er op afzienbare termijn op uw eenheid af?) 
Bevordering smi Schiltmans tot aooi met ingang van 1 januari 2020. 
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B&T Relevante ontwikkelingen & dossiers bij 
staven en eenheden 
 
1. Regimentsraad 15 februari 2017 
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen (NAW) 

RC behandelt een presentatie van St CLAS m.b.t. de missies. 
b. DVVO 

Vervalt i.v.m. afwezigheid vertegenwoordiger. 
c. B&TCo 

(1) 15 februari vindt in Den Haag de presentatie plaats over het project met DSV i.h.k.v. de 
adaptieve krijgsmacht. Vanavond valt hierover de beslissing. Dit betekent dat in schietserie 
2 een proef gaat lopen en we zaken gaan uitproberen en gaan kijken hoe dit in de 
organisatie kan worden ingebed. 

(2) Er is nagedacht over B&TCo 5.0 (“waar staat het B&TCo over 10 jaar”). De uitkomsten 
worden meegenomen naar het gebrevetteerden-overleg van 23 maart, met als doel een 
gezamenlijk standpunt te bepalen. 

(3) De evaluatie van de reorganisatie is afgerond. 
(4) Het B&TCo gaat voor de CBMI-missie in Irak inventariseren wat er allemaal terug gaat 

komen bij een eventuele redeployment. 
(5) C-LAS heeft een bezoek gebracht aan het TPC. Bezoek is als zeer zinvol ervaren. 
(6) VJTF 2019 gaat een grote wissel trekken op de capaciteiten van het B&TCo. 
(7) De nieuwe C-B&TCo wordt lkol (kol) Dennis van Dijk. 
(8) Er is nog steeds sprake van personele uitstroom bij het B&TCo, van kapitein tot soldaat. 
(9) 240 DNcie is zojuist gecertificeerd voor de VJTF 2019. 

d. 11 Bevocie LMB AASLT 
(1) C-11 Bevocie is het niet helemaal eens met de evaluatie van de reorganisatie en komt hier 

nog op terug. 
(2) Er is een groot tekort aan onderofficieren en manschappen. De Bevocie heeft uitnodigingen 

verstuurd voor een voorlichting over de nieuwe VAKOL. Dit om mensen warm te maken om 
hun rode baret te halen. Men ziet nog steeds op tegen de fysieke eisen.  

e. OTCRijden en Bergen 
(1) Terugkeer C-OTCRij uit Mali is gepland op 12 april 2018. 
(2) Lkol Wassink wordt de nieuwe C-OTCRij. Commando-overdracht staat gepland op 7 juni 

2018 – nader: datum is nu 04 juli. 
(3) OTCRij wil graag uitbreiding van de stafcapaciteit. Deze is bij de laatste reorganisatie tot 

op het bot weggesneden. Dit is vooral merkbaar bij alle vredesbedrijfsvoeringsprocessen. 
(4) De vacatures bij het OTCRij stijgen. 
(5) Er is een plan opgesteld voor een nieuwe categorie onderofficieren tot 35 jaar. Deze 

onderofficier specifiek blijft dan 10-12 jaar op de rijschool werken. 
(6) In Q4 worden de laatste Leopards ingeleverd. Hoe het dan verder gaat met de 

rupsopleidingen gaat zich in de komende maanden ontwikkelen. 
(7) In Q3 gaat DVOW-1 spelen, dan komt ook de nieuwe Scania binnen. Een pool van 8 

instructeurs gaat dan eerst het OTCRij-personeel op leiden. 
(8) OTCRij gaat de strijd aan t.a.v. rijbewijzen ‘need to have-nice to have’. Dit kost nm. 

capaciteit.  
f. OTCLog 

(1) Teambuilding is geweest, stond in het kader van kennismaken en design voor 2018-2019. 
(2) Opleiding VeVa Veiligheid kost heel veel capaciteit van het OTCo/OTCLog. 

 
2. Regimentsraad 28 juni 2017 
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen 

a. Nieuwe Dir M&D is bgen (thans TTr – was TS) Schonewille (tevens nieuwe Regiments-oudste 
TTr). Kol TS Groeneveld is hoofd van de afdeling diensten geworden. Lkol B&T Mark Bours 
(recent weer in dienst) is de opvolger van lkol Arie van Ringelesteijn. Lkol B&T Xander 
Hartsuiker blijft een jaar langer op functie (hfd Oplog). Sie Verpl heeft personele uitdagingen 
in de komende periode door (langdurige) vacatures. 

b. De missie MINUSMA wordt volgend jaar mei beëindigd. Bijdrage aan CBMI-missie IRAK 
gaat ook stoppen, we gaan wel door met Afghanistan, het materiaal wordt eerst gereset 
voor dat het door gaat naar Afghanistan. 

c. Nieuwe gevechtspak Multicam wordt alleen verstrekt voor missies. 
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d. eFP Litouwen gaat van trainingsmissie naar inzet en de voorraden worden opgehoogd van 
5 naar 12 DOS, dit conform NAVO richtlijnen. 

e. Voor de Snel Inzetbare Capaciteiten (SIC), zoals de VTJF/ EUBG zijn er bij de DMO en 
DOSCO bedrijven nog veel knelpunten. Er is een terugkoppeling geweest, punten worden 
opgepakt. EUBG voorbereidingen 2020 door 11 Lumbl lopen goed. 

f. Groot knelpunt voor SJP zijn klasse-V beheerders. Materiaalbeheerders blijven knelpunt 
categorie bij missies. 

g. CLAS en KDO HEER hebben een project opgestart voor de toekomstige oprichting van een 
Binational Command Element (BCE). In de nabije toekomst (planning is 2019) wordt 
binnen CLAS een TOC (Territoriaal Operatie Centrum) opgericht.  

h. Er is weer geld beschikbaar voor saamhorigheidsmaaltijden bij oefeningen. 
b. DAOG (V3M) 

Vervalt i.v.m. afwezigheid van vertegenwoordiger. 
c. DVVO 

(1) Op 5 april is de 3e DVVO informatiedag geweest. Deze was met +/- 200 deelnemers goed 
bezocht en zeer succesvol. Belangrijkste onderwerpen: 
(a) Strategic Mobility 
(b) Planningsproces DVVO 
(c) Transport TED-Talks 
(d) Dienstverlening DVVO nu en in de toekomst 

(2) DVVO heeft een wensenlijst ingeleverd voor DOKM maatregel 15 - Strategisch transport 
Maatregelen korte termijn (tussen 1 en 2 jaar): 
(a) Oprichting NMCC (National Movement Coordination Centre); 
(b) Track & Trace systeem; 
(c) Inhuur extra uren SAC C17; 
(d) Aanschaf spoorwagon LAADS 800b; 
(e) Verwerven van gegarandeerde RoRo- capaciteit. 
Maatregelen middellange termijn (2-4 jaar) 
(f) Aansluiting Zeehaven Vlissingen op spoorwegnet; 
(g) Oprichting Joint Deployment and Distribution Operations Centre. 
Maatregelen lange termijn (4 jaar e.v.) 
(h) Oprichting militaire uitvoeringorganisatie strategische wegvervoer; 
(i) Aanschaf militair begeleidingswagon; 
(j) Aanschaf extra rangeerlocomotief. 

d. B&TCo 
(1) Vanaf 1 juli worden 110 Tcie en 210 Tcie verdicht tot een compagnie. Er is besloten om de 

cluster compagnieën niet samen te voegen. Bij 240 Dncie is 1 pel verdicht. 
(2) Afgesproken met de FTA dat de prio komt te liggen bij de vulling van KL-III en KL-V 

personeel. Dit geldt ook voor de opleidingen. 
(3) 11 juli is de commando-overdracht van kol Elverding naar kol van Dijk. 

e. 11 Bevocie LMB AASLT 
(1) Personele vulling kaderleden loopt op schema. Bij manschappen is de vulling minder dan 

50%. April wordt er een open dag georganiseerd om personeel warm te maken om bij 11 
Bevocie te komen werken. De infanteriebataljons hebben de opdracht gekregen om voor het 
eind van dit jaar 5 manschappen per bataljon te leveren. 

(2) Cie is bezig met Heavy-drop, te denken valt aan b.v. een drop van een LSV of een MB. 
(3) Vertw geeft aan dat de cie graag iets wil betekenen in de redeployment van MINUSMA.  

f. OTCRijden en Bergen 
Vervalt i.v.m. afwezigheid vertegenwoordiger.  

g. OTCLog d.z.v. RC 
(1) Opleiding VeVa Veiligheid is ingevoerd. Het rendement is helaas laag, slechts 10 % kiest 

voor defensie. 
(2) De militaire basisopleidingen VeVa zijn toegewezen aan het OTCLog. Dit kost heel veel 

instructeurscapaciteit van het OTCLog. Het OTCLog heeft hierdoor dit jaar 200 logistieke 
opleidingen niet kunnen geven. Zo geeft het OTC op dit moment geen cursussen Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen (VGS). Vanuit het OTCo komen signalen dat men VeVa opnieuw wil 
inregelen door 4 dagen militair te zijn en 1 dag naar school. 

(3) Binnen OTCo wil men meer regionaal gaan werken. 
(4) KMS levert 10 lichtingen per jaar af, de SIVO kan maar 3,5 opleidingen per jaar aan. Plan 

van aanpak is in ontwikkeling. 
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(5) Instructie Peloton VEVO bij de SIVO is gedeactiveerd. Dit om de personele capaciteit bij de 
initiële opleiding van de VTO-KMA en de OTC Staf te vergroten. 

 
3. Regimentsraad 14 november 2017 
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen 

(1) Er vinden een aantal personeelswijzigingen plaats binnen Staf CLAS, Dir M&D. 
(2) MINUSMA wordt afgebouwd, de redeployment wordt ingang gezet. De samenwerking met C-

NSE  loopt goed. 
(3) Vulling beheerders voor de missies loopt slecht. 
(4) Er lopen op dit moment 9 missies. CBMI-missie IRAK gaat ook stoppen, we gaan wel door 

met Afghanistan. Het materiaal krijgt eerst een reboot in NL en dan gaat het door naar 
Afghanistan. 

(5) SIC-capaciteiten voor stand-by missies moeten 1-1- 2019 gereed zijn, gaan we niet redden. 
(6) EUBG voorbereidingen 2020 door 11 Lumbl kent op dit moment weinig voortgang. 
(7) Projecten die nu nog lopen zijn HNS en HACKATON. 
(8) Bij de schietseries gaat men waterflessen gebruiken. De afvalstroom moet nog bekeken 

worden. Men krijgt geen waterflessen meer op vaste locaties. 
b. BS DAOG 

(1) Elke 2 weken een bijpraat sessie met de Task Force Logistiek. I-HNS is bedoeld om gasten 
die door Nederland willen één soort loket te geven. Het doel is om de administratieve last te 
verlagen en een beter inzicht te geven in capaciteiten. Diverse werkgroepen zijn bezig met 
Mobiliteit/HNS/Grensverkeer. 

(2) DAOG krijgt een afdeling veiligheid.  
c. DVVO 

(1) NMCC (DOKM 15 maatregel) is IOC geworden. Heeft een centrale mailbox. 
(2) Reorg traject (DOKM 15) loopt. Dit wordt gedaan door lkol B&T Maurits van Coberen, samen 

met lkols bd B&T Sjaak van Zon en Bas Besters. Namens CLAS kijkt lkol bd B&T Arnoud 
Melenhorst mee. 

(3) Oefening Trident Juncture verloopt als try out voor het NMCC redelijk goed. Het Sealift Lead 
Nation concept werkt goed. 

(4) Inzetbaarheid C-130 laag. 
(5) P- vulling redelijk. Specialisten zijn nog wel een uitdaging. 

d. B&TCo 
(1) Op 3, 4 en 5 december gaat kol Dennis van Dijk zijn visie voor de komende periode uitleggen 

aan zijn ondercommandanten. 
(2) Nieuwe commandant 130 Clcie aangenomen; maj van Wijnbergen. 
(3) Op 7 en 8 december zijn de sollicitatiegesprekken voor een nieuwe commandant 110 Tcie en 

210 Tcie. Commandant 210 Tcie wordt liaisonofficier voor de 13e en 43e Brigade. 
(4) C-NSE 4 wordt maj Fontein. 
(5) C-RDE MINUSMA wordt maj Saskia Braeckman. 
(6) Tlnt van Zon gaat begin januari naar Litouwen (eFP). 
(7) B&TCo heeft 300 vacatures, werving loopt via interne projecten. 
(8) Op dit moment loopt oefening Trident Juncture. 
(9) Schietserie loopt ook, na 12 jaar weer voor het eerst een ketelwagon aanwezig. Begonnen 

met een live-gang SAP klasse 1 (OPCAT). Er zijn nog genoeg uitdagingen. 
(10) Bij de adaptieve krijgsmacht ligt de focus op operationele uitvoering. 

e. 11 Bevocie LMB AASLT 
(1) Personele vulling sldn en kpls laag. Onderofficieren in april 2019 gevuld. Officieren gevuld. 
(2) 10 personen zijn uitgezonden. 
(3) Missies: in MALI een operationele Airdrop uitgevoerd. CBMI IRAK geen bijzonderheden. 
(4) Op dit moment is de oefening Bevo Seals bezig. 
(5) Eind van deze maand gaat een peloton naar oefening Desert Bull (airdrop). 
(6) Eerste periode van 2019 gaat een groot deel van 11 Bevocie naar Fort Hood om steun te 

leveren. 
(7) In Q2 2019 vindt een pilot plaats i.h.k.v. de adaptieve krijgsmacht. 

f. OTCRijden en Bergen 
(1) Functieopleidingen zijn door de vele vacatures een probleem voor veel commandanten. 
(2) VAM proces (Vraag Aanbod Management) voor 2019: behoefte aan 10.000 opleidingen, 

terwijl het OTCRijden maar 6.000 opleidingen kan leveren. Dit komt neer op een gat van 60 
VTEn.  

(3) B- en D-opleidingen worden niet meer door het OTCRijden gedaan. 
(4) Vulling op dit moment 80% instructeurs (CLAS en alle andere KMD) 
(5) De nieuwe mil rij instructeur is de MRI die maximaal tot fase 2 en met een minimale KMS 

opleiding wordt opgeleid tot mil rij instructeur. Dit is dan voor 2 korte contracten. 
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(6) Leopard chauffeurs worden opgeleid in Duitsland. 
g. OTCLog  

(1) De KMS in Ermelo krijgt de komende jaren een fors aantal functies erbij. 
(2) De KMS heeft volgend jaar 10 uitstroommomenten per jaar. Door deze 10 uitstroom-

momenten moet de OLA worden herzien. Als projectofficier intern OTCLog zal de a.s. C-SMPL 
(lkol MA Marcel Veeke) hier enkele maanden een oplossing voor zoeken. 

(3) De opleiding vervoer gevaarlijke stoffen staat onder druk. 
(4) SIVO Vevo is slecht gevuld. Op dit moment 81% vulling. 
(5) SIVO KMA draait een dubbele lichting. 
(6) Er is al jaren een nijpend legeringsprobleem op de Dumoulinkazerne.  

 
 
Nader: 
Voor het project ‘Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen’ (DVOW) heeft Scania de 
order gekregen voor het grootste deelproject, namelijk de vervanging van de 4- en 10-tonners, die 
sinds de jaren ’80 de logistieke ruggengraat vormen van de krijgsmacht. Er komen in totaal 19 
varianten van de truck. De eerste levering staat gepland voor december 2018. De instroom naar de 
eenheden loopt tot begin 2022.  
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PLC, sectie Functietoewijzing  (FTA/FTW B&T) 
 
1. Algemeen 

Hieronder vindt u informatie over de gewijzigde zaken op personeelsgebied in het jaar 2018 van 
het Dienstvak Logistiek, Regiment Bevoorrading en Transport. 
Buiten de personele sterktes en de invloeden daarop worden hierin de meest belangrijke zaken op 
personeelsgebied aangegeven.   
 
2. Personeel sectie FTW B&T 

Majoor FTA    Maj Erwin Driessen 
Kap LBB Off     Kap Guillaume Biemans  
Aoo LBB OO     Aoo Andre Swerissen (1-10-2018 FLO),  

Aoo Michel van Leijen 
     Dhr Steven van Doorn  
Sm LBB Kpl en Manschappen  Sm Maikel Nienhuis 
 
3. P beleid 

a. Het in 2006 ingevoerde Flexibele Personeel Beleid ingevoerd (FPS) is voor de bovenbouw nog 
steeds van toepassing. 

b. Voor de matching onderbouw (onderdeel van project ZELDA) is er ook in 2018 weer een 
verbeterslag geweest, met name de invloed van cdtn is hierin groter geworden. Door het 
opmaken van een Prio lijst per Brigade wordt de toewijzing van functies met eenzelfde 
functie code op volgorde van prio verdeeld. 

c. Voor manschappen is nog steeds het Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) van 
toepassing. 
Door middel van verplaatsingsplannen, die door de Personeelsfunctionaris van de eenheid en 
de Cdt gemaakt worden, kan deze categorie van functie wisselen.  
 

4. Personele sterkte Regiment Bevoorrading en Transport op 01012018 en 3112018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Verloop personele sterkte 
a. 14 personen met FLO 
b. 18 personen met ontslag eigen verzoek 
c. Knelpunten 

(1) Het bestand OO B&T FPS fase 3 is nog steeds aan de hoge kant binnen het Regiment. 
Hierdoor is de looptijd in rang voor de Sgtn in vele gevallen langer dan 12 jaar en 
varieert dit tussen de 15 en zelfs 20 jaar. 

(2) Een groot deel van de lagere cijfers Off en OO heeft te maken met het labelen van 
personeel dat de overstap naar de functionalisatie P&O, C&E en I&V heeft gemaakt. 
Deze personen vallen hierdoor niet meer onder ons Regiment. 

d. Instroom 
Over het algemeen blijft de initiële werving achter op de benodigde aantallen instroom en 
wordt de aanstellingsopdracht (AO) niet voor alle categorieën gehaald ( zie ook pt 4a.).  
(1) Instroom Off 15 (1 VTO uitgevoerd ipv 2) 
(2) Instroom OO 34 

Off 

514/479 

- 1e cijfer stand per 01012018, 2e cijfer stand per 31122018 
 

1001/881 1094/1084 

OO Kpl/Sld 
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(3) Instroom Manschappen 124 
e. Herintreders 

(1) Off 2 
(2) OO 6 
(3) Manschappen 15 

 
6. Vacatures; O plaat versus P plaat 

a. Qua werving loopt het voor ons Regiment naar behoren, met name ook door veel 
“overstappers” van andere W/D vakken zijn de VTO OO en Off aardig gevuld en is de 
instroom op een aardig niveau. CLAS-breed zit het tekort wel op bijna 2800 militairen. Voor 
ons regiment zit het grootste deel in manschappen en onderofficieren. 

b. Door meer bevorderingsruimte af te geven (ook op ALG functies)  loopt het bestand 
onderbouw leger, voordeel is echter dat het positief bijdraagt aan het behoud van 
personeel. 

c. Diverse reorganisaties die op handen zijn (m.n. DOKM) leiden tot een vergroting van het 
aantal vacatures. 

d. In het doorstroombesluit 2018 (DSB) is er een vereenvoudigde procedure ingesteld. 
Hierdoor zijn een vereenvoudigde versie (positief) advies huidige cdt,een met goed gevolg 
afgeronde Primaire Vorming (PV) en qua loopbaan de gewenste functies voor OO de drie 
voorwaarden voor een FPS fase 3. Bijna alle OO die in 2018 gewogen werden zijn hierdoor 
Fase 3 geworden. 

e. Voor de Offn is deze vereenvoudigde procedure ook van toepassing waarbij de toewijzing 
van een Kap functie als meetpunt genomen wordt, samen met het positieve advies cdt en 
gewenste loopbaanfuncties. 
 

7. Ontwikkelingen overleg CAO 
2018 heeft helaas niet tot een nieuw cao geleid, de onderhandelingen zijn diverse malen 
opgestart en afgebroken. Reorganisaties (ook ihkv DOKM) liggen hierdoor voor een groot deel 
stil en uitzicht op een oplossing laat op zich wachten. 
 

8. Loopbaansporen B&T 
In 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling “boekje loopbaansporen Off en OO B&T”. 
Opzet is op initiatief van LTC sectie OTZ en KC OTCLOG eind 2016 gemaakt met medewerking 
van diverse eenheden en commandanten. Sectie FTW/FTA heeft hierin een adviserende rol 
gehad v.w.b. regelgeving P beleid, functieduur etc. etc.  
Inmiddels wordt de vraag naar “specialisme” binnen ons Regiment weer groter. Met name voor 
beheer, verplaatsingen/gevaarlijke stoffen, rij instructeurs en koks is deze behoefte weer 
levendig. In samenspraak met het Functie huis CLAS,  ketenverantwoordelijke en de 
verschillende vacaturehouders worden deze behoeftes verder bezien en een 
uitvoeringsmogelijkheid uitgewerkt, waarbij zowel de functies als het personeel weer 
herkenbaar in de diverse systemen komen staan. 
 

9. Overige ontwikkelingen 
PLC is een nieuwe weg ingeslagen, voor een groot deel door de oplopende tekorten die het 
afgelopen jaar ontstaan zijn. Zo is het project van “Krimp naar Groei” in het leven geroepen en 
zijn er diverse projectgroepen opgestart om o.a. loopbaanbegeleiding verder te ontwikkelen. 
Ook talentontwikkeling en van P&O naar HR organisatie zijn projectgroepen die naar behoud en 
een aantrekkelijker werkgeverschap moeten leiden.  
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Vereniging Veteranen Regiment B&T (VVRB&T) 
 
De VVRB&T ondersteunt het Regiment Bevoorradings– en Transporttroepen bij haar hoofdtaken 
(traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en verlengde personeelszorg). Zij heeft als 
doel zich, in de breedste zin van het woord en binnen de mogelijkheden van de Vereniging, in te 
zetten voor de erkenning, waardering en zorg voor alle veteranen van het Regiment 
Bevoorradings– en Transporttroepen in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Om deze 
doelstelling te realiseren heeft het bestuur voor 2018 
een activiteitenplan ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
De eerste activiteit was een stadswandeling in 
Utrecht. Onder leiding van een deskundige gids zijn 
we veel te weten gekomen over de historie van de 
stad Utrecht. Na afloop hebben we onder het genot 
van een biertje bij stadsbrouwerij Oud Daen gezellig 
kunnen napraten. 
 

 
29 maart 2018 stond in het teken van 
onze (met respect) ‘oude’ Indië-, Korea- 
en Nieuw Guinea Veteranen. Ongeveer 
100 aanwezigen (Veteranen en aanhang) 
waren aanwezig in het Veteranen 
Ontmoetings Centrum (VOC) Midden-
Nederland te Soesterberg, waar oude 
verhalen en foto’s met elkaar werden 
gewisseld. We hopen deze mensen nog 
vaker te mogen ontmoeten. 
 
 
 
 

 
Op 5 mei 2018 was het zoals elk jaar weer Bevrijdingsdag en hebben we als vereniging, samen 
met 1 (NL/BE) VN Tbat, deelgenomen aan het defilé in Wageningen. Indrukwekkend veel 
belangstelling van het 
publiek.  
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Op 22 juni 2018 heeft een aantal leden deelgenomen aan een golf clinic in Nieuwegein. Onder 
leiding van een echte “pro” hebben we de eerste beginselen van deze edele sport onder de knie 
gekregen. 

 
 
Zaterdag 30 juni was het de laatste zaterdag van juni 2018 en dus traditioneel tijd voor Nationale 
Veteranendag. Onze vereniging heeft uiteraard weer meegelopen in het defilé en wel met een 
recordaantal leden. Ieder jaar neemt de belangstelling toe en voelt iedereen zich weer verbonden 
met ons mooie regiment. De stand van onze vereniging op het Malieveld is veelvuldig bezocht en 
een behoorlijk aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld. 
 

 



96 
 

 
Tijdens de Nationale Taptoe heeft een groot aantal leden gebruik gemaakt van de bijdrage van 
onze Regimentscommandant door de speciale Veteranen-voorstelling bij te wonen. Na een 
heerlijke lunch en een rondleiding door het gebouw hebben we kunnen genieten van een prachtige 
voorstelling. Na afloop heeft onze Regimentscommandant persoonlijk wijn geregeld, zodat we nog 
een drankje konden nemen. 

 
 
 
 
Als vereniging hebben we met een detachement deelgenomen aan de dodenherdenking van ons 
regiment en heeft onze voorzitter samen met dhr Achterhof een krans gelegd bij het monument. 
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Op 19 oktober 2018 is een Battlefieldtour georganiseerd in het Reichswald, waaraan circa 45 leden 
deelnamen. Na afloop een heerlijk wijnproeverij gehouden. In 2019 zal een meerdaagse 
Battlefieldtour naar Ieper worden georganiseerd. Een traditie om voort te zetten. 

 
 
 
 
De activiteiten voor 2018 zijn afgesloten op 17 november met een reünie voor een aantal kleine 
missies te weten AFOR / SAHEL / UNMEE / Provide Care. Een heel gezellige dag die werd begonnen 
met een toespraak van onze voorzitter en een presentatie van het NIMH. Daarna werd door de 
aanwezigen gezellig met elkaar gesproken onder het genot van een hapje en een drankje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling ledenbestand. 
 
Voor zover onze informatie strekt, zijn er ons in 2018 45 leden ontvallen. 
Het ledenbestand is in 2018 doorgegroeid naar circa 740. 
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Stichting Historische Collectie Regiment B&T 
(SHCRB&T) 
 
 
1. Algemeen  

a. Doelstelling 
De SHCRB&T ondersteunt het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen bij haar 
hoofdtaken (traditiehandhaving, bevorderen van saamhorigheid en verlengde 
personeelszorg). Zij heeft ten doel: het bewaren van militair erfgoed, en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord.  

b. ANBI-status en stage-adres  
De stichting bezit de ANBI-status, waardoor ze aantrekkelijker hoopt te zijn voor giften / 
donaties. Ook wil men maatschappelijke betrokkenheid tonen, mede door de publieke 
functie, maar ook doordat men een vast stage-adres is voor leerlingen van diverse scholen. 

c. VOC Midden Nederland 
VVRB&T heeft een convenant gesloten met de Stichting Historische Collectie Reg B&T, 
waarbij afspraken zijn gemaakt om de multifunctionele ruimte (MFR) in gebouw V 20 
(Museumplein Kamp Soesterberg) aan te merken en te gebruiken als formeel erkend 
Veteranenontmoetingscentrum (VOC Midden Nederland). 
 

2. Bestuur en vrijwilligers 
De navolgende personen hebben zich tijdens de verslagperiode als actieve vrijwilliger voor de 
deelverzamelingen van de historische collectie ingezet. 

Lkol M.A.J.J. Vial, voorzitter van de Stichting, 
 Dhr. H.P. IJdo, penningmeester van de Stichting, 
 Lkol bd J.A.C. Slingerland, secretaris van de Stichting (aftredend per 31-12-2018), 

Sgt I bd A.M. Rietveld, bestuurslid van de Stichting 
Aooi W.M.F.C. Pullens, bestuurslid van de Stichting,  

 Aooi P.G.J.M. van de Vliet, bestuurslid van de Stichting (per 1-1-2019 interim-secretaris), 
Maj C. Ernstsen, bestuurslid van de Stichting, 
Kap bd J.P.M.G. van de Gender (collectiebeheerder, locatie Soesterberg), 
Mw. M.A. de Wilde - van Thoor, medewerker bibliotheek, locatie Soesterberg, 
Dhr. P. de Wilde, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg, 
Dhr. L.J. Tissing, medewerker Adlib, locatie Soesterberg, 
Mw. H. Loef-Zandvliet, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg, 
Dhr. A. Wijnand, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg, 
Dhr. C. van Bergen, medewerker digitalisering en 
Dhr. B. van Thoor, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg. 

 
Op 20 augustus 2018 is overleden dhr. Henk Hendriks (89 jaar), die tot 2017 actief was als 
vrijwilliger binnen de HCRBT. Wij gedenken Henk in respect en dankbaarheid. 
 

3. Collectie Reg B&T 
a. Vernieuwde Historische Collectie   

Het jaar 2017 stond voor het grootste deel in het teken van verbouwing en herinrichting. 
Op 3 november 2017 heeft de Regimentsoudste, bgen Solkesz, de feestelijke heropening 
verricht in het bijzijn van zo’n 140 gasten.  
Sinds de verbouwing en heropening beschikt de HCRBT in gebouw V20 nu naast een grote 
collectieruimte ook over een multifunctionele ruimte (MFR met vergaderzaal en 
ontvangstruimte) en een eigen archiefruimte voor Bureau Geschiedschrijving (BGB&T).  
 

b. Collectiebeheer 
In 2018 zijn diverse ornamenten van de oude Kolonel Palmkazerne toegevoegd aan de 
expositie. Overtollige ornamenten zijn afgevoerd naar Maaldrift. Kledinghoezen zijn 
aangeschaft voor behoud van dit deel van de collectie. Ook in 2018 heeft de HCRBT weer 
diverse schenkingen mogen ontvangen.  
Er is enige discussie inzake de regelgeving betreffende de in de diverse HC’s aanwezige 
wapens en munitie. Nadere richtlijnen vanuit CCKL volgen.  
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c. Activiteiten  
Het eerste volle jaar in de nieuwe behuizing blijkt qua gebruik van de MFR/VOC succesvol 
te zijn, zowel voor kleinere (FLO)recepties als voor medaille-uitreikingen, certificaat-
uitreikingen, reünies (AAT, MOVCON, UNIFIL) en soos-avonden van de OVV Natres Afdeling 
Utrecht. Vanwege de extra belasting van de vrijwilligers wordt daarom gezocht naar een 
aanvullend bestand aan gastheren/-vrouwen voor alleen die taak.  
Ook voor vergaderingen wordt de MFR veelvuldig gebruikt, door zowel het eigen regiment 
(RC/RA, VVRB&T, bestuur HCRBT, BGB&T) als door de collega’s van RTT en Korps MA.  
Het Veteranen Search Team (VST) gebruikt de MFR voorlopig als centrale faciliteit voor 
opleidings- en trainingsdoeleinden en voor evaluaties.  
De HC RBT heeft wederom deelgenomen aan het jaarlijkse nationale Museumweekend, 
waarbij ca. 6.000 bezoekers werden verwelkomd. Op het Museumplein werd in de vorm 
van re-enactment de historie nagebootst.  
Het bezoekersaantal voor geheel 2018 bedroeg 2.624 bezoekers.  
 

d. Bureau Geschiedschrijving 
Er zijn afspraken gemaakt met Bureau Geschiedschrijving Reg B&T (BGB&T). In de eerste 
plaats over medegebruik van gebouw V20, waar men nu een eigen archief-/werkruimte 
heeft gekregen, maar ook over archiefvorming. Dit laatste om onwenselijke dubbeling te 
voorkomen en van elkaar te kunnen zien wat men beheert. Tot slot faciliteert de HC via 
haar website de plaatsing van publicaties van BGB&T.  
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Bureau Geschiedschrijving Reg B&T (BGB&T) 
 
1. Doelstelling 

BGB&T heeft als taak (zoals opgedragen door de Regimentstraditieraad in 2007) om de 
geschiedenis van het Regiment B&T (en haar stamregimenten), gestructureerd te verzamelen 
en vast te leggen. Daarbij beoogt het BGB&T om de verzamelde geschiedenis te digitaliseren en 
ter beschikking te stellen voor alle belanghebbenden; regimentsgenoten, nabestaanden en 
andere geïnteresseerden, maar ook voor onderzoek en historisch besef. BGB&T wil zo een 
bijdrage leveren aan traditiehandhaving, ‘esprit de corps’ en behoud van de 
regimentsgeschiedenis.  

 
2. Organisatie en personeel  

a) Alles wat BGB&T verzamelt en produceert is eigendom van de Stichting Historische Collectie 
Regiment B&T (SHCRB&T) en staat ter beschikking van de Regimentscommandant. 

b) RegCo en Regimentsraad zijn opdrachtgever, informatiebron en klant.  
c) Begin 2018 lag de personele ‘vulling’ bij Bureau Geschiedschrijving B&T (BGB&T) op 17 

vrijwilligers. Gedurende het jaar is dit aantal nog enigszins gefluctueerd. Ultimo 2018 bestaat 
de kern BGB&T weer uit 17 personen, waarvan 11 bd-ers en 6 actief dienend (van tlnt tot 
lkol). Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden van de B&T relevante eenheden 
vertegenwoordigers uitgenodigd, die afhankelijk van hun drukke agenda al of niet het eerste 
deel van de vergadering kunnen bijwonen. Deze bijdrage is met name relevant om de kern 
up-to-date te houden en relevante aspecten te onderkennen. 
 

3. Projecten en producten   
a) BGB&T heeft na de verbouwing van de HCRB&T in 2017 een eigen ruimte gekregen in V20 

(kamer 23) en is na de fysieke verhuizing en grove ordening van het analoge archief in 2018 
gestart met het structureren en digitaal in kaart brengen het analoge archief. Dit 
omvangrijke project gaat enige jaren vergen, maar legt de basis voor een gedegen en 
volledig overzicht, voor de toegankelijkheid en daarmee tot meerwaarde voor het regiment.  

b) Hoogtepunt in 2018 was de afronding van het langlopende project ‘Adoptie AAT-
compagnieën Nederlands-Indië door B&TCo en 11 Bevocie’. Op 14 november heeft tijdens 
het Regimentsappèl te Stroe een waardige en indrukwekkende ceremonie plaatsgevonden, 
waarbij een deel van de zorg voor de nagedachtenis aan deze eenheden en haar militairen 
aan het huidige bestand is overgedragen. In de compagniesgebouwen is een permanente 
plaats ingeruimd met kaart en gevulde vitrinekast, die deze nagedachtenis zichtbaar houdt.  

c) BGB&T wil – indachtig haar credo – naast verzamelen, ordenen en vastleggen ook 
publiceren. In 2018 zijn de volgende publicaties uitgebracht: 

(1) Zwaar transport (829/832 Zwtcie) 
(2) Korps Motordienst (KMD) 
(3) Forward Storage Sites (in relatie tot eFP) 
(4) Verhalenbundel versie 2018 (2 delen) 
(5) Jaarverslag 2017 
(6) MLM artikel over brood (‘broodnodig’) 
(7) MLM artikel over Forward Storage Sites (in relatie tot eFP) 
(8) MLM artikel over weigeryuppen (‘het recht moet zijn loop hebben’) 
(9) Update B&T Vademecum 
(10) Definitieve versie Historische Canon B&T (versie 2016) incl. bijlage Missies waarbij 

B&T’ers betrokken waren.  
d) In 2018 had BGB&T wederom twee universitaire stagiaires onder haar hoede.  

(1) De heer Yvar Veltmaat heeft de logistieke bijdrage van het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN) tijdens de Korea-oorlog onderzocht en context gegeven bij de 
gesneuvelde regimentsgenoten.  

(2) De heer Marco Middelwijk heeft een analogie geschreven tussen de Forward Storage 
Sites (FstSn) uit de nadagen van de Koude Oorlog en de ontwikkelingen bij de enhanced 
Forward Presence (eFP) in Polen en de Baltische staten op dit moment. 

e) BGB&T heeft in 2018 diverse interviews gehouden.   
 

3. Overige aspecten 
De Website BGB&T is onder constructie, totdat er iemand gevonden is die deze website 
structureel kan onderhouden. Op de Facebookpagina worden de publicaties bekend gesteld. 
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Stichting Vrienden van het Regiment B&T   
 
1. Algemeen   

In 2013 heeft de toenmalige RC (lkol Engelmann) samen met bgen Beukering (de latere 
Regimentsoudste) een stichting opgericht, die het regiment financieel moet ondersteunen. Om 
verzekerd te zijn van goed onafhankelijk advies, zitten in het bestuur altijd minimaal twee 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven met een regimentsverleden. 
 

2. Organisatie en personeel 
a. Er hebben meerdere wisselingen plaatsgevonden in het bestuur. Mr. Robert Viegers is de 

opvolger geworden van dhr. Marcel Grisnigt. Mw. Jordie van Berkel-Schoonen (kap bd INT) 
is de opvolger geworden van kap bd Luuk Aarts. Als nieuwe penningmeester is 
aangetreden lkol Coen de Kort (opvolger van lkol Rob van Arnhem).  

b. De stichting is vorig jaar gestopt met (aanbieden van) het Platinum-Membership. 
c. Om praktische redenen is ervoor gekozen om per jaar nog maar één voltallige 

bestuursvergadering te houden, voorafgaande aan het Regimentsdiner Officieren.  
 
3. Activiteiten 

a. De Gold Members zijn ook in 2018 uitgenodigd om aan te zitten bij het Regimentsdiner 
officieren op 23 maart. 

b. Op donderdag 12 april hebben het B&TCo en de RC aan de gemeente Barneveld weer een 
Relatieconcert aangeboden, als dank voor de jarenlange goede relatie en het kunnen 
uitvoeren van menig openbare beëdiging. Dit vond wederom plaats in het Schaffelaartheater 
te Barneveld. Naast vele genodigden van het College van B&W en van het B&TCo, zijn ook 
de Gold Members uitgenodigd.  

c. Op 11 juli zijn de Gold Members uitgenodigd voor de commando-overdracht B&TCo.  
d. Op 13 september heeft het eerste Vriendendiner plaatsgevonden, een dankbetuiging van de 

stichting aan haar Gold Members en tevens een mogelijkheid tot acquisitie van nieuwe 
members. Dit eerste diner werd verzorgd op De Zwaluwenberg, domicilie van de Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht (IGK).  

 
4. Financiën 

a. De nieuwe penningmeester constateerde veel overlap in de werkzaamheden van de 
Regimentsadjudant en die van hemzelf. De administratie van de stichting is op deze manier 
feitelijk een kopie van de administratie van het Regiment. Dat is onnodig, ongewenst en 
leidt tot een verkeerde perceptie bij beiden. In 2018 is gestart met het scheiden van deze 
twee zaken en de stichting beperkt zich nu tot het ontvangen van gelden van Members of 
donateurs en het op aanvraag doneren van gelden aan de Regimentsadjudant en enkele 
incidentele betalingen (zoals reiskosten bestuur).  

b. Zoals statutair vastgelegd, treedt de Regimentsraad op als toezichthoudend orgaan. 
Tijdens de 2e Reg Raad van 2017 zijn de relevante stukken gepresenteerd en 
geaccordeerd. 

c. De stichting beschikt momenteel over een behoorlijk vermogen, zodat deze significant bij 
kan dragen aan regimentsactiviteiten, en tevens kan fungeren als ‘spaarpot/buffer’ voor 
toekomstige voorzienbare en onvoorzienbare grotere uitgaven, zoals aanpassing 
monument en de kosten voor het jubileumjaar 2025 als het Regiment B&T 25 jaar bestaat.  

 
5. Acquisitie en relatiebeheer 

a. Begin 2018 heeft de Stichting 17 Gold Members en 2 Bronze Members. Eind 2018 was dit 15 
Gold Members en 2 Bronze Members. 

b. Diverse pogingen tot acquisitie gedaan, o.a. tijdens het Vriendendiner; 2 x succesvol. 
c. In 2018 lag de nadruk vooral op relatiebeheer. In het kader van relatiebeheer gaat een lid 

van het bestuur 1x per 2 à 3 jaar langs bij onze Gold Members, om een vinger aan de pols 
te houden. Daarnaast is voor het eerst het Vriendendiner georganiseerd.  

 
6. Overige zaken 

a. De voorzitter (of vice-voorzitter) vertegenwoordigt de stichting tijdens de vergaderingen van 
de Regimentsraad B&T.  
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Overleden Regimentsgenoten in 2018 (voor zover dezerzijds bekend) 
 
6   januari  onbekend G.J.W. Weegink (88 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 43 AAT) 
24 januari  maj B&T Bert Langenberg (49 jaar) 
30 januari   adj bd AAT   T.C. (Thomas) Spang (73 jaar; Libanon-veteraan - UNIFIL)  
16 februari  onbekend  F.F. Engbersen (Nederlands-Indië-veteraan; 42 AAT)  
22 februari  onbekend  D.J. Fasseur (89 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 41 AAT)  
22 februari kol hmv B&T  Jeroen de Leeuw (53 jaar; Afghanistan-veteraan) 
3   maart   maj tit bd INT  Bob Cats (89 jaar; Nederlands-Indië-veteraan - LMD) 
7   maart  onbekend  L.K. Hellegers (90 jaar; Nederlands-Indië-veteraan)  
18 maart   lkol bd AAT  Yvonne Mullender (76 jaar) 
27 maart  onbekend  Marcel Wijn (40 jaar)  
4   april  kol bd AAT Dirk Tom (77 jaar) 
11 april  onbekend  A. Haddink (90 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 34 AAT)  
17 april  kpl I bd  Johan Nijdam (41 jaar) 
23 april  bgen bd AAT   Peter Rueck (83 jaar)  
10 mei   onbekend  W. Hooikaas (Nederlands-Indië-veteraan; 33 AAT)  
10 mei   onbekend  G. Bekkers (Nederlands-Indië-veteraan; 37 AAT)  
Juni   onbekend  A.D.R. van de Vorm (Nederlands-Indië-veteraan; 33 AAT) 
5   juni   adj bd AAT  Klaas (Karel) Piëst (90 jaar; veteraan Nederlands-Indië,  
                                                                          Nieuw-Guinea en Korea) 
16 juni   onbekend  A. Willemsen (Nederlands-Indië-veteraan; 15 AAT)  
24 juni   res maj bd AAT J. van Asperen (78 jaar) 
12 augustus  onbekend  A. Mijnheer 
17 augustus onbekend  Jan-Arend Vinke (90 jaar; veteraan Nederlands-Indië; 34 AAT) 
    Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
20 augustus  sld I AAT  Henk Peters (94 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 1-1 AAT) 
                                             Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
20 augustus    Henk Hendriks (89 jaar; vrijwilliger Historische Collectie B&T) 
22 augustus   sgt I B&T  Harrie Jans (56 jaar) 
31 augustus lkol bd AAT Ben Weeldenburg (80 jaar) 
    Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden 
13 september  onbekend  M. van Lenten (88 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 43 AAT) 
14 september  kap bd B&T  E. Venhuizen  
9 oktober  onbekend  C. van Wendel de Joode (Nederlands-Indië-veteraan; 33 AAT) 
13 oktober  onbekend  A. Verweij (92 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 3-1 AAT) 
17 oktober  kap bd INT  Frans Grotendorst (75 jaar) 
23 oktober  onbekend  L.G. Allard (92 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 30 AAT) 
30 oktober  onbekend  Piet van Vliet (90 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 42 AAT) 
31 oktober  res maj bd AAT J.P. (Hans) van Leusden 
1   november  onbekend  L. van Es (91 Jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 37 AAT) 
10 november  onbekend  S. Brouwer (Nederlands-Indië-veteraan; 37 AAT) 
12 november  onbekend  Karel Muller (86 jaar; Nederlands-Indië en Korea-veteraan) 
16 november  onbekend  A.G. Post (92 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 33 AAT) 
16 november  onbekend  G. de Klerk (91 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 30 AAT) 
18 november  Kpl I bd  Cor Wilbrink (829-832 Zware Transport Compagnie) 
29 december  onbekend  H.E. de Groot (90 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 17 AAT) 
31 december  res maj bd B&T Mr. D.J. (Dick) Tempelman 

 
 

Wij gedenken hen met diep respect 
en staan stil bij hun verdiensten en de kameraadschap 

die zij bij hun leven betoonden. 
 
 
 


