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Voorwoord Regimentscommandant
Beste lezer,

Voor u ligt het vierde jaarverslag van het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen. Ditmaal weer een bijdrage vanuit alle delen uit onze
organisatie voor en door regimentsgenoten. Voor mij persoonlijk de tweede
keer dat ik als Regimentscommandant het voorwoord mag schrijven.
2019 was het jaar waarin we de vernieuwde Regimentsdag introduceerden.
Een jaar met erkenning voor veteranen tijdens diverse activiteiten, mooie
regimentsdiners en regimentsgenoten die werden gedecoreerd voor hun
verdiensten. Maar ook een jaar waarin we dierbare collegae hebben verloren. Het jaar waarin we
eenheden moesten verdichten door het uitblijven van nieuwe rekruten. Het blijkt maar weer eens te
meer dat binnen ons regiment het om mensen draait. Jong, oud, actief, post-actief, vrijwilliger of
deelnemer. Ieder in zijn/haar eigen rol. Samen het Regiment. Een Regiment met een rijke traditie en
geschiedenis. Door ons allen gemaakt en geschreven.
Ook ditmaal wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet voor het Regiment, op welke wijze dan
ook. We hebben met elkaar in het afgelopen jaar weer veel weten te bereiken bij de operationele en
ondersteunende eenheden. Ook dank aan degene die een bijdrage hebben geleverd aan dit
jaarverslag. Een verslag dat een stukje van onze geschiedenis vastlegt en hoe wij als generatie B&Ters hieraan hebben bijgedragen. Samen zijn we het Regiment, die verbondenheid borgen we in onze
tradities, zorg naar elkaar en onze veteranen. We bevestigen dat in de momenten waarin we samen
komen.
Ik wens u veel leesplezier en dank in het bijzonder bureau geschiedschrijving voor hun werk onze
belevenissen te bundelen tot het jaarverslag 2019.
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 vierde jaarverslag dat het Bureau Geschiedschrijving van het Regiment
Bevoorradings- en Transporttroepen (Reg B&T) samenstelt ten behoeve van ons mooie regiment. Wij
zien de totstandkoming van het alweer vierde jaarverslag als de bevestiging van een mooie, maar ook
noodzakelijke traditie. Niemand anders doet dit voor ons.
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.
Wat mij zelf dit jaar is opgevallen bij het schrijven van ‘mijn’ eigen bijdrage over 2019 (het
geopolitieke deel t/m niveau landmacht), is dat er in 2019 een aantal zaken speelden, die de indruk
wekten dat deze het jaar 2020 zouden domineren. Ik denk hierbij aan de burgeroorlog in Syrië,
Hongkong, de Brexit en de klimaatdiscussie. Ook de aanhoudende droogte in zuidelijk Afrika die de
voedselzekerheid van bijna 10 miljoen mensen bedreigt. Ja, zelfs enkele dierenziektes bedreigden de
volksgezondheid wereldwijd; de varkenspest die vanuit Afrika was overgeslagen naar Azië, en Ebola
dat weer opnieuw begon op te laaien.
Maar de meeste invloed op 2020 zal blijken te
liggen in een aanvankelijk door vrijwel iedereen
genegeerde melding dat er in de Chinese
miljoenenstad Wuhan een eerste besmetting
plaatsvindt met het dodelijke coronavirus. De
rest weten we inmiddels.
De coronacrisis overheerst heel 2020 en we
zouden bijna vergeten dat we in 2019 ook
hebben genoten van de winst die Duncan Laurence toeviel tijdens het Eurovisiesongfestival en de
voetbalsuccessen van Ajax en het Nederlands vrouwenelftal (finale WK).
De jaarverslagen zijn een gezamenlijk product dat tot stand komt door de bereidwillige medewerking
van de leden van de Regimentsraad en enkele andere betrokken regimentsgenoten. Waarvoor
nogmaals dank. Wij beseffen als bureau dat geschiedschrijving - terecht - niet de hoogste prioriteit
heeft bij de eenheden en dat het ‘erbij komt’. Reden te meer om dankbaar te zijn voor de inzet van al
deze regimentsgenoten, waarvan velen een drukke functie vervullen in actieve dienst.
Hulde aan de samenstellers!

W.F. (Willy) Engelmann
Luitenant-kolonel buiten dienst B&T
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Terugblik op 2019
Overzicht per maand
Januari:
•
1: Roemenië nieuwe voorzitter van de Europese Unie.
•
14: In Polen wordt de partijloze burgemeester van Gdansk (Pawel Adamowicz) doodgestoken.
Adamowicz was een criticast van de zittende regering.
•
15: De Somalische terreurorganisatie al-Shabaab pleegt een aanslag in een hotel in Nairobi
(Kenia); minimaal 21 doden (plus 5 van de 6 daders) en meer dan 30 gewonden.
•
17: In Bogota (Colombia) vindt op een politieacademie een zelfmoordaanslag plaats; 21 doden en
68 gewonden.
•
22: In Kabul (AFG) vindt een aanslag plaats; minimaal 126 tot 290 doden. De week ervoor vielen
bij een aanslag al 5 doden en 110 gewonden.
•
27: Aanslag op een katholieke kathedraal in Jolo (Filipijnen); 23 doden en tegen de 100
gewonden.
Februari:
•
ALG: Begin februari is het in Chicago (USA) zo extreem koud (gevoelstemperatuur van min 50° C)
dat het openbare leven bijna geheel stil komt te liggen.
•
14: Aanslag in de deelstaat Kashmir (India); minimaal 43 doden en 20 gewonden.
•
16/17: Alweer 14e wekelijkse (deels gewelddadige) demonstratie van de ‘Gilets Jaunes’ (‘gele
hesjes’) in Parijs.
Maart:
•
15: Aanslag in twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) door Australische rechtsextremist; 51 doden en minstens 42 gewonden.
•
19: Noersoeltan Nazarbajev, president van Kazachstan, kondigt plotseling aan dat hij met
onmiddellijke ingang (na 30 jaar dictatuur) aftreedt.
•
20: Mislukte aanslag op schoolbus in Italië; tientallen kinderen ontsnappen aan brandstichting.
•
24: Verkiezingen in Thailand. Juntaleider Prayut Chan-o-cha blijft premier.
•
23: Italië is het eerste G7-land dat zich aansluit bij de Chinese Nieuwe Zijderoute.
•
31: Zuzana Caputova eerste vrouw die presidentsverkiezingen wint in Slowakije.
April:
•
10: Het Event Horizon Telescope Project presenteert de eerste foto ooit van een zwart gat.
•
17: Presidents-, parlements- en lokale verkiezingen in Indonesië. Joko Widodo herkozen als
president.
•
21: De pro-westerse komiek en soapacteur Volodimir Zelenski wint met zijn belofte om te strijden
tegen de wijdverbreide corruptie 2e ronde presidentsverkiezingen in Oekraïne. Hij schrijft
vervroegde parlementsverkiezingen uit, die hij op 21 juli ook ruim wint.
•
21: Op Sri Lanka vinden 8 bomaanslagen plaats op kerken en luxe hotels; ruim 250 doden en 500
gewonden.
•
28: De socialistische PSOE van premier Sanchez wint de verkiezingen in Spanje. De extreemrechtse VOX komt voor het eerst in het parlement. Formatie loopt vast in september.
•
30: Keizer Akihito van Japan treedt af, zijn zoon Naruhito volgt hem op. Het is voor het eerst in
twee eeuwen dat een Japanse keizer bij leven afstand van de troon doet.
Mei:
•
4: Inhuldiging / kroning van de Thaise koning Rama X
(opvolger van de in 2016 overleden koning Bhumibol).
•
11: Aanslag op luxe hotel in Gwadar (zuid-Pakistan); vijf
doden.
•
12: Aanslag op een kerk in Burkina Fasso (net als vorige
maand); minimaal zes doden.
•
18: Parlementsverkiezingen Australië. Premier Scott Morrison
kan zijn centrumrechtse coalitie voortzetten (zijn 3e termijn).
•
19: Nederland (Duncan Laurence) wint Eurovisie
Songfestival.
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19: Regeringscrisis in Oostenrijk nadat een video opduikt waarop de vice-kanselier Strache (FPÖ)
aan Russische investeerders zwaar corrupte en criminele deals aanbiedt. De regering van
kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) valt ondanks goede Europese verkiezingen op maandag 27 mei.
21: Karen Uhlenbeck eerste vrouw die de Abelprijs wint; de hoogste waardering voor een
wiskundige.
23-26: Verkiezingen Europees Parlement.
24: Aanslag in Lyon (FRA); 13 gewonden.
26: Meervoudige verkiezingen in België, o.a. landelijk. Vlaanderen trekt naar (extreem)rechts (het
nationalistische Vlaams Belang wint fors), terwijl Wallonië juist kiest voor (extreem) links.
28: Aanslag door met mes stekende man in Kawasaki (Japan); 3 doden en zeker 16 gewonden.

Juni:
•
5: In Denemarken wint het blok van linkse partijen de parlementsverkiezingen met een rechtse
agenda (strenge standpunten over asiel en immigratie).
•
6: 75 jaar D-Day. Voor de laatste keer wordt de bevrijding van Europa een jaar lang groots
herdacht. Te beginnen met de herdenking van D-Day.
•
9: In Kazachstan wordt Kassym Jomart-Tokajev gekozen als opvolger van president Noersoeltan
Nazarbajev.
•
15-16: Zuid-Amerika (vooral Argentinië en Uruguay) krijgt te maken met een immense
stroomstoring die grote delen van het continent plat legt.
•
23: In Tsjechië wordt door een kwart miljoen burgers geprotesteerd tegen premier Babis, die
zowel door de bevolking als door de EU wordt gezien als corrupt. Verder wordt hij beschuldigt van
het belemmeren van de rechtsgang en misbruik van EU-subsidies.
Juli:
•
ALG: Langdurig buitensporig noodweer zet de Indiase stad Mumbai onder water; tientallen doden
en een enorme schade en chaos tot gevolg.
•
1: Finland nieuwe voorzitter van de Europese Unie.
•
1: Japan is weer begonnen met de commerciële walvisjacht.
•
7: Nederlands vrouwenelftal speelt finale WK voetbal en verliest van de USA.
•
7: In Griekenland verliest de zittende socialistische regering van premier Tsipras (Syriza) na vier
jaar de verkiezingen. Winnaar is het centrumrechtse en pro-Europese Nieuwe Democratie van
Kyriakos Mitsotakis.
•
18: Minstens 33 doden bij een brandaanslag op een animatiestudio in Kyoto (Japan).
•
20: Benjamin Netanyahu is met 13 jaar en 128 dagen de langstzittende premier van Israël.
•
29: Belgische formatie zit sinds de verkiezingen van 26 mei nog steeds muurvast.
Augustus:
•
ALG: In Rusland vindt een nucleaire explosie plaats bij Archangelsk. Het Westen vermoedt dat het
om een mislukte test ging van een op kernenergie aangedreven kruisraket.
•
3: Einde opzegtermijn INF-verdrag.
•
4-5: Twee aanslagen binnen 24 uur door jonge blanke mannen in El Paso en Dayton (USA); 29
doden en minimaal 33 gewonden. In 2019 waren er in de VS tot nu toe al 255 mass shootings;
schietincidenten met minimaal vier mensen gedood of gewond. Daarbij zijn 520 mensen gedood
en 2.000 gewond.
•
9: De leider van de Italiaanse regeringspartij Lega (minister van binnenlandse zaken Salvini)
dreigt met een motie van wantrouwen, wat zou moeten leiden tot nieuwe verkiezingen. Als dat
gebeurt is de kans zeer groot dat Lega de grootste partij wordt en Salvini dus premier.
•
18: In aanloop naar de verkiezingen in Afghanistan vinden bomaanslagen plaats, zoals deze dag
met meer dan 60 doden en bijna 200 gewonden.
•
20: Premier Conte (ITA) meldt na bijna
15 maanden het ontslag van de regering.
•
21: Diplomatieke rel tussen USA en
Denemarken. Aanleiding is de openlijk
geuite wens van president Trump om
Groenland te kopen. Nadat de net
aangetreden Deense premier dit als
“absurd” kenschetst, blaast de beledigde
president het geplande staatsbezoek aan
Denemarken af.
•
ALG: President Joko Widodo maakt
bekend dat in 2024 op het eiland
Borneo de nieuwe hoofdstad van
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Indonesië moet verrijzen. Die locatie is gekozen omdat die het geografische hart is van de
eilandenstaat. De huidige hoofdstad Jakarta, met bijna 10 miljoen inwoners, slibt dicht en
kampt met terugkerende overstromingen.
September:
•
2: China meldt dat op een basisschool acht kinderen zijn doodgestoken met een vleesmes,
twee andere raakten gewond. Het is het derde naar buiten gebrachte steekincident dit jaar.
•
5: In Italië treedt de nieuwe europagezinde regering Conte aan; een coalitie van de
centrumlinkse PD en de Vijfsterrenbeweging.
•
28: Zittend president Ashraf Ghani wint presidentsverkiezingen in Afghanistan.
•
29: De conservatieve ÖVP van premier Sebastian Kurz wint ruimschoots de vervroegde
verkiezingen in Oostenrijk, die noodzakelijk waren na het corruptieschandaal rond vicepremier
Strache van de extreemrechtse FPÖ.
•
ALG: Het Amerikaanse ministerie van Defensie geeft videobeelden vrij, vastgelegd vanuit
straaljagers in 2015, waarop ‘unidentified aerial phenomena’ of UFO’s zichtbaar zijn. Men kan
deze zeer snel voortrazende, uiterst wendbare vliegende objecten nog steeds niet verklaren.
•
ALG: Sinds 17 augustus zijn er aanhoudende protesten in West-Papua en Papua. Inwoners
beschuldigen de regering in Jakarta van kolonialisme en racisme. En zij menen dat de
Indonesische overheid hun land leegrooft. De regering van Indonesië stuurt 2.500 extra militairen
naar deze gebiedsdelen, internet wordt afgesloten en demonstraties verboden.
Oktober:
•
1: De Volksrepubliek China viert haar 70-jarig bestaan.
•
3: Aanslag door een eigen medewerker op het politiehoofdkwartier in Parijs; 4 doden.
•
6: António Costa, de zittende socialistische premier van Portugal is de grote winnaar van de
parlementsverkiezingen.
•
9: Aanslag in Halle (DEU) door rechts-extremist, die probeerde tijdens een viering een synagoge
binnen te dringen; aanslag mislukte grotendeels; 2 doden.
•
11: Aanslag in Manchester (GBR); man steekt willekeurig om zich heen; vijf gewonden.
•
13: De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van premier Kaszynski wint de
parlementsverkiezingen.
•
14: Felle protesten in Catalonië (SPA) tegen de zware straffen (negen tot dertien jaar) die door
het Spaanse Hooggerechtshof zijn opgelegd aan de Catalaanse leiders die in 2017
verantwoordelijk waren voor de mislukte afscheidingspoging.
•
18: Massale protesten in Catalonië (zie 14 okt); honderdduizenden betogers overspoelen
Barcelona en ’s avonds wordt de sfeer steeds grimmiger.
•
18: De regeringsleiders van de EU stemmen tegen de uitbreiding van de EU met Albanië en
Noord-Macedonië.
•
21: Verkiezingen Canada. De liberale premier Trudeau verliest meerderheid in parlement, maar
kan wel blijven regeren als minderheidskabinet.
•
22: Ceremoniële inwijding van de eerder dit jaar aangetreden nieuwe Japanse keizer Naruhito.
•
23: Google claimt de eerste succesvolle berekening ooit met een quantum-computer; Sycamore.
•
28: Poging tot aanslag in Frankrijk; twee gewonden.
•
ALG: In Oost- en Zuid-Australië woeden langdurig enorme bosbranden, die zelfs enkele grote
stedelijke centra bedreigen. Dit jaar is het bosbrandseizoen erg vroeg begonnen en heftiger dan
‘normaal’. Half december woeden nog bijna 100 natuurbranden, waarvan sommige bijna
onbeheersbaar lijken. Ook grote steden als Sydney en Newcastle ondervinden hevige hinder en
zware luchtverontreiniging. Deze branden doven pas uit in februari 2020.
November:
•
ALG: In Italië komt Venetië meerdere keren fors onder water te staan.
•
1: De nieuwe Europese Commissie treedt aan met Ursula von der Leyen als de nieuwe voorzitter.
•
1: Mario Draghi wordt als president van de ECB opgevolgd door Christine Lagarde.
•
6: Zoals al aangekondigd, treedt de Verenigde Staten nu formeel terug uit het Klimaatakkoord van
Parijs (van december 2015).
•
10: Opnieuw landelijke verkiezingen Spanje, omdat de kabinetsformatie is mislukt. Premier
Sanchez (PSOE) vormt een linkse minderheidscoalitie met het ultralinkse Podemos.
•
10: Iran kondigt aan dat het de op vier na grootste olievondst ooit heeft gedaan.
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16/17: In Tsjechië (net als in juni) wordt wederom massaal
geprotesteerd tegen premier Babis, die zowel door de bevolking als door
de EU wordt gezien als corrupt. Verder wordt hij beschuldigt van het
belemmeren van de rechtsgang en misbruik van EU-subsidies.
17: In miljoenenstad Wuhan (China) vindt de eerste besmetting plaats
met het dodelijke coronavirus (COVID-19, formeel SARS-CoV-2).
26: De van corruptie beschuldigde regering van Malta wankelt. Er komen
ook steeds meer aanwijzingen die duiden op een band tussen de stafchef van de premier (Joseph
Muscat) en de bemiddelaar van de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia,
die in oktober 2017 met een autobom werd vermoord. Zij deed onderzoek naar corruptie door de
regering. In december kondigt de premier aan dat hij in januari opstapt.
28: De VS dreigt met militair ingrijpen tegen drugskartels in Mexico.
29: In Londen (GBR) vindt een aanslag plaats op London Bridge; 2 doden en drie gewonden.

December:
•
2-13: Klimaattop in Madrid mislukt. Geen afspraken over een nieuw internationaal
hansdelssysteem in uitstootrechten.
•
9: In Finland moet premier Antti Rinne (Sociaal Democratische Partij) ontslag nemen. Zijn
opvolgster, Sanna Marin, is met haar 34 jaar de jongste premier ooit.
•
9: De World Anti Doping Agency (WADA) straft Rusland wederom voor door de regering
aangestuurde structurele dopingfraude. Rusland en Russische officials worden voor 4 jaar
verbannen van grote sportevenementen en commissies.
•
12/13: Topontmoeting van EU-leiders met als belangrijkste agendapunt de klimaatplannen
(Green Deal), zoals op 11 december door eurocommissaris Frans Timmermans gepresenteerd.
De EU-leiders gaan akkoord met klimaatneutraliteit in 2050, maar hoe dat moet gebeuren,
moet nog worden ingevuld. Om dit te bereiken, moet het tussentijdse doel voor 2030 worden
opgehoogd. Met name de oost-Europese landen eisen forse financiële steun voordat zij
instemmen met concrete maatregelen.
•
17: Paus Franciscus maakt bekend dat verdenkingen van kindermisbruik (inclusief het bezit
van en de verspreiding van kinderporno) voortaan verplicht moeten worden gemeld bij de
politie en niet meer in de doofpot mogen worden gestopt. Ook is de leeftijdsgrens voor
pedofilie opgeschroefd naar achttien jaar.
•
ALG: Dagenlange protesten in Polen uit angst voor het einde van de rechtsstaat, waar de
regering alle rechters onder controle wil stellen en hen wil kunnen ontslaan.
•
ALG: In België is er, iets meer dan een jaar na de val van het kabinet, nog geen uitzicht op een
nieuwe regering. Intussen loopt het begrotingstekort op en groeit de kloof tussen Vlamingen en
Walen.
•
ALG: Beleggers in de VS kunnen terugkijken op een geweldig beursjaar. Ook de Amsterdamse
AEX-index beleefde het beste jaar sinds 2009.
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Overzicht globaal en per regio
Algemeen (zie ook overzicht per maand)
Het nieuws in 2019 wordt beheerst door de binnenlandse en buitenlandse ophef en controverse die
wordt veroorzaakt door de onorthodoxe Amerikaanse president Trump, de rellen in Hongkong, het
conflict in het Midden-Oosten, de aanhoudende handelsoorlog, de Brexit en de klimaatdiscussie. Er
lijkt een duidelijke afname te zijn van terroristische aanslagen in West-Europa.
De stem van het volk wordt weer luid en massaal gehoord. Het massaal demonstreren is weer
helemaal terug. Wereldwijd zien we de bevolking in opstand komen tegen totalitaire en/of corrupte
regeringen. Dat geldt voor Zuid-Amerika, Frankrijk (de gele hesjes), Catalonië, Hongkong, maar zeker
ook in het Midden-Oosten, waar de demonstranten zelfs voorlopig de religieuze verschillen lijken te
overbruggen. Een algemeen bindend onderwerp is het klimaat. Wereldwijd gaan vooral jongeren de
straat op (en spijbelen massaal van school) om te protesteren tegen de in hun ogen onvoldoende
maatregelen tegen klimaatverandering. Het gezicht van deze generatie is de 16-jarige Zweedse
scholiere Greta Thunberg, die zelfs regeringsleiders te spreken krijgt en de VN Klimaatconferentie in
Madrid mag toespreken. Ook de nieuw aangetreden Europese Commissie maakt klimaat tot een
speerpunt (de Green Deal).
De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, geeft in zijn nieuwjaarstoespraak aan dat de USA moet
stoppen met haar sancties en druk op Noord-Korea of anders zal het land niet langer meewerken aan
denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Op 27/28 februari vindt de tweede topontmoeting
plaats tussen president Trump (USA) en Kim Jong-un, maar nu in Vietnam. De top eindigt voortijdig
en levert geen resultaten op. Kim Jong-un voert de druk op de USA op door op 25 april een
topontmoeting te hebben met de Russische president Poetin in Vladivostok. Op 30 juni volgt dan al de
derde topontmoeting tussen Trump en Kim. Trump zet als eerste Amerikaanse president voet op
Noord-Koreaanse bodem. Wederom veel symboliek, maar geen resultaten.
In juli voert Noord-Korea wederom testen uit met nucleaire ballistische raketten. In augustus
reageert Noord-Korea boos op de gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea met de USA en de
toespraak van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die voorstelt om het noorden en zuiden van
Korea vóór 2045 weer te herenigen. Als reactie lanceert Noord-Korea twee raketten en staakt het de
vredesonderhandelingen. Eind 2019 zijn de VS en Noord-Korea, ondanks de drie ‘historische’
topontmoetingen tussen de presidenten Trump en Kim Jong-un, weer terug op het oude niveau van
verwijten en scheldpartijen. Kim Jong-un wil dat de VS de internationale sancties opheft en zijn land
als nucleaire natie accepteert, net als Pakistan, India en Israël.
De Verenigde Staten blijven onder president Trump een gepolariseerde natie. De Amerikaanse
binnenlandse politiek wordt beheerst door de steeds verdere polarisatie en controverse tussen de
Republikeinen en de Democraten, aangewakkerd door het gedrag en de besluiten van de president.
De politieke standpunten lopen steeds verder uiteen en men is schijnbaar niet meer in staat tot
compromissen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om over de belangrijkste dossiers tot een besluit en
de noodzakelijke uitvoering te komen. Het politieke en publicitaire jaar 2019 wordt gedomineerd door
de impeachment (afzettingsprocedure tegen een zittende president).
In januari treedt in de USA het nieuw verkozen Congres aan, waarbij
de Democraten het Huis van Afgevaardigden na 8 jaar weer in hun
macht hebben. De samenwerking begint slecht met een harde
confrontatie over de federale begroting wat o.a. leidt tot een
‘shutdown’ van de overheid van 35 dagen. Op 15 februari roept
president Trump (USA) de noodtoestand uit, teneinde de door hem
noodzakelijk geachte grensmuur tussen de VS en Mexico volledig te
kunnen financieren (Congres hield daarom de begroting tegen). Op
31 mei probeert president Trump zijn belangrijkste
verkiezingsbelofte (De Muur met Mexico) af te dwingen door het
instellen van extra heffingen op alle Mexicaanse producten. De heffingen beginnen op 5 juni met 5%,
op 1 juli naar 10% en per 1 oktober naar 25%. Hij stelt dat hij de invoerheffing pas terugdraait als
Mexico ervoor zorgt dat er minder migranten illegaal de grens oversteken. Mexico neemt maatregelen
om de stroom immigranten in te dammen en president Trump bevestigt de afspraak, waarmee de
heffingen voorlopig van de baan zijn.
Op 22 maart levert speciale aanklager Robert Mueller zijn eindrapport in. Er is geen hard
bewijs dat de Trump-campagne samenspande met Rusland tijdens de verkiezingen van 2016, maar er
is wel een mogelijkheid dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de
rechtsgang. Desondanks kondigt de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van
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Afgevaardigden (Nancy Pelosi) op 25 september aan dat ze een formeel
onderzoek zal starten teneinde president Trump af te kunnen zetten
(impeachment). Aanleiding is het vermeende misbruik van presidentiële
macht om een presidents-kandidaat (Joe Biden) met behulp van een
buitenlands staatshoofd ‘zwart’ te maken. De openbare verhoren in de
impeachment-procedure tegen president Trump beginnen op 13 november
en op 5 december geeft Nancy Pelosi de commissievoorzitters van het Huis
opdracht de ‘articles of impeachment’ op te stellen; de officiële aanklacht tegen president Trump. Het
door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden (USA) stemt op 18 december in met de
officiële articles of impeachment. De behandeling in de door de Republikeinen gedomineerde Senaat
loopt begin februari 2020 af met een sisser, als de Senaat niet instemt met een impeachment.
De ontslaggolf van topfunctionarissen door president Trump houdt ook in 2019 aan. Op 29 juli
ontslaat hij de hoogste baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten Dan Coats. Op 10 september
volgt de nog niet zo lang geleden aangetreden Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton.
De Amerikaanse regering zet haar handelsoorlog voort. Voornaamste slachtoffer is China, maar ook
Europa ontkomt niet aan ingrijpende importtarieven. Op 23 augustus geeft president Trump
Amerikaanse bedrijven met een tweet de ‘opdracht’ hun fabrieken weg te halen uit China. In augustus
reageren de beurzen sterk op zowel de handelsoorlog als de naderende Brexit. In 2019 is er voor het
eerst sinds de crisis van 2008 een krimp in de wereldhandel. In oktober lijkt er een bescheiden
handelsakkoord te komen tussen de USA en China.
President Trump heeft rond 13 december een goede week. Hij krijgt een budget van 1,3
miljard voor een grensmuur met Mexico. Het Congres gaat akkoord met zijn plannen voor een
defensiemacht in de ruimte; een nieuw afweersysteem in de ruimte tegen geavanceerde raketten. En,
na drie maanden onderhandelen, wordt een akkoord bereikt met China over de handelsoorlog. In
januari 2020 leidt dit tot een met veel bombarie omgeven fase 1-handelsakkoord, dat meer belooft
dan vastlegt. Dit moet de handelsoorlog dempen.
De relatie van de USA met het buitenland blijft ook dynamisch. President Trump verlaagt
begin 2019 de diplomatieke status van de Europese Unie, zonder iemand in Brussel op de hoogte te
stellen. En hij dreigt begin 2019 met vertrek van de USA uit de NAVO. De USA en de Taliban bereiken
eind januari een principeakkoord over vrede in en de toekomst van Afghanistan. Op 9 augustus dreigt
de USA Duitsland om circa 50.000 militairen uit Duitsland weg te halen als men de defensie-uitgaven
niet verdubbelt. Ze gaan dan mogelijk naar Polen. De VS vinden dat Duitsland te weinig aan het
defensieapparaat uitgeeft, terwijl de Amerikaanse belastingbetaler 50.000 militairen in de
Bondsrepubliek bekostigt. Op 20 december tekent president Trump de National Defense Authorization
Act. Deze nieuwe wet omvat sancties tegen alle bedrijven die zich inlaten met de aanleg en exploitatie
van de Russische gaspijpleiding North Stream II. In Europa wordt woedend gereageerd. Dit treft in
ieder geval Shell en het eveneens Nederlandse bedrijf Allseas.
Met de dreigende nucleaire wapenwedloop tussen de VS, Rusland en China, is ‘de bom’ ook weer terug
in het politieke en publieke debat. De VS en Rusland zeggen feitelijk het Intermediate-range Nucleair
Forces (INF)-verdrag op. Dit verdrag uit 1987 verbiedt de USA en Rusland op
land gestationeerde (nucleaire) raketten te plaatsen met een bereik van 500 tot
5.500 kilometer. De opzegging van het INF-verdrag gebeurt mede in het besef
dat er sindsdien alleen maar kernwapenstaten zijn bijgekomen. Vooral door de
uitbreiding van het nucleaire arsenaal van China (geen deelnemer aan het INFverdrag), wilden Moskou en Washington van het verdrag af. In Europa is geen
overeenstemming over plaatsing van nieuwe nucleaire raketten. De NAVO wil
geen nieuwe wapenwedloop, vertrouwt op een overwicht in conventionele wapens en kiest voor een
‘afgewogen’ reactie. Er komen meer luchtafweerraketten en meer oefeningen.
Amerika zet de relatie met Iran op scherp. Met name de nieuwe Nationaal Veiligheidsadviseur (dan
nog John Bolton) speelt het hard en drijft het conflict op de spits. Begin mei verscherpt de USA de
sancties voor landen die olie importeren uit Iran. De Iraanse Republikeinse Garde wordt op de lijst van
terreurorganisaties gezet. Iran dreigt de olietransporten door de Straat van Hormuz te blokkeren. Dit
wordt acuut als vanaf mei telkenmale olietankers worden aangevallen en enkelen zelfs in brand raken.
Escalatie dreigt. Iran gooit extra olie op het vuur door aan te kondigen dat het nog meer uranium gaat
verrijken, waarmee het zich steeds verder onttrekt aan de door de USA opgezegde nucleaire deal uit
2015. De eerste militaire confrontatie is een feit als op 20 juni door Iran een Amerikaanse drone uit de
lucht wordt geschoten. De volgende dag wordt door president Trump een als vergelding bedoelde
luchtaanval op Iran 10 minuten voor het eerste salvo afgeblazen. Hij kondigt wel aanvullende sancties
af en stuurt 1.500 extra militairen en oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten om Iran ervan te
weerhouden Amerikaanse troepen in de regio aan te vallen.
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Civiele luchtvaartmaatschappijen voelen zich gedwongen om de regio te mijden (om een nieuwe ramp
zoals met de MH17 te voorkomen). In juli en augustus entert Iran weer drie tankers. In september zet
Iran Europa verder onder druk door – in strijd met de nucleaire deal - geavanceerde centrifuges te
activeren. In oktober meldt Microsoft dat Iraanse hackers in de voorbije maanden geprobeerd hebben
om de email van zeker één presidentiële campagne te hacken, alsmede van Amerikaanse journalisten,
regeringsfunctionarissen en prominente geëmigreerde Iraniërs.
Het wankele evenwicht in het Midden-Oosten dreigt verstoord te worden door de uitbraak
van drone-aanvallen. Israël voert eerst
aanvallen uit op Irak en Syrië, na
aanwijzingen dat lokale milities met de
hulp van Iran op het punt staan een grote
drone-aanval op Israël uit te voeren.
Israël zet op zijn beurt
(hoogstwaarschijnlijk) zelf drones in om
aanvallen uit te voeren op een
wapenopslagplaats van Hezbollah in
Beiroet. De Libanese terreurbeweging
stuurde ook drones richting Israël en zette
ze in tegen de rebellen in Syrië, waar
jihadstrijders twee jaar geleden nog met
onbemande toestellen een Russische
luchtmachtbasis aanvielen. Op 14
september wordt ’s werelds belangrijkste olieraffinaderij, in Saoedi-Arabië, aangevallen met 10
drones, volgeladen met explosieven. Zeker 5 procent van de wereldolieproductie ligt zo stil. De VS
wijzen naar Iran.
Afbeelding: Locatie Saoedische oliefaciliteiten. Bron: Wikimedia Commons.
Begin oktober verrast Saoedi-Arabië de wereld door voor het eerst een gesprek aan te willen gaan met
aartsvijand Iran. Vermoed wordt dat de positie van kroonprins Mohammed bin Salman in eigen land
danig verzwakt is en dat de Saoedische machtshebbers beseffen dat men niet langer de volle steun
van het Witte Huis geniet. Ze realiseren zich ook dat men zonder Amerikaanse steun een militaire
strijd tegen Iran niet kan winnen.
Op een ander front in het Midden-Oosten leek de strijd met IS beslist en de burgeroorlog in
Syrië bloedde dood. President Trump besluit begin oktober echter om Amerikaanse militairen terug te
trekken uit het noordoosten van Syrië. Turkije krijgt daarmee de vrije hand om een bufferzone te
creëren en om de verfoeide Koerden (die ze beschouwen als terroristen) aan te vallen. Doordat deze
laatsten zich hiertegen moeten verweren, dreigt de bewaking van gevangengenomen IS-strijders weg
te vallen, met als gevaar dat deze opgaan in de te verwachten vluchtelingenstroom. Europa (maar ook
de Amerikaanse Republikeinen en Democraten) bekritiseert deze Amerikaanse beslissing als verraad
aan de Koerden, die jarenlang met grote verliezen de strijd tegen IS op de grond zijn aangegaan.
Trump’s verweer is dat hij de bondgenoten al diverse keren heeft opgeroepen de VS te steunen in
deze strijd en ‘hun’ IS-strijders terug te halen om ze in eigen land vast te zetten en te berechten. Op
een paar uitzonderingen na is dat niet gebeurd, ook niet door Nederland. Intussen chanteert de Turkse
president Erdogan de EU met het openstellen van de grenzen, zodat 3,6 miljoen vluchtelingen naar
Europa zouden kunnen trekken als de EU sancties zou treffen of andere maatregelen zou nemen. IS
probeert direct van de gelegenheid gebruik te maken. De Syrische president Assad besluit binnen een
week om de Turkse agressie het hoofd te bieden. Na ruim een week komen beschuldigingen dat
Turkije brandbommen zou inzetten tegen de burgerbevolking in het noorden van Syrië. Grote winnaar
lijkt de Russische president Poetin te worden, die zijn invloed in het Midden-Oosten zo kan uitbreiden.
De Amerikanen en pro-Iraanse milities bevochten parallel aan elkaar
Islamitische Staat in Irak. Zij lieten elkaar met rust. Maar nu de gezamenlijke
vijand is weggevallen, nemen de spanningen snel toe. Die worden versterkt door
het oplopende conflict tussen Amerika en Iran. Half december balanceert Irak op
de rand van een nieuwe burgeroorlog. Pro-Iraanse milities zaaien met veel
geweld angst en verderf, in een poging de invloed van Iran in Irak vast te
houden, nadat het land al wekenlang het toneel is van protesten. Teheran lijkt
vastbesloten zijn belangen in Irak te beschermen en deinst daarbij nergens voor
terug. Bloedbaden, ontvoeringen en liquidaties zijn aan de orde van de dag. De milities worden ook
beschuldigd van een serie raketaanvallen op militaire bases waar ook Amerikaanse soldaten zijn
gelegerd. Een gevaarlijke ontwikkeling is de drone-aanval op het huis van de Iraakse nationalist
Moqtada al-Sadr en de vergeldingsaanval van de VS, nadat een Amerikaan om het leven was
gekomen.
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Op 1 oktober viert de Volksrepubliek China haar 70-jarig bestaan. De feestelijke herdenking wordt
echter overschaduwd door binnenlandse- en buitenlandse frictie. Buitenlands overheerst het hele jaar
de handelsoorlog met de USA. Verder bestaat er een groeiende angst voor de invloed die China
uitoefent op haar buitenland. Het Chinese economische beleid is primair gericht op de overgang van
een productie-economie naar een kenniseconomie die grotendeels afhankelijk is van buitenlandse
technologie. Om deze modernisering te realiseren, investeert China in strategische meerjarenplannen
(Made in China 2025) en het Belt & Road Initiative (BRI), de Nieuwe Zijderoute. Chinese
beleidsplannen geven focus aan spionagecampagnes die vooral gericht zijn op het verkrijgen van
hoogwaardige kennis en technologie.
China beperkt zich niet meer alleen tot forse investeringen in infrastructuur en technologie
(zoals met de smartphones van Huawei). In Servië patrouilleren in de hoofdstad Belgrado zelfs
Chinese agenten en zullen de straten in de gaten worden gehouden door camera’s van Huawei.
Soortgelijke samenwerkingsverbanden bestaan ook met Italië, waar Chinese politiemensen aanwezig
zijn in Rome, Venetië en Milaan. China koopt zo invloed op de politie- en inlichtingendiensten. Op 20
mei kondigen de Verenigde Staten een verbod aan op het leveren van Amerikaanse technologie en
hardwarecomponenten aan het Chinese bedrijf Huawei, dat een toonaangevende speler is in de markt
van telefoons, netwerkapparatuur en laptops. Naast een handelsaspect speelt hier ook nadrukkelijk
een nationaal veiligheidsaspect mee. De relatie met Rusland blijft ambivalent, waarbij pragmatisme
overheerst. Op 2 december leidt dit tot de ceremoniële ingebruikname van een gaspijpleiding tussen
Rusland en China; de ruim 3.000 kilometer lange pijplijn is de ‘Power of Siberia’ gedoopt. Het draagt
bij aan de realisatie van de ‘Nieuwe Zijderoute’.
In het als China zodanig beschouwde binnenland probeert China intussen de eenheid te bevorderen.
Zo stelt president Xi Jinping op 1 januari dat Taiwan “moet en zal worden
verenigd” met het vasteland van China. Gedurende het jaar ontstaat op een
ander binnenlands front imago-schade als verschillende partijdocumenten zijn
uitgelekt, waaruit blijkt dat de Chinese regering enkele jaren geleden een
systematisch plan heeft bedacht om etnische minderheden (met name de
opstandige Oeigoeren in de provincie Xinjiang) te onderdrukken. Duizenden
Oeigoeren zitten opgesloten in concentratiekampen voor ‘heropvoeding’.
Het grootste probleem voor China’s binnenland betreft echter
Hongkong. In Hongkong wordt langdurig geprotesteerd tegen een omstreden
uitleveringswet. Tegenstanders zijn bang dat China hiermee de speciale status
van Hongkong ondermijnt en zo politieke tegenstanders op het vasteland wil
kunnen berechten. Begin juni wordt de uitleveringswet voor onbepaalde tijd
opgeschort. De protesten houden aan (tot in 2020); met regelmatig tienduizenden die protesteren. De
politie en de door China aangestelde politieke leiding van de stadstaat (mw Carrie Lam) geven
uiteindelijk wel iets toe, want op 9 juli verklaart zij de uitleveringswet ‘dood’ en op 4 september zelfs
formeel ingetrokken. Maar, dit haalt de angel niet uit het fundamentele conflict, dat uiteindelijk draait
om het behoud van democratische rechten en vrijheden en om vrije verkiezingen. De protesten
houden aan en worden gewelddadiger. Maar, ook de reactie van de overheid. Zelfs de oppositie roert
zich nu en eist het aftreden van mw Lam. Op de achtergrond dreigt voortdurend ingrijpen door China.
Op 24 november winnen de prodemocratische krachten de lokale verkiezingen in 17 van de 18 lokale
districten. De onlusten en protesten houden echter ook de rest van het jaar aan.
Het jaar 2019 kent voor de machtshebbers in Rusland winstpunten en verliespunten. Het jaar begint
echter slecht, als op 6 januari Patriarch Bartolomeus van Constantinopel een synodaal document
tekent dat de orthodoxe kerk van Oekraïne zelfstandigheid schenkt, waarmee het na eeuwen loskomt
van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Dat valt zeer slecht in Rusland, die dit ziet als een politieke
scheuring op initiatief van de Oekraïense president Porosjenko.
Ook blijft het, ondanks de onderdrukking, onrustig op binnenlands politiek gebied. In juli
vinden in de hoofdstad Moskou meermaals grootschalige protesten plaats tegen het regime van
president Poetin. Men is ontevreden over de repressie, het fnuiken van de democratie (zoals het
uitsluiten van onafhankelijke kandidaten bij a.s. gemeenteraadsverkiezingen) en de almaar dalende
levensstandaard. Oppositieleider Navalny wordt vanuit de gevangenis in allerijl opgenomen in het
ziekenhuis met verschijnselen die kunnen duiden op zowel een allergische reactie als een poging tot
vergiftiging. Op 8 september verliest de partij van president Poetin (RUS) bij lokale verkiezingen 12
van de 38 zetels in Moskou. Tot slot vindt op 19 december vóór het hoofdgebouw van de Russische
geheime dienst FSB een schietpartij plaats; een dode en vijf gewonden.
Economisch onderneemt men stappen om sterker en onafhankelijker te worden. Op het
Arctische Forum in Sint-Petersburg (Rusland, Noorwegen, Denemarken, Canada en de VS) kondigt
president Vladimir Poetin op 10 april aan dat hij de komende jaren de Noordpool verder wil ontsluiten.
Forse investeringen in zowel de militaire als economische infrastructuur in het Arctische gebied
moeten extra winning van olie en gas mogelijk maken. Alsook een economisch haalbare ontwikkeling
van de zogeheten Noordelijke Zeeroute naar het Verre Oosten. Op 2 december vindt de eerder
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vermelde ceremoniële ingebruikname plaats van een gaspijpleiding tussen Rusland en China; de ruim
3.000 kilometer lange pijplijn is de ‘Power of Siberia’ gedoopt. Dat Rusland gas en olie als strategisch
wapen ziet en durft te gebruiken, had het al eerder getoond richting de Oekraïne. Als Wit-Rusland blijft
weigeren in te gaan op de prijsverhogingen van Russisch gas en olie, draait Rusland op 31 december
de kranen grotendeels dicht.
Op het gebied van militaire macht en machtsvertoon begint President Poetin het jaar door op
20 februari ermee te dreigen dat indien de USA kernrakketten plaatst in Europa, Rusland zal komen
met ‘asymmetrische maatregelen’, die zowel gericht zijn op Europa als op de USA. Tevens kondigt hij
een nieuwe supersonische langeafstandsraket aan, de Tsirkon, die zowel vanaf marineschepen als
onderzeeërs kan worden gelanceerd en een reikwijdte heeft van 1.000 kilometer. Op 27 december
claimt Rusland de eerste serie hypersonische intercontinentale kernraketten in gebruik te hebben
genomen.
In Italië ontstaat in juli ophef over een mogelijke financiering vanuit Rusland aan de rechtse
regeringspartij Lega van de vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. De
eerdere vermeende beïnvloeding met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 zijn aanleiding
voor de impeachment-procedure tegen president Trump. In Turkije arriveren op 18 juli de eerste
onderdelen voor het Russische S400-raketsysteem. Op 23 juli lossen Zuid-Koreaanse jachtvliegtuigen
waarschuwingsschoten als Russische en Chinese bommenwerpers het luchtruim binnendringen.
Rusland en China ontkennen dat ze het luchtruim hebben geschonden. De spanning tussen Rusland en
de Oekraïne stijgt verder als Oekraïne op 25 juli een Russische tanker aan de ketting legt.
Terwijl op 3 augustus de opzegtermijn van het INF-verdrag verloopt, wordt tegelijkertijd
bekend dat fluisterstille Russische onderzeeërs ongemerkt door de Noordzee varen en internetkabels
afluisteren. En op 23 augustus wordt in Berlijn een moordaanslag gepleegd op een Georgische burger.
De dader is vermoedelijk een agent van de Russische militaire geheime dienst GROe. Begin december
zet Duitsland twee Russische diplomaten het land uit. Berlijn verdenkt Moskou officieel van de brutale
politieke moord.
Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de daaropvolgende strijd in de door
Moskou gesteunde oost-Oekraïense provincies (zelf uitgeroepen republieken) Donetsk en Loegansk,
zijn Rusland en de Oekraïne niet formeel maar wel feitelijk in oorlog. Ultimo 2019 wordt er nog iedere
dag gevochten en vallen er doden. Het vredesoverleg is al tijden in een impasse. Rusland ontkent
militair in de Donbas actief te zijn en eist dat de pro-Russische republieken Donetsk en Loegansk
binnen Oekraïne een autonome status behouden.
Een luchtgevecht tussen de luchtmachten van India en Pakistan zet op 27 februari de toch al
gespannen verhouding (sinds 14 februari) verder op scherp. Van 11 april tot 19 mei zijn er in India
verkiezingen (900 miljoen stemgerechtigden) voor lokaal bestuur en het nationale parlement. De
conservatieve en hindoe-nationalistische partij van premier Narendra Modi (Bharatiya Janata Party;
BJP), wint de verkiezingen. Op 5 augustus wordt voor het eerst duidelijk wat de binnenlandse koers
van de nieuwe regering wordt. Er ontstaat grote onrust en angst in de deelstaat Kashmir als de
Indiase autoriteiten de moslimdeelstaat volledig onder curatele stellen. Er worden duizenden extra
veiligheidstroepen naar Kashmir gestuurd, het internet- en telefoonverkeer is geblokkeerd en er geldt
een samenscholingsverbod voor meer dan 4 mensen. Tal van oppositieleiders worden opgepakt. De
deelstaat mag geen eigen wetten meer uitvaardigen. Ook kunnen vanaf deze dag niet-ingezetenen
(lees: hindoes) grond kopen en overheidsbanen innemen. Buurland Pakistan is woedend en dit wordt
verergerd als op 17 september de Indiase minister van Buitenlandse Zaken (Jaishankar) claimt dat
Pakistaans Kashmir deel uitmaakt van India en vergroot zo de al bestaande spanningen tussen India
en Pakistan over deze al vele decennia omstreden regio. Op 12 december neemt het parlement van
India de zogenoemde Citizenship Amendment Bill aan, die het mogelijk maakt voor religieuze
minderheden uit omringende landen om asiel aan te vragen. Alleen moslims zijn van de wet
uitgesloten. Er ontstaat een volkswoede onder de moslims.
Bij lokale verkiezingen in Turkije (1 april) leidt de partij van president Erdogan
(AKP) forse verliezen, o.a. in Istanbul en Ankara. Onder druk van president
Erdogan vinden op 23 juni nieuwe verkiezingen plaats in Istanbul. Maar ook in
deze tweede stemming weet Ekrem Imamoglu de burgemeestersverkiezingen in
Istanbul ruim te winnen. Half november blijken al 30 van de gekozen
burgemeesters uit hun ambt te zijn gezet (en deels gevangengezet). Aanhangers
van Erdogan nemen die posten over. Intussen wordt vanaf augustus de censuur
aangescherpt. Alle online radio- en tv-uitzendingen komen onder beheer van een
mediawaakhond, die moet bewaken dat platforms voldoen aan de criteria voor
‘moraliteit en nationale integriteit’.
Turkije wil haar militaire macht uitbreiden en laat zich hierbij niet remmen door
het NAVO-bondgenootschap. Het weigert af te zien van de aanschaf van het geavanceerde Russische
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luchtafweersysteem S-400. Tot slot bemoeit president Erdogan zich nadrukkelijk en actief met
militaire middelen in het slepende conflict in het Midden-Oosten (m.n. Syrië, maar ook later in Libië).
Het Midden-Oosten staat al jaren in brand. Hierbij ging de afgelopen jaren de meeste aandacht uit
naar de burgeroorlog in Syrië en de strijd tegen terreurorganisatie IS1. Maar intussen woedt er sinds
2014 ook een verwoestende burgeroorlog in Jemen, met veel geweld en menselijk leed tot gevolg.
De burgeroorlog in Syrië en de strijd tegen IS zijn ook een geopolitieke strijd om (behoud van) macht
en invloed tussen o.a. Turkije, Iran, Rusland en een zich fysiek terugtrekkende USA. De VS en Turkije
hebben in januari forse onenigheid over het lot van de Koerdische milities in Syrië, na de terugtrekking
van de Amerikaanse troepen uit de regio. Turkije beschouwt de Koerden als terroristen. Op 23 maart
veroveren de Syrische Democratische strijdkrachten het laatste IS-bolwerk Baghouz en een week later
laat Abu Bakr al-Bagdadi, de zelfbenoemde kalief van IS, met een videoboodschap voor het eerst in
vijf jaar weer van zich horen.
Turkije reageert in juli boos op de dood van haar consul in Erbil, de hoofdstad van Iraaks
Koerdistan. Op 9 oktober valt Turkije Syrië binnen teneinde een bufferzone te creëren in het
noordoosten van Syrië en tevens de Koerden te bestrijden. Een nieuwe humanitaire crisis dreigt. Op
22 oktober sluiten de
Russische president Poetin
en de Turkse president
Erdogan een overeenkomst,
die moet leiden tot vrede in
Syrië. De beide leiders zijn
overeengekomen dat de
Turkse militaire operatie in
Syrië beperkt zal blijven tot
30 kilometer van de TurksSyrische grens. Moskou gaat
militaire politie naar de zone
sturen, terwijl het bewind
van de Syrische leider Assad
grenswachten zal leveren
om te waarborgen dat alle
Koerdische YPG-strijders,
die door Erdogan worden
gezien als terroristen, op 30
kilometer afstand van de
grens zullen blijven. De
operatie zal binnen een
tijdsbestek van 150 uur
moeten worden uitgevoerd.
Voorts zal er worden
gewerkt aan het vestigen
van (naar schatting 2,5
miljoen) Syrische
vluchtelingen in de zone. De
Koerden zien dit als een
politiek van omvolking
(‘ethnic cleansing’).
Afbeelding: Situatie 9 oktober noordoost Syrië incl. door Turkije
voorgestelde bufferzone. Bron: Graphic News.
In ruil voor zijn steun aan Turkije dwingt Poetin af dat Erdogan Assad erkent als leider van een nieuw
herenigd Syrië. De NAVO ziet NAVO-lid Turkije steeds verder afdrijven richting Rusland.
De VS sturen in oktober extra troepen naar Syrië om olievelden te beschermen. Op 27 oktober
wordt door Amerikaanse special forces de leider van IS en zelfverklaarde kalief, Abu Bakr al-Baghdadi,
in het nauw gedreven en blaast hij zichzelf en drie kinderen op. Enkele dagen later doodt Israël de
leider van Islamitische Jihad (Abu al-Ata) in een sjieke wijk in Damascus.

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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Eind december begint president Assad (Syrië) een offensief om ook de laatste opstandige
provincie (Idlib) te veroveren. Hij wordt hierbij gesteund door de Russische luchtmacht en door Iran
gesteunde milities.
Er zijn aanhoudende protesten in Bagdad (Irak) en elders in de Arabische wereld tegen armoede en
corruptie. Met name in Irak en Libanon gelden de protesten ook meer en meer de invloed van Iran op
hun land. De burgers eisen een politieke omwenteling. De regering van premier Hariri (Libanon) treedt
in oktober af na 13 dagen van aanhoudende massale protesten, waarbij de burgerbevolking zich voor
het eerst verenigd zonder acht te slaan op de al decennia met elkaar in onmin levende en strijdende
religieuze bevolkingsgroepen en milities. Na zes weken krijgen de massale protesten in Libanon eind
november een steeds grimmiger karakter. Voor het eerst komen nu ook sektarische tegenstellingen
tot uiting als Hezbollah-aanhangers de straat op gaan en geweld gebruiken tegen de betogers.
Intussen wordt de economische malaise steeds erger en houden de banken hun deuren gesloten. Na
weken van bloedige protesten kondigt de Iraakse premier Al-Mahdi eind november zijn aftreden aan.
Het vertrek betekent een klap in het gezicht van Iran, die eiste dat hij aanbleef. Wat opvalt is dat zelfs
Iraakse sjiieten zich tegen de verregaande bemoeienis van Iran keren.
Iran speelt niet alleen een rol in de burgeroorlog in Syrië, maar voert als leidende sjiitische staat ook
een strijd om de macht met het soennitische Saoedi-Arabië over de dominante positie in het MiddenOosten. Iran eist in mei dat de EU-landen de sancties van de Verenigde Staten negeren en zaken
blijven doen. Zo niet, dan zal Teheran de nucleaire deal uit 2015 verder ontmantelen. De USA sturen
een vliegdekschip naar de regio. In juli wordt duidelijk dat Iran de afspraken in de door de USA al
eerder opgezegde nucleaire deal uit 2015 overtreedt, nadat het land meer uranium heeft verrijkt en
opgeslagen dan is toegestaan. Iran waarschuwt dat het over twee maanden opnieuw nucleaire
stappen zal nemen als de Europese landen niet over de brug komen. Op 28 juli kondigt Iran aan dat
het zijn werkzaamheden in een plutoniumreactor gaat hervatten en eist van de Europese Unie
compensatie voor de Amerikaanse sancties.
Op 4 juli nemen Britse commando’s een Iraanse tanker over voor de kust van Gibraltar (op
verdenking van schending van de EU-sancties tegen Syrië). Iran spreekt van ‘piraterij’. De Iraanse
Revolutionaire Garde neemt wraak. Het entert en neemt een Britse olietanker in beslag. Ook dreigt
het tolheffing te gaan toepassen in de Straat van Hormuz. Ook maakt het de arrestatie van 17 ‘CIAspionnen’ bekend. Eind juli valt Israël voor het eerst sinds 1981 weer Iraanse doelen aan, ditmaal
depots voor geavanceerde raketten op Iraakse bodem. Iran neemt begin augustus opnieuw een
buitenlandse olietanker in beslag, omdat die olie naar Arabische landen zou smokkelen. De Britse
regering laat op 19 augustus de eerder vastgelegde Iraanse tanker bij Gibraltar uitvaren, ondanks een
Amerikaans verzoek beslag te leggen op het schip. De Amerikaanse FBI beweert dat de olietanker
wordt gerund door de Iraanse Republikeinse Garde en was volgens hen bezig om olie te vervoeren
naar Syrië. Eind augustus voert Israël meerdere preventieve operaties uit om wraakacties van Iran te
voorkomen. Hierbij wordt naast luchtaanvallen ook gebruik gemaakt van hackers, drones, spionnen en
cyberaanvallen.
’s Werelds belangrijkste olieraffinaderij (in Saoedi-Arabië) wordt op 14 september aangevallen met
10 drones, volgeladen met explosieven. Zeker 5 procent van de wereldolieproductie ligt zo stil. Dit
leidt onmiddellijk tot een stijging van de olieprijs (en daarmee tot de prijzen aan de benzinepompen).
De Houti-rebellen uit Jemen claimen de aanval, maar velen wijzen naar Iran of Irak. De VS stellen dat
de aanval uit Iran kwam. Twee weken later is de olieproductie weer op peil.
Op 19 september dreigt Iran met ‘totale oorlog’ als de VS en/of Saoedi-Arabië het land aanvallen. Op
11 oktober is er een aanslag op een Iraanse olietanker in de Rode Zee. Op 6 november start Iran
nieuwe atoomcentrifuges. Dat is een zoveelste schending van de nucleaire deal. In december brengt
Iran door heel het Midden-Oosten raketten in stelling voor, wat Amerikaanse functionarissen vrezen,
een nieuwe aanval als vergelding voor de sancties tegen het land. Zo heeft Iran een groot aantal
ballistische raketten in Irak ondergebracht en onderschepte de Amerikaanse marine een boot die
onderweg was naar Jemen, met aan boord onderdelen van geavanceerde raketten.
Iran treedt in eigen land hardhandig op tegen demonstranten die al dagenlang door heel het land
de straat opgaan. De volkswoede barstte los na de verhoging van de brandstofprijs met 50 procent.
Maar, meer en meer demonstranten eisen inmiddels een einde aan het islamitische regime. Het
internet wordt ook enkele dagen volledig platgelegd.
In Israël versplintert het politieke landschap. Er ontstaan begin 2019 allerlei afscheidingen aan beide
zijden van het politiek spectrum en er melden zich veel nieuwe partijen. Benjamin Netanyahu boekt op
10 april een historische vijfde verkiezingsoverwinning, waarbij de linkse partijen worden gedecimeerd.
Nadat Israël in mei een Hamas-leider heeft opgeblazen, escaleert het geweld tussen Gaza en Israël.
Zittend premier Netanyahu (Israël) weet niet binnen de wettelijke termijn een coalitieregering te
vormen en besluit tot nieuwe verkiezingen. Hij belooft om bij een verkiezingswinst de Jordaanvallei en
Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dat is niet genoeg, want bij de
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noodzakelijk geworden verkiezingen in september verliest premier Netanyahu (Likoed) van Benny
Gantz (Blauw-wit). De uitslag leidt tot een moeizame coalitievorming. De poging om een regering te
vormen mislukt. Ook Benny Gantz slaagt er niet in.
Intussen beschouwt de USA de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever niet
langer als illegaal. Het Amerikaanse besluit wordt door de internationale gemeenschap scherp
veroordeeld. En terwijl premier Netanyahu in eigen land wordt aangeklaagd voor drie vergrijpen geeft
zijn interim-regering eind december groen licht voor de planning van nieuwe woningen voor Joodse
kolonisten in de ‘Palestijnse’ stad Hebron op de westelijke Jordaanoever.
In Libië (noord-Afrika) woedt al jarenlang een machtsstrijd om de opvolging van generaal Kadaffi.
Turkije bemoeit zich niet alleen met het conflict in en om Syrië, maar overweegt in december ook om
militairen naar Libië te sturen om (de ook door de VN erkende regering van) premier Al Sarraj te
steunen (de GNA). Hiermee zouden Turkse troepen tegenover Russische paramilitairen kunnen komen
te staan, die steun bieden aan de opstandige generaal Haftar. Onderliggend belang voor Turkije is het
omstreden maritiem verdrag waarin een maritieme grens wordt getrokken tussen de twee landen.
Deze grenzen van de
Exclusieve Economische Zone
(EEZ) zijn vooral bedoeld
vanwege de mogelijkheid om
daar te kunnen boren naar
aardgas, maar gaat voorbij
aan de territoriale integriteit
van diverse andere landen,
zoals Griekenland en Cyprus.
Op 26 december komt het
formele verzoek om militaire
steun uit Libië.

Ook in andere landen in
Noord-Afrika rommelt het. In Algerije breidt de onrust zich uit als de ernstig zieke president Bouteflika
(82) zich, ondanks een beroerte in 2013, wederom verkiesbaar wil stellen voor een vijfde termijn.
Uiteindelijk ziet hij ervan af. Verkiezingen worden uitgesteld. Op 2 april treedt hij na weken van
protesten af. In december wint Abdelmadjid Tebboune (74) de uitgestelde presidentsverkiezingen.
Demonstranten in Egypte eisen in september het vertrek van president Al-Sisi, maar dat leidt tot
niets. De rechtsgeleerde Kaïs Saïed verrast het politieke establishment door als onafhankelijke op 7
november de presidentsverkiezingen in Tunesië ruimschoots te winnen.
In Centraal-Afrika, in het door een burgeroorlog geteisterde Soedan zijn sinds eind 2018 protesten
tegen president Omar al-Bashir; aanleiding is o.a. de sterk gestegen prijs voor brood. Op 11 april
wordt president Omar al-Bashir, sinds 1989 dictatoriaal leider van Soedan, na maandenlange massale
protesten door het leger aan de kant gezet. Voorlopige sterke man van de Militaire Transitieraad is
minister van defensie Ibn Auf. De protesten houden echter aan. Na maandenlange protesten om
democratie af te dwingen (sinds 2018), ook na het afzetten van Omar al-Bashir in april, opent het
leger van Soedan op 3 juni in hoofdstad Khartoum het vuur; meer dan 100 doden en ruim 100
gewonden. De militaire junta en de oppositie in Soedan besluiten in juli om de komende drie jaar de
macht te delen, waarna er verkiezingen zullen worden gehouden. Op 21 augustus wordt de
overgangsraad geïnstalleerd, die gedurende drie jaar het land naar een burgerlijk bestuur moet leiden.
Leider van de overgangsraad is luitenant-generaal Abdel Fattah Abdelrahman Burhan.
Op 10 juni vindt een aanslag plaats in Soubane-Kou (Mali), als bij een aanval door de Fulani
op een dorpje van de Dogonstam zeker 95 mensen worden gedood. Er worden in Centraal-Afrika twee
staatsgrepen verijdeld; op 7 januari in Gabon en op 23 juni in Ethiopië. De Ethiopische premier Abiy
Ahmed ontvangt in december de Nobelprijs voor de Vrede, vooral vanwege zijn inspanningen om
vrede te sluiten met buurland Eritrea.
Op 24 januari wordt, na een uitspraak van het hoogste gerechtshof van de Democratische
Republiek Congo, oppositieleider Felix Tshisekedi beëdigd als de nieuwe president van het land en
opvolger van Joseph Kabila. Na de algemene verkiezingen op 23 februari in Nigeria wijst de
kiescommissie zittend president Muhammada Buhari aan als winnaar. De regering van Zimbabwe slaat
in januari protesten tegen het regime van president Mnangagwa bruut neer.
Zuidelijk-Afrika wordt in 2019 getroffen door meerdere rampen. Op 19 maart treft de
verwoestende cycloon Idai Mozambique, Malawi en Zimbabwe; meer dan duizend doden en een
enorme ongekende overstroming en ravage. De aanhoudende droogte bedreigt de voedselzekerheid
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van bijna 10 miljoen mensen. Het is de ergste droogte in 38 jaar. De uitbraak van Ebola in DR Congo
duurt al sinds augustus 2018 en sleept zich voort. Artsen en hulpverleners lijken maar geen vat te
krijgen op deze uitbraak. Tot 1 juli kostte deze uitbraak al het leven aan minimaal 1.563 mensen. Half
juli bereikt de epidemie de miljoenenstad Goma.
In Zuid-Afrika behoudt het ANC haar meerderheid na de parlementsverkiezingen van 8 mei in
Zuid-Afrika, maar door de aanhoudende corruptie en incompetentie kalft de steun voor het ANC af.
Ook in Zuid-Amerika rommelt het; zowel in Bolivia, Colombia, Chili als Ecuador, maar ook in
Venezuela, Uruguay, Honduras, Haïti en Nicaragua is het onrustig en gaat de bevolking massaal de
straat op. De Zuid-Amerikaanse economieën worden onevenredig hard getroffen door de crisis op de
grondstoffenmarkt. Maar veel burgers gaan ook de straat op uit protest tegen regimes die oude
patronen van sociale segregatie en corruptie in stand houden. Ook eist de inheemse bevolking haar
rechten op. De invloed (macht) van het leger in Zuid-Amerika neemt weer toe. Zij zijn weer bepalend
of een regime mag aanblijven (Venezuela, Peru) of moet vertrekken (Bolivia).
Op 1 januari wordt de rechtsconservatieve Jair Bolsonaro ingehuldigd als de nieuwe president van
Brazilië. In Venezuela wordt op 10 januari Nicolas Maduro ingezegend voor zijn tweede termijn als
president. Het land verkeert intussen in een diepe economische en sociale crisis en duizenden
ontvluchtten het land. Hulpgoederen voor de noodlijdende bevolking worden door president Maduro
tegengehouden aan de grens. Op 23 januari roept de sinds enkele weken aangetreden
parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-president, i.p.v. de zojuist opnieuw
geïnstalleerde Nicolas Maduro. President Trump (USA) erkent Guaidó onmiddellijk per tweet. Diverse
invloedrijke landen volgen, maar China en Rusland staan achter Maduro. Op 30 april roept Guaidó
militairen op tot het afzetten van president Maduro.
Zittend president Macri verliest in oktober in Argentinië de verkiezingen van de links-populistische
Alberto Fernández. Beleggers vrezen dat Fernández een protectionistischer koers inslaat. De beurs
keldert op één dag met 38%. De peso daalde ruim 25% ten opzichte van de dollar. In de Chileense
hoofdstad Santiago breken in oktober protesten, rellen en plunderingen uit tegen tariefsverhogingen in
het openbaar vervoer; drie doden. President Piñera roept de noodtoestand uit. Onder grote druk en na
wekenlange protesten vanwege vermeend gesjoemel met de verkiezingsuitslagen van 20 oktober,
komt op 10 november een einde aan het bewind van de Boliviaanse president Evo Morales (sinds
2006). Hij treedt af en vlucht naar Mexico. Het land verkeert in grote chaos en er ontstaat een
machtsvacuüm. De Surinaamse president Desi Bouterse wordt op 29 november in Paramaribo
veroordeeld tot 20 jaar cel voor betrokkenheid bij de zogenoemde ‘Decembermoorden’ in 1982. Er is
door de krijgsraad echter geen gevangenneming opgelegd. De bevolking is en blijft verdeeld over deze
heikele kwestie.
De onrust en onlusten in Zuid-Amerika over de verdeling van rijkdom en welvaart duren ultimo 2019
voort.
Andere trends en ontwikkelingen
•
Wereldwijd is er een trend bij politici, beroemdheden, media en zelfs meteorologische
instituten om de klimaatverandering als apocalyptisch te duiden en de menselijke uitstoot van
CO2 als de grote boosdoener aan te merken. Ondanks dat zeer veel gerenommeerde
wetenschappers deze extreme stellingname bestrijden, ontstaat er een breed gedeelde censuur
tegen afwijkende meningen.
•
Een andere trend is dat grote technologiebedrijven (zoals Facebook, Google, Apple, Amazon)
proberen om een positie te bemachtigen als bank, waarmee zowel het klassieke bankwezen
buitenspel zou worden gezet als ook het monopolie van gepersonaliseerde
consumenteninformatie volledig bij deze al zeer machtige bedrijven zou komen te liggen. Dit
zou gebeuren via de nieuwe Europese betaalwet PSD2, waarmee consumenten hun
bankrekeningen kunnen koppelen aan diensten van techbedrijven. In juni komt de
aankondiging van Facebook dat zij willen gaan starten met de digitale munt Libra. In oktober
stuit deze poging vooralsnog op bezwaren van toezichthouders in de financiële sector,
waardoor belangrijke partners als Visa, Mastercard en Paypal afhaken. Financiële
toezichthouders maken zich grote zorgen. De politieke druk op de autoriteiten neemt sowieso
toe om meer te doen tegen de macht van grote internetbedrijven als Google en Facebook. In
2018 is de CEO van Facebook al eens gehoord door een Amerikaanse federale Congrescommissie.
•
Er is een oplopende discussie in Europa en de VS over de gunning van het mobiele
telecommunicatienetwerk voor 5G internet. De Chinese firma Huawei komt vanwege vermeende
verregaande staatsinvloed en mogelijke heimelijk ingebouwde technieken tot spionage onder vuur
te liggen. De VS sluit Huawei uit. In Europa woedt een discussie (VK en het Nederlandse KPN
hebben Huawei al uitgesloten van de kern van het netwerk).
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Het Noorse onderzoeksbureau IDMC publiceert in april 2020 cijfers over het aantal mensen dat in
eigen land op de vlucht is geslagen. Met een totaal van 50,8 miljoen mensen kent 2019 daarmee
een triest record.
Dierenziektes bedreigen de volksgezondheid wereldwijd. De varkenspest is vanuit Afrika
overgeslagen naar Azië en verspreidt zich razendsnel. In China en Vietnam zijn al miljarden
varkens geslacht. Men vreest voor de grootste uitbraak van een dierenvirus ooit. Ook Ebola
lijkt niet in te dammen.
In zuidelijk Afrika bedreigt de aanhoudende droogte de voedselzekerheid van bijna 10 miljoen
mensen. Het is de ergste droogte in 38 jaar.
Steeds meer Afrikaanse en Aziatische landen weigeren nog langer om als afvalschuur van het
Westen te fungeren en sturen b.v. al het gedumpte en te dumpen plastic retour afzender. Dit leidt
o.a. in Nederland tot problemen in de afvalverwerking. Intussen is de Nederlander Boyan Slat al
enkele jaren bezig met zijn project Ocean Clean Up, waarbij hij probeert om zoveel mogelijk
plastic afval uit de oceaan te halen.
Het oerconservatieve bewind in Saoedi-Arabië laveert tussen religieuze behoudendheid en
repressie aan de ene kant en mondaine exorbitante rijkdom voor de elite en het handhaven
van de machtsbasis van diezelfde koninklijke familie aan de andere kant. De flamboyante
kroonprins Mohammed bin Salman probeert zijn imago als ‘modern’ denkende leider voor de
rest van de wereld op te vijzelen met enkele sympathiek ogende maatregelen. Zo mogen
vrouwen voor het eerst zonder toestemming van een man naar het buitenland reizen en staat
het toeristen uit 49 landen onder strenge voorwaarden als toerist toe.
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NAVO

(Bron: o.a. NATO website en The Secretary General’s
Annual Report 2019)
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 voormalige locatie.
In 2019 viert de NAVO haar 70-jarig bestaan. Om te vieren dat de NAVO al 70 jaar bijdraagt aan
vrede, welvaart en veiligheid, kwamen de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten in april
bijeen in Washington en de staatshoofden/regeringsleiders in december in Londen.
Het bondgenootschap claimt dat ze haar weerbaarheid en afschrikkende werking (deterrence) heeft
vergroot, dat de inzetbaarheid van haar troepen is vergroot en dat het vermogen om Amerikaanse
troepen over de Atlantische Oceaan naar Europa te verplaatsen is toegenomen, alsmede het
vermogen om op het Europese theater te verplaatsen (military mobility). In lijn met de eis om de
military mobility significant te vergroten, zullen structureel grote deploymentoefeningen worden
gehouden. De oefening Trident Juncture 2018 was een eerste poging daartoe. In 2019 wordt als VJTFcertificering de oefening Trident Jackal gehouden en in het najaar vindt de (re)deploymentoefening
Atlantic Resolve plaats. Wat in het verleden bekend stond als de oefening ‘Reforger’ (REturn of FORces
to GERmany) zal in een andere vorm wellicht eenzelfde terugkerend fenomeen worden. Voor 2020
wordt bijvoorbeeld de oefening Defender een dergelijk grootschalige strategische verplaatsings- en
ontplooiingsoefening door met name de Amerikanen. Het is hierbij van groot belang om o.a. de
complexe en belemmerende regelgeving rond grensoverschrijdend militair vervoer binnen de EU
substantieel terug te dringen. Hiertoe wordt in mei een stap gezet met de ondertekening van een
overeenkomst met het Europees Defensie Agentschap (EDA).
Enkele andere omvangrijke en/of relevante oefeningen in 2019 zijn:
•
Februari: Dynamic Mantra (anti-submarine)
•
Maart: NATO-Georgia Exercise
•
April: Vigorous Warrior (medical)
•
April: Locked Shields (cyber)
•
Mei: Spring Storm (land)
•
Mei-Juni: Steadfast Cobalt (CIS)
•
Juni: Noble Jump (Spearhead Forces VJTF readiness)
•
Juli: Dynamic Mongoose (anti-submarine)
•
Juli: Breeze (Black Sea exercise marine and land forces)
•
September: Recognised Environmental Picture (unmanned systems)
•
September: Silver Arrow (land)
•
Oktober: Dynamic Mariner (maritime)
•
Oktober: NEMO (maritime electronic warfare)
•
November: Trident Jupiter 19 (command post)
•
December: Cyber Coalition (cyber)

Afbeelding: Exercise Dynamic Mariner (Oct 2019)
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Nadat in 2018 al grote stappen waren gezet in de aanpassing van de NATO Command Structure, met
o.a. een Standing Joint Logistic Support Group (Standing JLSG) en 2 JLSG’s op het tactische niveau
van de Joint Forces Commands Brunssum en Napels, volgt in 2019 nog de oprichting van een Joint
Force Command in Norfolk (Virginia; USA) en een Joint Support and Enabling Command (JSEC) te Ulm
(DEU). Echter, terwijl de NATO-lidstaten intensiveren in stafcapaciteiten en technologische
vernieuwingen, blijven ze achter met de logistieke ‘boots on the ground’. De USA heeft ingeschat dat
er voor de RSOM van een divisie vier logistieke brigades nodig zijn om een dergelijke operatie te
ondersteunen. Maar, dat zijn nu juist de capaciteiten waar nationaal de problemen liggen.
Als gevolg van de NAVO-top in Brussel (2018) en de bijeenkomst van de Chiefs of Defense in
Warschau is het NAVO Long Term Commitment Plan (LTCP) gewijzigd in een 8-jaar rotatieschema
voor de hoofdkwartieren op Corps-niveau. Hierbij worden vier rollen onderkend. Na een jaar van
transitie naar een bepaalde rol, volgt een jaar van gereedstaan. De vier rollen zijn: JTF(L) HQ, NRF
LCC HQ, CORPS HQ en MC LCC. Voor 1GNC betekent dit in 2020 transitie naar JTF(L) HQ, in 2021
gereedstaan, in 2022 transitie naar NRF LCC HQ en in 2023 gereedstaan, in 2024 transitie naar Corps
HQ, in 2025 gereedstaan en ten slotte in 2026 en 2027 transitie en gereedstaan als MC LCC.
In juni geeft Turkije aan dat ze weigert af te zien van de aanschaf van het geavanceerde Russische
luchtafweersysteem S-400. Het besluit slaat een potentieel gat in de gezamenlijke defensie van de
NAVO. Indien Turkije doorzet zal de USA o.a. besluiten om aan Turkije geen F-35 gevechtsvliegtuigen
te leveren. Turkije wil haar militaire macht uitbreiden en laat zich hierbij niet remmen door het NAVObondgenootschap. Het weigert af te zien van de aanschaf van het geavanceerde Russische
luchtafweersysteem S-400. Het besluit slaat een potentieel gat in de gezamenlijke defensie van de
NAVO. Indien Turkije doorzet zal de USA o.a. besluiten om aan Turkije geen F-35 gevechtsvliegtuigen
te leveren. Desondanks arriveren op 18 juli in Turkije de eerste onderdelen voor het Russische S-400raketsysteem. Het was de druppel voor de Amerikanen. Zij en de NAVO vrezen dat gevoelige techniek
over de F-35 in handen kan vallen van de Russen. Het gaat met name om de stealth-eigenschappen
van het toestel die het onzichtbaar moet maken voor de radar. Bovendien zouden honderden
Russische technici op Turkse luchtmachtbases rondhangen voor installatie van het geavanceerde
Russische systeem. En dat is onacceptabel voor de NAVO. Het bondgenootschap heeft al meer dan
een jaar geleden gedreigd Turkije van de NAVO-systemen af te snijden als de aanschaf van het
Russisch wapentuig zou worden doorgezet. Maar president Erdogan heeft van geen wijken willen
weten en heeft er nu ook een hoogoplopend conflict met de VS bijgekregen. Het Amerikaanse Congres
zit bovenop het gevoelige dossier. President Trump toonde zich eerder een bewonderaar van Erdogan,
maar hij durft nu onder druk van zijn eigen Senatoren en anderen toch door te bijten.
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Aan haar oostgrenzen blijft het destabiliserende gedrag van Rusland een grote zorg voor de NAVO.
Reden waarom de enhanced Forward Presence (eFP) in de Baltische staten, Polen, Bulgarije,
Roemenië en de Zwarte Zee noodzakelijk blijft. Nederland blijft daarbij deel uitmaken van de Duitse
multinationale Battlegroup in Litouwen. In maart werd het nieuwe Multinational Division North
Headquarters opgericht in Adazi (Letland).
Niet alleen het Russisch vertoon van militair vermogen aan de grenzen van de Baltische staten en in
en rond de Oekraïne zijn zorgwekkend (o.a. oefening Vostok 2018). Ook maakte 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 ontwikkelt en ontplooit met een
bereik van tussen de 500 en 5.500 kilometer. Deze kan bovendien met een kernkop worden uitgerust.
Dit heeft geleid tot een reactie van president Trump, die op 1 februari formeel het verdrag opzegt,
waarna de Russen boos hetzelfde doen. Hierdoor neemt de nucleaire dreiging voor Europa enorm toe.
Na de aankondiging ging een opzegtermijn van zes maanden in, die op 2 augustus 2019 afliep.
Desondanks houdt de NAVO vast aan het in gesprek blijven met Rusland (NATO-Russia Council), het
continueren van wederzijdse controle op wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie.
De strijd tegen IS is voortgezet. Als onderdeel van de Global Coalition hebben ook NAVO-lidstaten
ultimo 2019 vrijwel al het grondgebied van IS weer terugveroverd. Maar, dat betekent niet dat de
strijd tegen IS en het terrorisme voorbij is. De NAVO traint o.a. Iraakse strijdkrachten, zodat zij zelf de
strijd tegen IS succesvol kunnen (blijven) voeren. De burgeroorlog in Syrië zet de eenheid binnen de
NAVO nog verder onder druk. Zeker nadat de Amerikaanse president Trump zijn voornemen van eind
2018 om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië in oktober ook daadwerkelijk waarmaakt,
waarna NAVO-lid Turkije zijn kans grijpt door onmiddellijk Noordoost-Syrië binnen te vallen.
Turkije valt op 9 oktober Syrië binnen teneinde een bufferzone te creëren in het noordoosten van
Syrië en tevens de Koerden te bestrijden. Op 22 oktober sluiten de Russische president Poetin en de
Turkse president Erdogan een overeenkomst, die moet leiden tot vrede in Syrië. In ruil voor zijn steun
aan Turkije dwingt Poetin af dat Erdogan
Assad erkent als leider van een nieuw
herenigd Syrië. De NAVO ziet NAVO-lid
Turkije steeds verder afdrijven richting
Rusland.
In Afghanistan, onder de vlag van de
Resolute Support Mission (RSM), traint de
NAVO sinds 2015 de Afghaanse
strijdkrachten en politie om succesvol te
zijn in de strijd tegen terrorisme en om
de voorwaarden voor een duurzame
vrede te bereiken. Ultimo 2019 draagt
Nederland bij met 160 personen.
De aanwezigheid van de NAVO in Kosovo
(KFOR) duurt ook voort.
De steeds sneller om zich heen grijpende technologische revolutie heeft ook invloed op de NAVO en
haar taken en noodzakelijke capaciteiten. Reden waarom de NAVO ook in 2019 heeft geïnvesteerd in
innovatie om haar vermogen tot optreden te vergroten en om zich beter te wapenen tegen hybride
dreigingen en tegen ontwrichtende technologieën als Artificial Intelligence (AI), quantum computing en
autonome wapensystemen. Daarnaast investeert men in de modernisering van de technische
infrastructuur voor commandovoeringsondersteuning, waaronder de voorbereiding op de komst van
5G-telecommunicatienetwerken.
“De toename van de komst van allerlei soorten vluchtelingen en de gevolgen van de opwarming van
de aarde eisen ook de aandacht op van krijgsmachten. Vaak zijn zij de enige die beschikken over
middelen die juist dan essentieel zijn. De inval in Georgië, de annexatie van de Krim en de verholen
activiteiten van de Russische Federatie in de Oekraïne, hebben er vervolgens toe geleid dat de NAVOlanden noodgedwongen aandacht moesten gaan besteden aan het opbouwen en in stand houden van
voldoende middelen om tijdig en succesvol aan een evt. inzet van machtsmiddelen op het grondgebied
van NAVO-landen weerstand te bieden. De ontplooiing van multinationale eenheden in de Baltische
staten (enhanced forward presence) was het eerste zichtbare bewijs dat het westen ruw wakker was
geworden. Binnen de NAVO (en ook in Nederland) is al weer enige jaren (Re)focus on combat het
leidende adagium. Naast de wederopbouw van capaciteiten en vaardigheden werd door de NAVO een
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aangepaste strategie noodzakelijk geacht. Niet langer meer is er sprake van inzet in de klassieke drie
dimensies: land, lucht en zee. Al weer enige tijd worden binnen de NAVO vijf domeinen onderkend:
land, sea, air, space and cyberspace2. Daarnaast hebben recente ervaringen geleerd dat tijdens crises
(en naar alle waarschijnlijkheid zeker ook in gewapende conflicten) veel meer actoren een rol spelen
dan alleen de formele strijdmachten van staten. Zowel state actors als non state actors beschikken
bovendien over allerlei technische middelen en methoden. The operational environment has been
changed and will constantly change! US Army heeft sinds december 2017 een nieuw operationeel
concept: ‘Multi Domain Operations’ dat als oogmerk heeft om op de middellange termijn (vanaf 2025)
met succes evt. inzet van allerlei middelen en technieken door de Russische Federatie en/of China
tegemoet te treden.”
Bron: Koninklijke landmacht, Land Warfare Centre, Informatiebulletin 2019/01: Multi Domain
Operations (MDO), Amersfoort, 2019.

Afbeelding Multi Domain Operations (MDO)
Bron: US Centre of Army Lessons Learned (CALL) publicatie: Multi-Domain Battle: Evolution of Combined
Arms for the 21st Century 2025-2040, Version 1.0, December 2017
In lijn met bovenstaande bereikte in Mons (BEL) het nieuwe NATO Cyberspace Operations Centre de
status FOC (Fully Operational Capable). Op 22 november erkent de NAVO de ruimte (space) als extra
(vijfde) operationele domein. De NAVO erkent dat, naast land, zee, lucht en cyber, ook ‘de ruimte
gericht beleid nodig heeft. Dit domein heeft namelijk ook grote impact op onze veiligheid. Dit is onder
meer zo vanwege de steeds grotere afhankelijkheid van GPS-systemen en satellieten, voor
communicatie en troepenverplaatsingen.
Op 3 en 4 december is er een NAVO-top in Londen, die in het teken staat van de 70e verjaardag van
het bondgenootschap. In een tijd waarin discussies over levensvatbaarheid en de onevenredige
lastenverdeling binnen het bondgenootschap het nieuws domineren, stond met name die eerlijke
lastenverdeling hoog op de agenda. Hoewel de NAVO zich op de borst slaat met het feit dat de
uitgaven voor het vijfde jaar op rij gestegen zijn, riep de Amerikaanse president Trump alle lidstaten
nogmaals op tot een eerlijker lastenverdeling. Nederland geeft op dit moment naar eigen zeggen
2

Het elektromagnetische spectrum (EMS) en de informatieomgeving worden steeds vaker als belangrijke separate domeinen onderkend.
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1,4 % van het Bruto Binnenlands Product uit aan Defensie (in de slotwet staat zelfs 1,3%), maar raakt
zonder extra investeringen alleen maar verder verwijderd van de norm. Volgens minister Bijleveld
moet het Nederlandse defensiebudget structureel met 6 miljard per jaar omhoog om aan de norm te
voldoen.
Een ander heikel punt is de huidige verdeeldheid binnen de NAVO. Als voorbeelden gelden
Turkije’s optreden (inval in Syrië, aankoop Russische luchtverdedigingsraketten) en chantage (de
Turkse president Erdogan dreigt verdere initiatieven voor de verdediging van de Baltische staten te
blokkeren als de NAVO-bondgenoten hem niet steunen en de Koerdische YPG niet aanmerken als
terroristische organisatie). Maar, ook irritatie over de recente uitspraken van de Franse president
Emmanuel Macron (“de NAVO is hersendood”). Naar aanleiding hiervan spraken de regeringsleiders
over een strategische herbezinning en hoe toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Hierbij wordt
nadrukkelijk gekeken naar de veranderende machtsverhoudingen in de wereld, zoals de assertieve
opkomst van China, maar ook naar onderwerpen als antiterrorisme, energieveiligheid en de
klimaatdiscussie. Aan het eind worden de gelederen gesloten, maar dat de verhoudingen ernstig zijn
verstoord, is duidelijk.
Enkele bijzondere momenten in 2019 zijn verder:
•
Ratificering van het Accession Protocol op 6 februari 2019 zal ertoe leiden dat de Republic of
Macedonia het 30e NAVO-lid zal worden.
•
Mei: De Amerikaanse generaal Tod Wolters treedt aan als de nieuwe SACEUR.
•
Mei: de CHODs keuren de nieuwe NAVO Militaire Strategie goed.
•
Juni: Ministers van Defensie keuren nieuwe Space Policy goed.
•
September: De NATO Mission in Iraq (NMI) bereikt de FOC-status.
•
September: JSEC in Ulm is operationeel.
•
December: De lidstaten zeggen de noodzakelijke strijdkrachten toe voor het NATO Response
Initiative (NRI3).

3

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 (de ‘Four Thirties’). Inclusief hun enablers. Eind 2021 dienen NRF en NRI
geïntegreerd te zijn. Eind 2024 moet de implementatie gereed zijn.
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Europa / Europese Unie (EU)
Het gehele jaar wordt gedomineerd door drie dossiers. Ten eerste de Brexit (het voorgenomen vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de EU). Ten tweede de wisseling van de wacht op de topposities van
de EU en haar instituties. Ten derde de klimaatdiscussie, die het migratiedossier vooralsnog naar de
achtergrond heeft geduwd.
De Europese Unie, haar beleid en haar instituties
In mei vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De christendemocraten en
sociaaldemocraten blijven de grootste politieke fracties in het Parlement, maar leiden fors verlies ten
gunste van de Groenen, nationalistische en
eurosceptische partijen. Omdat er nog geen Brexitdeal is, moesten de Britten ook stemmen. De
Brexit Party van Nigel Farage kreeg de meeste
stemmen. Labour verliest en de Conservatieve
Partij van premier Theresa May verliest fors.
Het defensiebeleid in Europa is (nog) steeds in
ontwikkeling. Rondom de Europese verkiezingen (23-26 mei) wordt indringend gepraat over Europese
veiligheid en eventuele defensiesamenwerkingen. Willen ‘we’ wel of geen Europees leger? Nederland is
voor verdere samenwerking, maar tegen een Europees leger. Ingegeven door de Russische inval op de
Krim, de Brexit, aanhoudende instabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten, de geopolitieke ambities
van China en een veranderende Amerikaanse koers als politieagent in de wereld, lijkt Europa wakker
geschud. Daar groeit het besef dat Europa zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de eigen
veiligheid. De ‘sense of urgency’ verschilt echter per land. Duitsland schroeft zijn defensie-uitgaven
met 10% op tot € 47,3 miljard, maar dat is toch nog steeds maar 1,35 % van het BNP.
Het door Frankrijk in juni 2018 geïnitieerde European Intervention Initiative (EI2) is bedoeld om
Europa’s militaire samenwerking te versterken, door afspraken te maken over efficiënte inzet en
mogelijke scenario’s. Het beoogt samenwerking op 4 specifieke werkgebieden: strategische
vooruitzichten; ontwikkeling en planning van scenario’s; ondersteuning van operaties en als laatste
geleerde lessen en doctrine. In september sluiten Noorwegen en Zweden zich formeel aan en wordt
het verzoek van Italië om toe te treden goedgekeurd.
In april stemt het Europees Parlement in met 13 miljard aan subsidies voor de militaire
(wapen)industrie. Met het Europees Defensie Fonds (EDF) slaat de EU een nieuwe weg in en gaat het
voor het eerst op grote schaal direct militaire programma’s financieren.
De hervorming van de eurozone blijft een heet hangijzer, waarbij Frankrijk en Duitsland (met steun
van de zuidelijke EU-lidstaten) streven naar een eurozone-begroting en een stabilisatiemechanisme
(wellicht zelfs buiten de EU-meerjarenbegroting om). Noordelijke EU-landen als Nederland zijn hier
zeer huiverig voor, want zij vrezen binnen de EU een ongecontroleerde eenzijdige geldtransfer van
noord naar zuid. Nederland wil vasthouden aan het hervormen van de zwakke economieën. Dit wringt
met de praktijk bij enkele lidstaten, die jarenlang het begrotingstekort ver boven de afgesproken norm
houden en niet van zins zijn te hervormen. De Italiaanse regering Conte is daar een sprekend
voorbeeld van. De discussie over de EU-meerjarenbegroting zorgt sowieso voor tweespalt, omdat
landen als Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Nederland eisen dat deze ook na de Brexit
in verhouding niet gaat stijgen (1% van het Europese BBP). De Europese Commissie, het Europees
Parlement en heel veel lidstaten vragen echter veel meer.
In juni besluiten de regeringsleiders over de nieuwe topposities bij de EU (Raad,
Commissie en ECB). Hierbij wil men voorkomen dat het Europees Parlement
wederom de regeringsleiders aftroeft met een zelfbedacht systeem van
zogenoemde Spitzenkandidaten uit de ‘eigen’ gelederen. Voor de sociaaldemocraten had PvdA-coryfee en vicevoorzitter van de Europese Commissie
Frans Timmermans zich kandidaat gesteld om vanaf 1 november voorzitter te
worden van de Europese Commissie als opvolger van Jean-Claude Juncker. Als
nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt de Duitse minister van
Defensie (CDU) Ursula von der Leyen voorgedragen (eerste vrouw op deze
toppositie). Zij doorstaat nipt de beladen stemming in het Europese Parlement.
De Belgische demissionaire premier Charles Michel wordt voorzitter van de
Europese Raad (opvolger van de Poolse Donald Tusk). Als nieuwe president van
de Europese Centrale Bank (ECB) wordt verrassenderwijs de Franse Christine Lagarde benoemd, sinds
2011 de directrice van het IMF, maar zonder enige bancaire ervaring. De nieuwe baas bij het IMF
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wordt de Bulgaarse Kristalina Georgieva, ten koste van Nederlander Jeroen Dijsselbloem. Diverse door
de lidstaten aangedragen kandidaten voor de Europese Commissie komen niet door de hoorzittingen
van het getergde Europees Parlement en worden derhalve niet benoemd.
Bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie op 1 december stelt zij direct een
ambitieus klimaatdoel. EU-commissaris Frans Timmermans wordt de grote man die dit megadossier in
gang moet gaan zetten en ‘verkopen’. Half december komt hij met zijn ‘Green Deal’. De ambitie is om
ten eerste de klimaatdoelen van Parijs te halen. In 2050 moet de EU het eerste klimaatneutrale
continent zijn. Geschatte kosten: 11.500 miljard euro.
BREXIT en het Verenigd Koninkrijk
De Britse politiek wordt het gehele jaar beheerst door het slepende Brexit-dossier. De Brexit
veroorzaakt politieke en maatschappelijke chaos in met name het Verenigd Koninkrijk zelf. Grootste
struikelblok blijkt de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (de zogeheten ‘back-stop’). Premier
Theresa May weet diverse varianten van een overeenkomst niet succesvol door het Britse Parlement
te loodsen en treedt uiteindelijk af. Boris Johnson wordt de nieuwe leider van de Conservatieve Partij
en hij forceert al snel nieuwe verkiezingen, die hem een klinkende overwinning opleveren. Daarmee
staat in ieder geval de Brexit-datum eindelijk vast; 31 januari 2020, waarna een overgangsfase
begint, die nog volledig uit-onderhandeld moet worden. Het land is nog steeds scherp verdeeld (bijna
50-50) in voor- en tegenstanders. Behalve de helft van de Engelsen, zien de meeste Schotten ook
niets in uittreding uit de EU, o.a. vanwege de vermeende negatieve gevolgen voor de handel, en willen
ze een nieuw referendum over onafhankelijkheid.
Premier Johnson bereikt op 17 oktober met de EU een nieuw Brexitakkoord. Op 29 oktober legt Labour zich neer bij vervroegde
verkiezingen op 12 december, met Brexit als enige thema. Labour
(o.l.v. Jeremy Corbyn) leidt een enorm verlies. Premier Johnson behaalt
een ruime meerderheid en kan zo invulling geven aan zijn motto: “Get
Brexit Done”. Op 20 december stemt het Britse Lagerhuis (in haar
nieuwe samenstelling) in met de plannen van de regering Johnson voor
de Brexit per 31 januari 2020.
Duitsland
Duitsland kent een turbulent binnenlands-politiek jaar, waarbij duidelijk wordt dat er een
maatschappelijke tweedeling ontstaat, die zich vertaalt in een politieke polarisatie en stagnatie. Het
politiek geëngageerde geweld houdt aan. In januari wordt een prominent lid van de rechts-extreme
politieke partij Alternative für Deutschland (AfD) zwaar mishandeld. De AfD spreekt van een politieke
poging tot moord. Een week eerder vond er een bomaanslag plaats op het kantoor van de AfD in
Döbeln. In mei laat Horst Seehofer, CSU-minister van Binnenlandse Zaken, weten dat het aantal
antisemitische misdrijven in Duitsland in 2018 met bijna 20% is gestegen. Het is het derde jaar op rij
dat het aantal misdrijven tegen Joden in Duitsland stijgt. Volgens Seehofer komt deze stijging door het
toenemende aantal aanhangers van extreemrechts. Op 9 oktober vindt er een aanslag plaats in Halle
door een rechts-extremist, die probeerde tijdens een viering een synagoge binnen te dringen; aanslag
mislukte grotendeels; 2 doden.
Op 2 juni treedt Andrea Nahles af als voorzitter van de linkse regeringspartij SPD. Dit wordt gezien
als een reactie op de vernietigende uitslag van de Europese verkiezingen, waarbij de SPD (en de CDU)
flink verloren. Op dezelfde dag wordt in Kassel de al langere tijd door extreem-rechts bedreigde lokale
CDU-politicus Walter Lübcke gewelddadig gedood. De verdachte staat bekend als rechts-extreem.
Bij verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen (1 september) boekt de
Alternative für Deutschland (AfD) grote winst ten koste van de regeringspartijen CDU en SPD. Dit
beeld herhaalt zich bij deelstaatverkiezingen in Thüringen (27 oktober). CDU en SPD verliezen
wederom ten gunste van de flanken; Die Linke en Alternative für Deutschland (AfD). Het vormen van
een deelstaatregering wordt nu een probleem door het cordon sanitaire dat door de gevestigde
politieke partijen is gelegd rondom de AfD.
In de zomermaanden maakt men zich zorgen om bondskanselier Angela Merkel, die bij diverse
publieke optredens hevig staat te trillen.
Duitsland kent intussen een stagnerende economische groei. Dat leidt in november (na 3
kwartalen met krimp) tot een formele recessie.
Frankrijk
Op politiek gebied neemt de Franse macht in het buitenland toe, zeker nadat de topposities in de EU
zijn vastgesteld. President Macron heeft zijn invloed drastisch uitgebreid.
Op binnenlands gebied blijft er sociale onrust in Frankrijk. Frankrijk gaat het gehele jaar gebukt onder
burgerprotesten. Wat in 2018 startte als een spontane opstand van de zogenoemde ‘Gele Hesjes’
(Gilets Jaunes) tegen de verwaarlozing van ‘de gewone burger’ door de bestuurlijke elite in Parijs, richt
zich gedurende het jaar meer en meer tegen vooral de beoogde hervormingen van het financieel
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onhoudbare Franse pensioenstelsel. Net als zijn voorgangers probeert president Macron dit in te
perken, omdat het onbetaalbaar wordt. De protesten houden echter aan en dwingen de regering om
concessies te doen. Desondanks gaat Frankrijk in december gebukt onder een massale staking in o.a.
het openbaar vervoer, het onderwijs en bij de politie.
Intussen groeit de Franse economie langzaam maar gestaag.
Andere trends en ontwikkelingen in de EU / Europa
•
Zoals nadrukkelijk blijkt bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie bestaat ook
binnen de EU een trend om de klimaatverandering als apocalyptisch te duiden en de menselijke
uitstoot van CO2 als de grote boosdoener aan te merken.
•
Rechts-extremisme en vreemdelingenhaat wordt steeds openlijker beleden. Antisemitisme rukt
weer op. In Duitsland worden Joden zelfs opgeroepen niet langer met een keppeltje de straat
op te gaan.
•
Op en rond 6 juni wordt nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat de Geallieerden 75 jaar geleden
met de landingen in Normandië (D-Day) een enorme stap voorwaarts zetten richting de
uiteindelijke bevrijding van Europa.
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Nationaal
Algemeen
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen (NLD). Forum voor
Democratie (FvD) is de grote winnaar. Bij de indirecte verkiezingen voor de Eerste Kamer op 27 mei
verliest de regeringscoalitie haar meerderheid (slechts 32 zetels).
Het kabinet presenteert op 27 mei de Voorjaarsnota, waarin extra wordt geïnvesteerd in Onderwijs,
Zorg (m.n. Jeugdzorg) en Defensie. In oktober moet vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren (D66) om gezondheidsredenen tijdelijk terugtreden. Haar
taken worden verdeeld onder twee staatssecretarissen (nu tijdelijk minister) en twee ministers;
Raymond Knops (BZK), Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), Ank Bijleveld (AIVD) en Wouter
Koolmees (vicepremier). Op 14 april 2020 keert Ollongren terug als minister en op 13 mei neemt ze
haar taken als vicepremier ook weer op.
Op 15 mei verschijnt de beleidsnotitie Nederland-China: een nieuwe balans, waarin het kabinet
aangeeft hoe het in de komende periode om denkt te gaan met China en met de grote (militaire)
gevolgen van de controverse tussen de USA en China.
Op 23 december stuurt het kabinet een hernieuwde Rusland-aanpak naar de Tweede Kamer. Met deze
zogenoemde ‘Ruslandbrief’ wil men een duidelijk signaal afgeven richting Rusland (en de EU), dat
Nederland het gedrag van Rusland nog steeds onaanvaardbaar vindt. Minister Blok (Buitenlandse
Zaken) stelt dat het kabinet de sancties tegen Rusland wil handhaven, zolang er geen schot zit in de
afhandeling van de MH17-ramp, de Krim niet wordt teruggegeven en Rusland zich niet terugtrekt uit
Oost-Oekraïne. Desondanks blijft Nederland in gesprek met Rusland en wil men een normale
handelsrelatie onderhouden.
Economie, koopkracht en werkgelegenheid
Het kabinet had vooraf aangegeven dat 2019 het jaar zou worden waarin de burgers er weer op
vooruit zouden gaan, maar dat blijkt bij de start van 2019 fors tegen te vallen. De toegezegde
belastingverlagingen worden pas op een later moment zichtbaar, terwijl vanaf 1 januari (mede door
een BTW-verhoging) de rekeningen van o.a. zorg en dagelijkse boodschappen toenemen. Die van de
energie zelfs enorm toenemen, omdat de effecten van het Energieakkoord uit 2013 nu hun beslag
krijgen (toeslagen). Deze energie-effecten doen bij veel burgers het ergste vrezen voor het financieel
nog ingrijpender Klimaatakkoord. De premier wijst naar de werkgevers als de schuldige, maar die
geven terecht aan dat de belastingverhogingen toch echt niet van hen komen. Ongelukkigerwijs
kondigt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan dat zij de prijs van voeding
wil verdubbelen teneinde de landbouwsector te stimuleren en duurzamer te produceren. In juli
constateert het NIBUD dat de Nederlandse middenklasse in vergelijking met 10 jaar geleden een veel
groter deel van zijn inkomen kwijt is aan huur, hypotheek, een internet- en telefoonabonnement, de
auto en andere vaste lasten. Tegelijkertijd wordt het voor mensen met een middeninkomen steeds
moeilijker om een eigen huis te kopen. De prijs van een eigen huis beloopt inmiddels acht tot negen
keer een jaarsalaris van iemand met een middeninkomen. CDA-fractieleider Heerma wil de
marktwerking in de huizensector terugschroeven. De NVB signaleert over 2019 dat er aanzienlijk
minder nieuwbouwwoningen dan in 2018 worden verkocht, wegens een gebrek aan betaalbare
locaties, gekoppeld aan de problemen rond stikstof en PFAS. Voor 2020 voorziet de NVB geen
verbetering.
Verder constateren meerdere instanties dat de middeninkomens nauwelijks meer een buffer
hebben om tegenslagen op te vangen. Terwijl de economische groei stagneert, mede door de
handelsoorlog USA-China. Intussen voert de Europese Centrale Bank (ECB) al jarenlang een
rentebeleid dat funest is voor de pensioenen en spaarrekeningen van de burgers. Eind augustus dreigt
de spaarrente (die al bijna op nul staat) deze psychologische grens te bereiken en wellicht te
doorbreken. Zelfs tweeverdieners met een middeninkomen komen maar net rond. Op 18 november
komt het Centraal Planbureau (CPB) met een vooruitblik voor de periode van 2022 tot en met 2025,
waarin zij constateert dat er een koopkrachtstagnatie op komst is. Als belangrijkste oorzaak ziet ze de
vergrijzing, de verhouding werkenden en gepensioneerden, de afnemende economische groei en de
sterk stijgende zorgkosten. De zorgpremie en de belastingen zullen flink stijgen. En dan moeten de
effecten van het klimaatakkoord nog komen. Hoewel de voortekenen zijn dat er eind 2019 en begin
2020 een (lichte) stijging is in de loonontwikkeling, waarschuwt de Vereniging Eigen Huis begin
december dat de energierekening in 2022 wederom fors stijgt, omdat de netbeheerders de hogere
kosten van investeringen gaan doorberekenen. Investeringen die noodzakelijk zijn om de door de
regering geëiste transitie naar wind- en zonne-energie mogelijk te maken. De onvrede onder de
burgers groeit.
Volgens het CBS blijkt uit cijfers dat het aantal personen in de bijstand in 2019 met 19.000 is
afgenomen tot 413.000. De daling (voor het derde jaar op een rij) was vooral terug te zien onder
personen jonger dan 45 jaar.
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De economische bloei van de afgelopen jaren zwakt af door o.a. het handelsconflict tussen Amerika en
China en door de Brexit. Desondanks presenteert het kabinet met Prinsjesdag verdere
lastenverlichting en koopkrachtstijging voor de burgers (m.n. de middeninkomens) ten koste van
bedrijven. Men wil investeren in veiligheid, bereikbaarheid en onderwijs. Maar ook wil het kabinet
impulsen geven aan de woningmarkt (goedkopere woningen, verlagen overdrachtsbelasting en een
stimuleringsfonds). Tot slot heeft men het plan om een miljardenfonds te creëren, waarmee de
economische groei en ‘het verdienvermogen van de economie’ op de langere termijn zou kunnen
worden gegarandeerd. Vanwege de historisch lage rente is het lenen op de kapitaalmarkt relatief zeer
voordelig. Vanuit het fonds (mogelijk zelfs 50 miljard) moeten in de toekomst grote investeringen
worden betaald in bijvoorbeeld infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek. Ook kondigt het kabinet
aan dat vanaf 2022 geen belasting meer wordt geheven op spaartegoeden tot € 44.000.
Op 13 december presenteert minister Wiebes (Economische Zaken en Milieu) zijn
‘Groeistrategie’ voor de economie om de koopkracht ‘op te krikken’. Volgens hem moet Nederland het
over een andere boeg gooien, willen we de verzorgingsstaat overeind houden én extra geld in de
portemonnee overhouden. Hij zet op een rij hoe het verdienvermogen voor de BV Nederland kan
worden verbeterd. Zijn groeiplan rust op zes pijlers; 1. Beter onderwijs; 2. Leven lang leren; 3. Minder
deeltijdwerk; 4. Meer innovatie; 5. Meer infrastructuur; 6. Soepele transities (van met name klimaat,
energie en een digitale transitie). Met zijn groeistrategie slaat Wiebes piketpalen voor het
veelbesproken investeringsfonds, waarvan in het eerste kwartaal van 2020 de contouren worden
gepresenteerd, die moeten leiden tot welvaartsgroei op de lange termijn.
Half december komt het Centraal Planbureau (CPB) met de cijfers voor 2020. Het CPB
verwacht voor 2020 een gemiddelde koopkrachtstijging van 2,1 procent. Vooral de middeninkomens
zullen er naar verwachting op vooruitgaan. Echter, de gepensioneerden blijven wederom achter. Als in
2020 de pensioenen wederom niet worden geïndexeerd is dat het 11e jaar op rij. Laat staan voor die
pensioenfondsen die moeten korten.
Er is dit jaar een piek in vestiging van buitenlandse bedrijven in Nederland. Het Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, meldde
over 2018 al 9.850 nieuwe banen in Nederland. In 2019 is dit bijna verdubbeld tot 14.000 banen en
een investering van € 4,3 miljard. De a.s. Brexit is een belangrijke oorzaak.
De exportwaarde van landbouwproducten is volgens het CBS en Wageningen Economic
Research (WER) in 2019 gestegen naar een absoluut record van € 94,5 miljard. Het landbouwhandelsoverschot breekt met € 30,5 miljard voor het eerst door de 300 miljardgrens.
De discussie over de noodzakelijke ingrijpende aanpassing van het pensioenstelsel houdt kabinet en
de sociale partners al meerdere kabinetten 9 jaar lang in hun greep. Minister Koolmees (Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) presenteert in juni een zwaarbevochten principeakkoord voor pensioenen, dat
nog meer dreigende kortingen moet voorkomen en uiteindelijk moet leiden tot een fundamenteel
ander (meer individueler) pensioensysteem, waarbij ook rekening wordt gehouden met het enorm
gegroeide aantal ZZP-ers. Eén van de toezeggingen van het kabinet is een vertraging in de ophoging
van de AOW-leeftijd. Het draagvlak komt onder zware druk te staan als een commissie o.l.v. oudminister Dijsselbloem adviseert om de rekenrente voor pensioenfondsen nog verder te verlagen. Dit
zou betekenen dat pensioenfondsen nog eerder moeten korten op de uit te keren pensioenen. Als – na
vele jaren waarin niet geïndexeerd is - door de door het kabinet opgelegde rekenrente in combinatie
met de aanhoudend lage rentestand in het najaar alsnog (forse) kortingen (tot wel 10%) op de
pensioenen onvermijdelijk lijken, dreigen PvdA en GroenLinks hun steun alsnog in te trekken. In
september wordt de situatie nog verergert als de bijna aftredende president van de Europese Centrale
Bank (Mario Draghi) de geldpers verder aanzet en de rente nog verder verlaagd. Zelfs de voorzitter
van het ABP, een aantal van haar collega’s en voorgangers en diverse vooraanstaande economen
dringen nu bij minister Koolmees aan op andere regels. Dit in tegenstelling tot de directeur van De
Nederlandse Bank (Klaas Knot), die er juist voor pleit om de pijn niet langer uit te stellen. In
november besluit minister Koolmees om de meeste fondsen een jaar respijt te geven, om zo
dreigende kortingen in ieder geval voor een jaar grotendeels te voorkomen. Het structurele probleem
wordt daarmee echter alleen maar groter. De onderhandelaars stellen ultimo 2019 vast dat het in juni
zwaarbevochten polderakkoord niet tot een houdbaar pensioen leidt en zoeken alternatieven.
Sinds 2013 wordt de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen verhoogd naar 67 jaar. In 2019 was de
AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. Op 1 november besluit het kabinet om de AOW-leeftijd in 2025
op 67 jaar te laten staan en niet verder te verhogen met drie maanden.
De Belastingdienst krijgt in november een fors verwijt nadat een commissie o.l.v. oud-minister Donner
concludeerde dat de dienst jarenlang een tunnelvisie heeft gehad bij haar streven om fraudeurs aan te
pakken. Door deze vooringenomenheid werden duizenden onschuldige ouders met kinderopvangtoeslag opgejaagd door de dienst, onterecht als toeslagfraudeur bestempeld en financieel te gronde
gericht. Als op 11 december alle betrokken ouders de door de rechter opgedragen dossiers eindelijk
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krijgen, blijkt dat de dienst de meeste bladzijdes zwart heeft gemaakt en men nog steeds niet kan
inzien waarom men als fraudeur is bestempeld. Verbijstering en woede alom. Staatssecretaris Snel
treedt op 18 december af na veel ophef, maar eigenlijk is dit slechts een symptoom van de al
decennia verouderde en ernstig disfunctionerende (automatisering bij de) Belastingdienst.
Een ander dossier voor minister Koolmees betreft de eind 2019 ingaande nieuwe arbeidsmarktwet
(WAB), die net als zijn voorganger (de wet DBA) stuit op veel bezwaren bij met name het MKB.
Intussen scoort minister van Engelshoven (OCW) eind van het jaar met de doorbraak in de discussie
voor een verplicht vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven. De politiek koerst als eerste stap
aan op de verplichte benoeming van vrouwen in Raden van Commissarissen (rvc) tot een minimum
van 30%. Daarnaast moeten er concrete plannen komen voor álle vrouwen.
Klimaat, milieu en energie
De Russische ambassadeur in Nederland reageert 8 januari in een open brief in De Telegraaf op de
open brief van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (19 dec 2018), waarin deze laatste
Nederland vraagt om niet deel te nemen aan het Russische gasleidingproject Nord Stream 2. De
Russische ambassadeur stelt dat Rusland een betrouwbare gasleverancier blijft.
In Nederland ontstaat felle discussie en maatschappelijke (en daardoor politieke) onrust n.a.v. het op
21 december 2018 gepresenteerde ‘ontwerp voor het Klimaatakkoord’. 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 nog over oordelen. In januari
2019 geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
cijfers uit, waaruit blijkt dat de tussenliggende
klimaatdoelen voor 2020 (25% reductie ten opzichte van
1990) ook niet zullen worden gehaald. Het kabinet wil nu
extra maatregelen nemen om deze doelen voor 2020
alsnog te kunnen halen.
Op 28 mei gaat de nieuwe Eerste Kamer akkoord met de
Klimaatwet. Daar staat in dat uitstoot van
broeikasgassen in 2050 met 95 procent moet zijn
gedaald ten opzichte van 1990. Een van de streefdoelen
is ook om de uitstoot in 2030 te verlagen met 49
procent. De wet bevat geen concrete maatregelen, maar
verplicht de overheid klimaatbeleid te maken en
hierover te rapporteren. Op 28 juni presenteert het
kabinet eindelijk haar Klimaatakkoord. De plannen van
de klimaattafels worden, onder druk van publieke
verontwaardiging en angst voor het afkalven van
draagvlak, fors bijgesteld. Althans op de korte termijn.
Het gros van de lasten komt niet meer bij huishoudens
te liggen, maar bij bedrijven – de grootste vervuilers.
Ook wordt meer ingezet op het verleiden van burgers
tot duurzaam gedrag in plaats van dwang. Belonen, niet
straffen. Een eerste maatregel is om € 950 miljoen te
investeren in de land- en tuinbouwsector om 6 megaton CO2 extra te kunnen reduceren. Ook wordt
een einde gemaakt aan het subsidiëren van dure elektrische auto’s, maar rekeningrijden wordt wel
ingevoerd. De belasting op gas gaat omhoog, maar die op elektriciteit juist omlaag. Ook komt er een
warmtefonds voor huishoudens om de woningen te verduurzamen. De omstreden vliegtaks is op
landelijk niveau onhaalbaar en wordt voorgelegd/voorgesteld aan de EU. Intussen wordt langzaam
maar zeker het taboe op (het praten over) kernenergie opgeheven.
In juli besluit het kabinet onder zware maatschappelijke druk dat Schiphol onder voorwaarden
toch weer mag groeien. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) staat toe dat het aantal
vliegbewegingen na 2021 met acht procent naar 540.000 groeit mits de hinder voor de omgeving
wordt beperkt. De ‘opening’ (lees: uitbreiding en aanpassing) van vliegveld Lelystad als uitwijklocatie
stagneert.
Op 20 december verliest de regering een verzoek om cassatie, als de Hoge Raad het
zogeheten ‘Urgenda’-arrest bevestigt, waardoor de Staat eind 2020 de uitstoot met broeikasgassen
met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990.
In november wordt voor het eerst merkbaar dat de landelijke overheid oog begint te krijgen voor de
mogelijkheden van waterstof als alternatieve bron voor energie. Eerst kondigt tijdelijk minister Van
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Veldhoven (Milieu en Wonen) aan dat er 50 nieuwe waterstofbussen bijkomen in het openbaar
vervoer. Daarmee zet Nederland een belangrijke stap in het omarmen van waterstof als nieuwe
brandstof voor het wegverkeer. Ook komt er een investering van 87 miljoen om het transport op de
weg te ‘vergroenen’. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt dat in de toekomst
windmolens op zee in belangrijke mate worden gebruikt voor de productie van waterstof. Ondertussen
wordt eind november het laatste publieke Nederlandse energiebedrijf (ENECO) opgekocht door het
Japanse Mitsubishi. Half december wordt duidelijk dat de waarde van huizen minder wordt in de
omgeving van windmolens.
De woningbouw stagneert al vele jaren en krijgt een
extra blokkade als de Raad van State op 29 mei het
Nederlandse stikstofbeleid (Programma Aanpak
Stikstof) in strijd acht met Europese natuurwetgeving
(compensatie ‘in de toekomst’ is geen basis voor
beleid). Deze uitspraak heeft verregaande
consequenties, voor minimaal 18.000 projecten die stil
komen te liggen. De gevolgen zijn er niet alleen voor
de woningbouw (met een behoefte aan zo’n 500.000
nieuwe woningen de komende 10 jaar), maar ook voor
veel andere sectoren binnen de ruimtelijke ordening,
zoals wegenbouw maar ook de noodzakelijk geachte energietransitie. Eind september presenteert de
commissie Remkes haar bevindingen en aanbevelingen. Strekking van het advies is dat de natuur
eerst moet herstellen en de uitstoot fors minder moet. Het kabinet besluit initieel om de
maximumsnelheid op snelwegen selectief terug te brengen en tot het stimuleren van boeren (met
name die bedrijven die veel uitstoot genereren; varkens- en veehouderijen) om zich te laten uitkopen,
dan wel om met subsidie het bedrijf te verduurzamen. Dit leidt tot massale protesten van woedende
boeren. Maar ook de ondernemers komen gezamenlijk in geweer, omdat massale faillissementen
dreigen. Nederland dreigt op slot te gaan. Op 12 november neemt het kabinet een eerste definitief
besluit: verlaging van de maximumsnelheid op alle snelwegen tot 100 km/uur m.i.v. 16 maart 2020.
Vooral de VVD moet diep door het stof. Aan de effectiviteit wordt sterk getwijfeld; de opbrengst zou
volgens het RIVM niet meer zijn dan 0,07 %.
Zorg en gezondheid
Per 27 september worden rookruimtes in de horeca in Nederland per direct verboden op basis van een
vonnis van de Hoge Raad. Op 20 november vindt de eerste landelijke ziekenhuisstaking in Nederland
plaats; personeel eist meer loon en vooral verlaging van de werkdruk.
Intussen dient naast stikstof het volgende acute
probleem zich aan; PFAS, een verzamelnaam van
duizenden door de mens gemaakte chemische stoffen
(poly- en perfluoralkylstoffen), die overal in de grond
kunnen zitten en door nieuwe extreem scherpe landelijke
normen niet zomaar verplaatst mogen worden. Eind
oktober komt het kabinet met enkele noodmaatregelen
ter waarde van een half miljard.
Begin november dreigt de gladheidsbestrijding op de wegen ook in gevaar te komen als blijkt dat het
strooizout zeer waarschijnlijk ook niet aan de norm voldoet. De minister-president (Rutte) wordt
verweten dat hij te lang onzichtbaar is in deze crisis, die vele vakministeries overstijgt. Bouwers,
transporteurs en grondverzetbedrijven bereiden een claim voor van ongeveer 1 miljard euro. Eind
november komt (tijdelijk) minister Van Veldhoven met een verhoging van de PFAS-norm van 0,1 naar
0,8 microgram. Dit biedt deels soelaas aan met name de bouwsector.
Het gebruik van lachgas onder met name jongeren loopt uit de hand, met soms ernstige gevolgen
waaronder blijvende invaliditeit, verlamming, hersenschade en zelfs de dood tot gevolg. De
staatssecretaris stuurt aan op een verbod.
Onderwijs en wetenschappen
Op het basis- en voortgezet onderwijs bestaat al jaren een nijpend lerarentekort. Ondanks extra geld
van het kabinet, blijft de ontevredenheid en blijft men actievoeren en staken. De belangrijkste
klachten zijn; te lage salariëring en te grote werkdruk. Zelfs de onderwijsvakbonden verliezen de grip
op hun ontevreden achterban. Het kabinet neemt enkele noodmaatregelen, maar een noodzakelijk
geachte structurele discussie over de inrichting en financiering van het onderwijs in Nederland blijft
uit. Meermaals moeten scholen leerlingen naar huis sturen i.v.m. een tekort aan leraren. Eind
november kondigen 16 Amsterdamse basisscholen aan dat ze een week lang dicht gaan.
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Migratie, asiel en integratie
Het asiel- en integratiebeleid is in Nederland al decennialang een ideologische en morele splijtzwam in
de samenleving en de politiek. Eind januari moet de VVD al een bittere pil slikken als er wederom een
omstreden Kinderpardon wordt overeengekomen. Dit leidt in 2019 tot 1.071 extra
verblijfsvergunningen voor kinderen en ouders. De prijs die de VVD als tegenprestatie verlengt is
afschaffing van het Kinderpardon. In ieder geval wordt de discretionaire bevoegdheid weggehaald bij
de in deze discussies veel geplaagde achtereenvolgende staatssecretarissen. Desondanks weet het
kabinet Rutte III niet schadevrij te blijven als op 21 mei staatssecretaris voor asielzaken Harbers
(VVD) moet aftreden. Dit keer n.a.v. aan de Tweede Kamer onduidelijk gerapporteerde cijfers over
criminaliteit onder asielzoekers. De commotie wordt verergerd als, ondanks politieke toezeggingen van
streng maar rechtvaardig beleid, wordt vermoed dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) er
nadrukkelijk op stuurt om criminele asielzoekers niet uit te zetten, i.v.m. de vermeende
omslachtigheid en kosten. Ook kunnen ongewenste uitgeprocedeerde vreemdelingen steeds vaker niet
worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, omdat die landen (zoals Marokko) niet
meewerken. Tot slot werken al jarenlang veel gemeenten niet actief mee aan het uitzendbeleid en
verschaffen soms zelfs faciliteiten en onderdak. Ook vertrekken uitgeprocedeerde asielzoekers
nauwelijks uit de speciaal opgezette Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV; de opvolger van de
bed-, bad- en broodregeling, die ook niet werkte). Zelfs niet naar zogenoemde ‘veilige landen’. Dit
komt o.a. doordat die ‘veilige landen’ weigeren om deze mensen terug te nemen. Mede hierdoor lopen
de asielcentra vol en dreigt weer een crisis in de asielopvang.
De proef (vanaf 2018) met speciale gecentraliseerde opvang voor raddraaiers onder de
asielzoekers die voor veel overlast zorgen (asiel-aso’s) faalt jammerlijk. Op 1 februari 2020 zal ook het
laatst overgebleven asielzoekerscentrum voor asociale asielzoekers (aso-AZC) sluiten. Intussen dreigt
er een fors tekort aan bedden in de asielopvang, omdat steeds meer gemeenten overwegen om te
stoppen met de opvang van asielzoekers en aflopende contracten niet wensen te verlengen. April
2020 lekt een nog geheim concept-rapport uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin
naar voren komt dat er in 2019 een forse toename was van ‘asielcriminaliteit. In 2019 werden ruim
duizend meer verdenkingen van misdrijven (van winkeldiefstal tot verkrachting) geregistreerd dan het
jaar ervoor, een toename van 27 procent. Van alle geregistreerde verdachten komt het overgrote deel
uit veilige landen, zoals Algerije en Marokko. Omdat de overheid geen vuist weet te maken tegen
personen die niet in de procedure horen of er misbruik van maken, brokkelt het draagvlak onder
gemeenten en burgers af.
Nederland zit sinds het instorten van het IS-kalifaat in haar maag met de in en rond Syrië en Irak
opgepakte IS-strijders en hun gezinnen. Om veiligheidsredenen zit het kabinet er niet op te wachten
om deze mannen naar Nederland te halen voor berechting, maar streeft men ernaar om ze lokaal in
de regio te laten berechten, het liefst bij een speciaal daartoe opgericht internationaal tribunaal. Irak
hanteert echter de doodstraf en dat is strijdig met het beleid in Nederland en Europa. Sinds maart
2017 kan het Nederlanderschap worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een groep die op
de lijst van terroristische organisaties staat. De beslissing om op basis van een uitspraak van de Raad
van State zeven jihadisten de Nederlandse nationaliteit terug te geven, leidt tot woede en
verbijstering.
Ook speelt een discussie over de zogenoemde jihadbruiden en hun kinderen. Een Rotterdamse
rechter vonniste in 2018 dat de overheid zich moet inspannen om een aantal vrouwen terug te halen,
zodat ze hun rechtszaak in Nederland kunnen bijwonen. Om ze terug te halen, moeten ze dan eerst
naar het Nederlands consulaat in het Iraakse Erbil. In juni worden twee IS-weeskinderen
teruggehaald. In juli plaatst Turkije Nederland voor een aanvullend probleem als daar veroordeelde
radicale Nederlandse Syrië-gangers (IS strijders) hun straf hebben uitgezeten en worden vrijgelaten,
waarna er geen enkele juridische belemmering is dat zij naar Nederland komen. Ook mogen deze
mannen niet voor een tweede keer voor hetzelfde feit worden berecht. Begin november kondigt
Turkije aan dat het IS-strijders gaat terugsturen naar hun land van herkomst. Hoewel Nederland sinds
2012 de diplomatieke banden met het regime van de Syrische president Assad heeft verbroken, wordt
men gedwongen om toch het gesprek met dit verachte regime te openen. Als men tenminste wil
volharden in de wens om IS-strijders in de regio te berechten.
In oktober spannen 23 Nederlandse IS-vrouwen een kort geding aan tegen de Staat om af te
dwingen dat ze met hun 56 minderjarige kinderen worden weggehaald uit opvangkampen, waar ze
onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. Op 11 november oordeelt de rechter dat Nederland er
“alles aan moet doen” om deze 56 kinderen terug te halen uit Koerdische kampen in Noord-Syrië. De
uitspraak is een slijtzwam binnen de coalitie. Het Gerechtshof nuanceert deze uitspraak echter en
geeft aan dat de afweging een politieke is en niet aan de rechter.
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Nieuwsuur en NRC presenteren op 10 september een onderzoek naar een vijftigtal radicaalislamitische (op het salafisme gebaseerde) weekendscholen, waar jonge kinderen worden
geïndoctrineerd om zich af te keren van de Nederlandse samenleving, de islam boven de wet te
plaatsen en waar o.a. wordt onderwezen dat ongelovigen de doodstraf verdienen. Daarnaast ontstaat
een rel rond de Amsterdamse islamitische middelbare school, het Cornelius Hagalyceum.
Beschuldigingen van slecht onderwijs, zelfverrijking en wanbestuur worden overtroffen door een
rapport van de AIVD waarin wordt gewaarschuwd voor banden met terroristische organisaties en een
sterk salafistische inslag. Minister Slob (onderwijs) probeert vergeefs het schoolbestuur tot aftreden te
dwingen.
Half december komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een prognose over de omvang
van de bevolking. Eerder was de verwachting dat Nederland pas in 2029 de 18 miljoenste inwoner zou
hebben, maar uit nieuwe ramingen blijkt dat we dit aantal al in 2024 bereiken; vijf jaar sneller dan
verwacht. Vijftien jaar later (2039) zal de teller op 19 miljoen inwoners staan. De groei wordt vooral
aangejaagd door immigratie. Diverse experts pleiten voor een doordacht en meer sturend
bevolkingsbeleid.
Veiligheid en Justitie
Op het strand van Den Haag lopen tijdens de nieuwjaarsvieringen de tientallen meters hoge
vreugdevuren op het strand volledig uit de hand en ontstaat er een vuurstorm, veel overlast en
schade. Uiteindelijk leidt dit tot het vertrek van burgemeester Krikke. Het is eind 2019 wekenlang
onrustig in de Haagse wijk Duindorp, de bakermat van de dit jaar door de waarnemend burgemeester
(Remkes) niet toegestane vreugdevuren. Apeldoorn is in oktober de eerste gemeente in Nederland,
die een algemene vuurwerkverbod vanaf oudjaar 2020 instelt.
Op 8 januari maakt de Nederlandse regering maakt bekend dat de Iraanse geheime dienst zeer
waarschijnlijk twee moorden heeft gepleegd op Nederlandse bodem; in 2015 en 2017. Het betrof twee
kopstukken van de in Iran verboden afscheidingsbeweging ASMLA. Omdat ook Frankrijk en
Denemarken in het vizier waren, zijn door de EU sancties opgelegd.
Op 18 maart wordt in Utrecht een aanslag gepleegd. Een man schiet in de tram om zich heen; 4
doden en vier gewonden.
Op 22 mei wordt Groningen wederom getroffen door een forse aardbeving (3,4 op de schaal van
Richter). De kritiek op verantwoordelijk minister Wiebes is dat hij veel belooft, maar na een jaar nog
steeds niet levert. De afhandeling van alle oude schades sleept zich voort, verzandt in juridisch en
ambtelijk drijfzand en de bevolking is na talloze beloftes elk vertrouwen in de politiek kwijt. Intussen
blijft de aarde beven. Op 10 september besluit het kabinet om de gaswinning in Groningen nog eerder
te stoppen, mogelijk zelfs al vanaf 2022. Op 9 december start de ontmanteling van de eerste van de
330 gaslocaties. Men hoopt dit in de zomer van 2022 te hebben voltooid.
Het Joint Investigation Team (JIT) doet namens de betrokken landen onderzoek naar de ramp met
vlucht MH17 in juli 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Op 19 juni presenteert het JIT
vier leidinggevende verdachten, die medeverantwoordelijk zouden zijn voor de aanwezigheid en het
gebruik van de betreffende raket; drie Russen en een Oekraïner. Het Openbaar Ministerie heeft
internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd, maar heeft niet de illusie dat de vier verdachten bij
de rechtszaak ook daadwerkelijk fysiek aanwezig zullen zijn. Ook claimt men een directe lijn te zien
met een topadviseur van de Russische president Poetin, waarmee de directe betrokkenheid van
Rusland wordt onderstreept.
Op 4 juli wordt topcrimineel Willem Holleeder veroordeelt tot levenslange gevangenisstraf.
Op 1 augustus treedt in Nederland een verbod in werking op gezichtsbedekkende kleding in openbare
gebouwen, openbaar vervoer, scholen, zorginstellingen en overheidsgebouwen. Hoewel dit ook geldt
voor bivakmutsen en integraalhelmen, wordt het in de volksmond bekend als ‘boerkaverbod’ (maar
ook voor b.v. de nikab). Vanuit fundamentalistische moslimzijde worden vrouwen geïntimideerd om de
wet te negeren. Er is ernstige twijfel over de mate waarin het gehandhaafd kan worden en vooral ook
zal worden op lokaal niveau. Zelfs de politie omzeilt het wettelijke verbod.
Amsterdam komt in 2019 prominent maar vaak negatief in het nieuws. Op 28 augustus verschijnt een
ontluisterend rapport over de sterk verwaarloosde veiligheid en het structureel beleidsmatig (gedogen
en wegkijken) en qua capaciteitstoekenning falen van de strijd tegen de alom aanwezige criminaliteit
en ondermijning door de onderwereld in de gemeente Amsterdam. Ook uit andere grote steden en
regio’s komen al jarenlang dezelfde geluiden. Desondanks sluit de gemeente Amsterdam op 27
november vanwege personeelstekorten diverse politiebureaus deels en heft het enkele teams op,
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waaronder dat voor het voorkomen voor veelvoorkomende criminaliteit. En op 12 december vindt
opnieuw een criminele liquidatie plaats in Amsterdam.
Gedurende het jaar vinden meerdere incidenten plaats, die duidelijk maken dat er een groot gevaar
bestaat dat de staat en de lokale overheden de grip verliezen op de georganiseerde criminaliteit.
Daarbij komt dat al sinds jaren de zware criminaliteit steeds minder terugdeinst voor (pogingen tot)
executies in het openbare domein. Kort na het verschijnen van een verontrustend rapport over de
criminaliteit in Amsterdam, wordt advocaat Derk Wiersum op klaarlichte dag vermoord. Wiersum was
advocaat van een kroongetuige in het strafproces tegen Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan
Taghi. Dit is het sein voor de landelijke politiek om in te grijpen. Begin november kondigt minister van
Justitie en Veiligheid Grapperhaus aan dat er om te beginnen € 110 miljoen extra wordt vrijgemaakt
voor de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Met dit geld worden teams opgericht
die criminele netwerken moeten oprollen. Bovendien moeten beroepsgroepen die te maken krijgen
met ‘narco-schurken’ beter worden beveiligd. Desondanks vindt een week later een mislukte aanslag
plaats op een andere advocaat. De rol van Nederland als doorvoer- en productieland voor drugs is tot
gevaarlijke proporties gegroeid. Begin november waarschuwt de voorzitter van het college van
procureurs-generaal (de baas van het OM) dat na jaren van bezuinigingen de grens bereikt is van wat
“we” kunnen. Ook wordt ervoor gepleit om te stoppen met het sluiten van gevangenissen en
detentiecentra.
Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi wordt op 16 december in Dubai opgepakt.
In december zijn er wekenlang gewelddadige protesten op het Franse deel van Sint-Maarten. Er is
grote onvrede over de wederopbouw van het eiland na de schade door orkaan Irma in 2017. Men is
bang dat het geweld overslaat naar het Nederlandse deel.
De Nederlandse banken zetten op 16 december met onmiddellijke ingang hun geldautomaten ’s
nachts op slot, i.v.m. aanhoudende gewelddadige plofkraken.
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
waarschuwt in zijn ‘Cybersecuritybeeld 2019’ voor ontwrichting van de
Nederlandse maatschappij door cyberaanvallen uit het buitenland. Vitale
digitale systemen zijn vaak nog steeds niet goed beveiligd. Daarmee is
volgens de NCTV ook de nationale veiligheid in het geding. Dit beeld wordt
begin 2020 bevestigd uit cijfers van de dan verschijnende nieuwste
Veiligheidsmonitor van het CBS; Nederland wordt steeds vaker slachtoffer van
cybercrime. Hacken staat daarbij bovenaan en internetoplichting is ook een
groot probleem.
In het openbaar Jaarverslag over 2019 van de AIVD constateert de dienst dat steeds meer landen
invloed proberen te krijgen op Nederlandse belangen. Ons land hoort bij de meest ontwikkelde naties
van de wereld op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Dat maakt het een aantrekkelijk
doelwit van digitale spionage en beïnvloeding. Zo was Nederland in 2019 opnieuw een interessant
spionagedoelwit voor politieke spionage (Rusland, China en Iran) en economische spionage (China).
Vooral Rusland doet aan heimelijke politieke beïnvloeding. Diverse andere landen, waaronder Turkije,
China en Iran richten inlichtingen- en beïnvloedingsactiviteiten op hun diaspora. Ze verzamelen
inlichtingen over tegenstanders van hun regime. Ook in Nederland schrikken ze er niet voor terug om
leden van de diasporagemeenschap te mobiliseren om tegenstanders en critici binnen deze
gemeenschappen te identificeren en de mond te snoeren.
De dienst vermeld één terroristische aanslag in Nederland (18 maart tram Utrecht; 4 doden en
2 zwaargewonden). Het jihadistisch-terroristisch dreigingsbeeld wordt ook in 2019 nog steeds
gekenmerkt door het gevaar van aanslagen in het Westen. De internationale jihadistische dreiging
tegen het westen gaat in 2019 vooral uit van ISIS, Al Qaida (AQ) en de aan hen getrouwe organisaties
en netwerken. De dreiging is sinds 2017 verminderd, maar nog steeds aanzienlijk. Wel signaleert de
AIVD een dreiging in netwerkvorming op de terroristenafdelingen van gevangenissen én in het
terugkeren in hun beweging van jihadisten na hun vrijlating en van teruggekeerde uitreizigers. Naast
de dreiging van jihadisme waarschuwt de AIVD voor de dreiging vanuit de radicale islam, met name
door salafistische aanjagers, die problematische gedragingen vertonen die weliswaar niet strafbaar
zijn, maar die haaks staan op onze democratische rechtsorde en deze dreigen te ondermijnen. Veel
van deze activiteiten zijn gericht op het islamitisch onderwijs. De significante financiering voor deze
activiteiten is veelal vanuit het buitenland.
2019 was volgens de AIVD een jaar waarin de dienst een opleving waarnam van
rechtsextremisme. Extremisten pleegden gewelddadige aanslagen in de Verenigde Staten, Europese
landen en Nieuw-Zeeland. In Nederland was de opleving vooral online te zien.
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Om meer invloed te laten gelden op bedreigingen als illegale immigratie, terrorisme en
mensrechtenschendingen, versterkt Nederland na 2018 opnieuw zijn netwerk van ambassades,
consulaten en permanente vertegenwoordigingen. Vooral in migratielanden, maar ook in Armenië.
Voor bedrijven met een publiek belang zal het ministerie van Economische Zaken vooraf gaan
toetsen. Vooral Nederlandse telecombedrijven krijgen een bredere beschermingsmuur om zich heen
tegen bedrijfsovernames door kwaadwillenden.
Het CIDI constateert een toename in antisemitisme in Nederland. Het registreerde in 2019 een
recordaantal incidenten (182). Dit is een toename van 35 procent t.o.v. 2018 en het hoogste aantal
sinds het begin van de tellingen in 1984.
Uit een analyse van politie en justitie blijkt dat in 2019 het vuurwapengeweld en het gebruik van
explosieven flink is toegenomen. Zo werd er in 2019 646 keer geschoten, tegen 577 keer in 2018. Ook
verdwijningen met een criminele achtergrond en intimidaties met granaten namen toe. Ondanks
inspanningen van politie en justitie neemt de wapenhandel niet af, waarbij Nederland een hoofdrol
blijft spelen als doorvoerland bij de wapenhandel.
In 2019 hebben opnieuw meer verdachten en veroordeelden de benen genomen na het doorknippen
van hun elektronische enkelband. In 2019 ging het om 115 gevallen, de derde stijging op rij.
De Nationale Politie meldt dat in het jaar 2019 maar liefst 150 ‘foute’ agenten zijn ontslagen (deels
voorwaardelijk) wegens plichtsverzuim (30 meer dan in 2018). Het lekken van informatie is de
hardnekkigste en grootste misstap die agenten maken.
Gedurende 2019 loopt het strafproces tegen PVV-leider Geert Wilders, n.a.v. zijn “Minder-Minder”uitspraak. Het hoger beroep stagneert, mede vanwege de vermeende politieke beïnvloeding van het
strafproces door de toenmalige minister van Justitie Opstelten.
Overige binnenlandse zaken
•
2019 staat (net als 2020) in het teken van 75 jaar Vrijheid en bevrijding. Gedurende bijna een
jaar wordt op diverse momenten ruim aandacht besteed aan de bevrijding en het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Op 31 augustus is de formele start met de herdenking van de Slag om
de Schelde.

Foto: ZKH Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de herdenking van de bevrijding van Breda.
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•

•

•
•
•

Al tientallen jaren bestaat er binnen de maatschappij en de politiek ongenoegen over de
exorbitant hoog geachte topsalarissen in het bedrijfsleven. In het voorjaar gaan de Tweede en
Eerste Kamer akkoord met een amendement (VVD en GroenLinks) op een nogal technische EUrichtlijn voor aandeelhoudersvergaderingen. De toevoeging in één zin van zowel het Burgerlijk
Wetboek, de Wet op het financieel toezicht als op de Wet giraal effectenverkeer, leidt ertoe dat
tijdens aandeelhoudersvergaderingen voortaan voor gewijzigd bezoldigingsbeleid “ten minste
drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist” is. In 2020 blijkt de impact als Nederlands
bestbetaalde bestuursvoorzitter geen beloningsverbetering krijgt.
Vakbonden hebben al ruim 10 jaar grote moeite om het dalende ledenaantal een halt toe te
roepen. Ondanks een groeiend aantal werkenden. Werkenden, en dan met name jongeren,
zien een lidmaatschap nauwelijks zitten, terwijl ondertussen veel leden afhaken. De FNV, de
grootste vakbond van ons land, is eind oktober onder de 1 miljoen leden gezakt en het CNV
heeft dan nog maar 250.000 leden. De kritiek is o.a. dat de bonden te lang hebben
vastgehouden aan het 20-eeuwse contractmodel voor werknemers, dat de (belangen van de)
oudere generaties overheersen in de besluitvorming en dat men te laat is meegegaan met een
verdere individualisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De klassieke vakbonden zijn
kennelijk niet meer in staat om de gevoelens van de achterban goed te beoordelen. Het
draagvlak voor collectieve belangenbehartiging wordt zo ondermijnd en het decennialang
gekoesterde poldermodel wordt ingehaald door actievoerende individuen via social media als
Facebook, waarmee in korte tijd duizenden medestanders worden gemobiliseerd. Er ontstaat in
diverse sectoren (bouw, onderwijs, landbouw en zorg) een enorme kloof tussen de
‘beroepsbestuurders’ (vaak ook van buiten de sector en met een politiek verleden) en degenen
die feitelijk werkzaam zijn in die sector. Ook in Nederland is het massaal demonstreren weer
terug van weggeweest.
Half december bereiken de vakbonden een zwaarbevochten cao-akkoord met het
ziekenhuispersoneel (200.000 personen). Over de financiering bestaan echter twijfels. Op 14
december zet de vakbond CNV zich buitenspel met de eis voor een werkweek van 30 uur met
behoud van het huidige salaris voor alle werkenden.
In Nederland ontstaat op 24 juni chaos na een urenlange storing van het telefonienetwerk, incl.
noodnummer 112.
De hitte bereikt op 25 juli in Nederland een recordhoogte van 40,7 graden Celsius.
Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn voortaan internationaal te herkennen aan
een nieuw logo. Het beeldmerk combineert twee symbolen: NL en een gestileerde, oranje tulp.
Het logo vervangt het tot nu toe veel gebruikte ‘tulpje Holland’ van het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen (NBTC).

Afbeelding: logo NL Netherlands in oranje
•

•

Ander nieuws over nationale trots is de ‘overval’ die minister van Financiën Wopke Hoekstra in
februari pleegt door in het geheim aandelen te kopen en zo een fors belang opbouwt in de
luchtvaartcombinatie Air France KLM, omdat hij de sterke indruk krijgt dat de Fransen achter
zijn rug om bezig zijn om de macht te grijpen in het concern. Het verstandshuwelijk wringt al
jaren en Nederland wil de belangen van zowel KLM als Schiphol zeker stellen.
Op cultureel gebied zien we dat de invloed van identiteitspolitiek sterk is toegenomen.
Actiegroepen als ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP) en ‘de Grauwe Eeuw’ krijgen met minimale druk
een maximaal effect. Zwarte Piet wordt door de NOS in de ban gedaan (wordt na een
overgangsjaar in 2018 nu volledig vervangen door roetveegpieten) en er ontstaat een hetze
tegen historische heldenfiguren als Michiel de Ruyter en Piet Hein en tegen de term ‘de Gouden
Eeuw’. Op veel scholen en in winkels worden al enkele jaren christelijke feestdagen voorzien
van een neutrale term (Pasen wordt b.v. Voorjaarsfeest en de term Kerstmis wordt
verbloemd).
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MINDEF: Departementaal
Politiek-bestuurlijk
a.

De politieke departementale leiding ligt nog steeds bij minister Ank Bijleveld-Schouten (CDA)
en staatssecretaris Barbara Visser (VVD). M.i.v. 3 juni 2019 treedt een nieuwe secretarisgeneraal aan; mevrouw Gea van Craaikamp. Zij volgt Wim Geerts op. De belangrijkste nietoperationele maar meest gevoelige dossiers voor de bewindslieden in 2019 zijn allereerst de
zeer moeizaam verlopende en slepende onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden, ten
tweede de beslissing over de nieuwe Marinierskazerne (wel of niet verhuizen naar Vlissingen;
beslissing wordt doorgeschoven naar 2021) en ten derde het besluit over de gunning van de
bouw van nieuwe onderzeeboten.
b. Er zijn toenemende spanningen tussen de meeste van de 9 staten met kernwapens. Ook zijn
nieuwe wapens en technologieën in ontwikkeling met het risico dat meer landen kernwapens in
handen krijgen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in haar rapport
‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’. Hoog tijd voor nieuwe
wapenbeheersingsinitiatieven’. De AIV waarschuwt voor een nieuwe kernwapenwedloop en
pleit daarom dringend voor nieuw overleg tussen de kernwapenmogendheden. Ondanks de
grote zorgen binnen de NAVO-lidstaten over het
feitelijk wegvallen van het Intermediate-Range Nuclear
Forces (INF)-verdrag, door de schendingen door
Rusland, is het kabinet niet van plan om nieuwe
nucleaire raketten toe te staan op Europees
grondgebied. Men wil een nieuwe wapenwedloop
voorkomen. Nederland gelooft meer in het in 2018
opgetuigde NATO Readiness Initiative (NRI) en in een
dialoog met Rusland. Er is verschil van mening over
een nucleaire taak voor de F-35 Joint Strike Fighter.
c. De Hoge Raad houdt Nederland voor 10%
verantwoordelijk voor de dood van 350 Bosnische moslimmannen, die bij de val van Srebrenica
(1995) de veiligheid van de compound op Potocari hadden opgezocht en, ondanks sterke
aanwijzingen van genocide, niet uit handen van de Bosnische Serviërs zijn gehouden. De
militairen van Dutchbat hebben geholpen met het weg laten voeren van deze mannen, die zo een
gewisse dood tegemoet gingen. Het kabinet aanvaardt de uitspraak van 19 juli.
d. In oktober ontstaat ophef in NLD over de onthulling dat in juni 2015, bij een bombardement door
een Nederlandse F-16 in Irak op een vermeende munitieopslagplaats van IS, tientallen
burgerdoden zouden zijn gevallen. De ophef betreft zowel de burgerdoden als het jarenlange
stilzwijgen. Begin november komt de minister in politieke problemen als blijkt dat onder haar
voorganger (Hennis) tijdens twee luchtaanvallen burgerslachtoffers zijn gevallen en daarna de
Kamer niet is geïnformeerd. Het eerste voorval betrof een bombardement in Mosul (Irak) op
een vermeend hoofdkwartier van IS in september 2015, waarbij vier burgers omkwamen. Het
‘vergisbombardement’ viel volgens minister Bijleveld terug te voeren op rammelende
Amerikaanse inlichtingen. De commotie laait op als blijkt dat in juni 2015 in het eveneens
Iraakse Hawija zeker 70 doden (waaronder veel burgers) zijn te betreuren als een
bomopslagplaats wordt gebombardeerd. Ook de premier ligt zwaar onder vuur. Na twee weken
worden ook de toenmalige ministers Koenders (Buitenlandse zaken) en Van der Steur (Justitie
en Veiligheid) genoemd.
e. Op 20 december laat de Algemene Rekenkamer weten dat ze geen onvolkomenheden meer ziet
bij het financieel beheer van Defensie. Na meer dan 30 jaar stopt het ministerie van Financiën per
1 januari 2020 met het zogenoemde ‘voorafgaand toezicht’ bij Defensie. Daarmee valt het
departement weer onder het normale toezicht van Financiën.
f. In het openbaar Jaarverslag over 2019 van de MIVD concludeert de directeur (genm Swillens)
dat Nederland zijn weerbaarheid moet blijven versterken tegen de voortdurende toenemende
dreiging. Nederland heeft volgens de MIVD te maken met heimelijke beïnvloeding, digitale
spionage en sabotage en met de toenemende verwevenheid tussen veiligheid en economie.
Digitale spionage bij overheden en bedrijven door statelijke actoren, zoals Rusland en China,
vormt volgens Swillens, naast de mogelijkheid van digitale verstoring van onze vitale
infrastructuur, zelfs één van de grootste dreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten. “De
dreigingen waarmee Nederland te maken heeft, doen zich steeds vaker voor in het
schemergebied tussen vrede en oorlog. De zogeheten ‘grey zone’… Conflicten tussen staten en
de wedijver over het mondiale of regionale leiderschap voltrekken zich steeds meer in alle
domeinen, ook niet-militaire.” Een punt van aandacht noemt hij of we als inlichtingen- en
veiligheidsdienst voldoende zicht weten te houden op deze dreigingen.
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Personeel & Organisatie
a.

b.

Per 1 februari 2019 is de topstructuur bij defensie verandert (voorlopig alleen als
werkorganisatie). De belangrijkste wijzigingen in de structuur zijn de oprichting van een
Directoraat-Generaal Beleid (DGB), waaronder ressorteren de HDB, HDBV, HDP, Directie
Veiligheid en de Directeur Plannen. Bij de uitvoering worden alle uitvoerende
defensieonderdelen geconcentreerd onder de CDS, dus naast de operationele commando’s ook
DMO, DOSCO, DCC en het nieuw opgerichte SOCOM. Financiën en Control bevindt zich op
zowel beleid als uitvoerend niveau en ligt bij de HDFC. De centrale toewijzing van middelen
valt onder de SG. De SG blijft ook lijnverantwoordelijk voor de MIVD en gemandateerd
korpsbeheerder van de KMar. Het toezicht staat apart en omvat IGK, IGV, MLA, IMG, KMCGS,
BA, COID en FG4. Onderstaand een incompleet organisatieschema.

Parallel hieraan wordt een nieuw besturingsmodel voor Defensie uitgewerkt, waarbij gepoogd
is een striktere scheiding aan te brengen tussen Beleid, Uitvoering en Toezicht (het B-U-Tmodel).
Nadat op 27 mei de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden bij defensie weer zijn hervat,
wordt op 30 juli een zwaar bevochten cao-akkoord bereikt tussen Defensie en de bonden.
Naast een salarisverhoging (+) en de vanaf 2017 ingevoerde nieuwe diensteinderegeling
(nDER) is een van de ingrijpende gevolgen dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2019 een middelloonregeling geldt voor de pensioenen van iedere militair. Opgebouwde
rechten blijven behouden. Ook wordt aan het personeel meer perspectief geboden
(makkelijker naar FPS3 en naar (onder)officiersopleidingen) en worden maatregelen genomen
die de balans werk-privé beter in balans moeten brengen. Door de leiding van Defensie wordt
dit onderhandelingsresultaat gezien als een eerste stap in de modernisering van het
‘personeelsmodel’. Het gaat hierbij om herziening van het militair bezoldigingssysteem (ook
wel het ‘loongebouw’ genoemd, stammend uit 1918), aanstellings- en contractvormen (de
opvolger van het FPS-stelsel), levensfase bewust personeelsbeleid, pensioenen en essentiële
toelages (overwerk en onregelmatige dienst).

4

HDB = Hoofd Directie Beleid; HDBV = Hoofd Directie Bedrijfsvoering; HDP = Hoofd Directie Personeel; DMO = Defensie Materieel
Organisatie; DOSCO = Defensie Ondersteuningscommando; DCC = Defensie Cyber Commando; SOCOM = Netherlands Special Operations
Command; HDFC = Hoofd Directie Financiën en Control; SG = Secretaris-Generaal; IGK = Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht; IGV =
Inspecteur-Generaal Veiligheid; MLA = Militaire Luchtvaartautoriteit; IMG = Inspectie Militaire Gezondheidszorg; KMCGS = Korps Militaire
Controleurs Gevaarlijke Stoffen; BA = Beveiligingsautoriteit; COID = Centrale Organisatie Integriteit Defensie; FG = Functionaris
Gegevensbescherming.
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c.

d.
e.

f.

In mei verrekent defensie met haar medewerkers achterstallige betalingen (premie VUT
equivalent 2014 en WUL-compensatie 2014 t/m 2016). Ook in mei sluit Defensie een
overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars, die regelt dat militairen die deelnemen aan
vredes- en humanitaire operaties in het buitenland een levensverzekering voor de financiering
van hun eigen woning kunnen afsluiten, zonder bijzondere voorwaarden (de zogeheten
molestclausule). Dit moet woningbehoud mogelijk maken voor de nabestaanden van de
militair als die is overleden door gevechtshandelingen tijdens een missie.
In diezelfde maand verbiedt defensie voor werknemers het lidmaatschap van enkele outlawmotorbendes zoals Hell’s Angels, Bandidos en Satudarah, vanwege vermeende criminele en
ondermijnende activiteiten.
Op 9 mei draagt luitenant-generaal Michiel van der Laan het bevel over 1 Duits-Nederlandse
Legerkorps (1GNC) over aan zijn Duitse collega Alfons Mais. Eind mei slaagt voor het eerst
een Nederlandse cadet (Tom Jansen) af als cadet aan West Point. In het voorjaar start bij de
Koninklijke Marine een proef om ook de Onderzeedienst te versterken met vrouwen. De
Onderzeedienst is de laatste eenheid bij defensie waar nog geen vrouwen mogen werken. In
juni houdt de dan nog PCDS lgen Wijnen tijdens de NATO Committee on Gender Perspectives
(NCGP) een pleidooi voor meer vrouwen en vrouwelijke rolmodellen. Nederland is twee jaar
lang de nieuwe voorzitter NCGP. Bijna tegelijkertijd heeft (na landmacht en luchtmacht)
eindelijk ook de Koninklijke Marine haar eerste vrouwelijke vlagofficier. Nadat Jeanette Morang
in 1997 al als eerste vrouw commandant werd op een Nederlands marineschip, wordt ze nu
bevorderd tot commandeur. Nederland is een groot voorstander en voorvechter van een
grotere diversiteit in de organisatie, deels omdat dit militaire teams effectiever maakt, maar
ook om het personeelspotentieel zo breed mogelijk te houden. Reden waarom Nederland dit
aspect binnen zowel de NAVO als de VN benadrukt.

Op 28 augustus treedt de nieuwe C-LAS aan. Luitenant-generaal der Genie Martin Wijnen is
de opvolger van lgen LUA Leo Beulen. Bij zijn aantreden schetst hij drie kernpunten: ten
eerste een landmacht die ‘levert’, ten tweede samenwerking biedt de landmacht grote kansen
en als derde een landmacht waarin mensen prettig werken. Met als onderliggende boodschap:
“Omdat we vandaag beter willen zijn dan gisteren en morgen beter dan vandaag”. Vlak na zijn
aantreden constateert hij o.a. dat de noodzakelijke ontwikkeling en groei van de landmacht
serieus rekening moet houden met enkele zeer omvangrijke en kostbare maar noodzakelijke
krijgsmachtinvesteringen (de ‘big beasts’) in personeel (arbeidsvoorwaarden, loonhuis en
vulling), infrastructuur, twee enorme investeringen in hoofdwapensystemen (F-35 en
onderzeeboten) en de middelen om toekomstbestendig te zijn voor het gewenste
informatiegericht optreden (IGO). Bij dit laatste moet men denken aan miljoenen kostende
projecten als GrIT, FOXTROT en S4/HANA.
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Op 10 oktober treedt de nieuwe P-CLAS aan in de persoon van genm Rob Jeulink. Hij is de
opvolger van genm Kees Matthijssen.
In november treedt de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK5) aan. Luitenantgeneraal der mariniers Frank van Sprang neemt de functie over van luitenant-generaal Hans
van Griensven. In zijn Jaarverslag over 2019 constateert de IGK dat het nieuwe
arbeidsvoorwaardenakkoord een goede impuls heeft gegeven aan de motivatie en het moreel
van defensiepersoneel. Ook de aanschaf van nieuw materieel draagt daaraan bij. Toch heerst
volgens hem op de werkvloer een gevoel van traag herstel omdat er nog steeds teveel zaken
niet op orde zijn. Zo zijn er nog steeds veel vacatures en mankeert er nog het nodige aan
infrastructuur, gereedschap, wifi en uitrusting. Ook vinden medewerkers dat processen
eenvoudiger moeten. Commandanten moeten volgens de IGK meer bevoegdheden krijgen om
het herstel te bevorderen.
Op 18 januari is op de Legerplaats bij Oldebroek formeel 41 Afdeling Artillerie opgericht,
waarmee de landmacht weer een zelfstandige afdeling artillerie kent, voor de operationele
inzet van pantserhouwitzers en 120mm-mortieren. Deze nieuwe eenheid moet het begin van
het herstel van de vuursteun binnen de landmacht symboliseren.
Op 5 februari viert het Operationeel Ondersteunings Commando Land (OOCL) haar 10-jarig
bestaan.
Strevend naar een dominante positie in het informatiedomein, richtte de landmacht op 15
februari het Command & Control-Ondersteuningscommando (C2OstCo6) op te Stroe. Kennis,
opleidingen en operationele capaciteiten op het vlak van informatie en communicatie zijn nu
onder eenhoofdige leiding gebracht. Bij inzet en oefeningen ondersteunt het commando alle
krijgsmachtdelen.
In december worden binnen het Joint ISTAR Commando (JISTARC) twee nieuwe eenheden
opgericht: 108 Technical Exploitation Intelligence-Compagnie en 109 Open Source
Intelligence-Compagnie. Beide eenheden dragen bij aan Informatie Gestuurd Optreden (IGO).
Omdat er meer geld is om te oefenen en te trainen, nemen ook de vliegactiviteiten na jaren
weer toe. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een
zogenoemd luchthavenbesluit voor. Na de eerdere sluiting van de vliegbases Valkenburg,
Soesterberg en Twenthe zou hierdoor Vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kunnen
worden genomen.
Veel onrust bij (oud)militairen over de gezondheidsklachten, die volgens sommigen een
(direct) verband hebben met de zogeheten ‘burnpits’, met name die in Afghanistan. Er komt
een aanvullend onderzoek.

Defensie wordt opnieuw geconfronteerd met een rechtszaak tegen Ridder Militaire Willemsorde
majoor Marco Kroon. Ditmaal wegens wildplassen en geweld tegen een politieagent. Hij wordt
veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur.
Het OTCRij gaat op zoek naar een nieuwe categorie onderofficier militaire rijinstructeur (MRI),
die een andersoortig tijdelijk contract krijgt en langer op functie kan blijven. Men zoekt het
vooral in ervaren soldaten/korporaals chauffeur van de parate eenheden. In augustus starten
de eerste rijopleidingen op de nieuwe Scania Gryphus.

5
De IGK is een onafhankelijk adviseur van de minister. Hij bemiddelt op verzoek van defensiepersoneel en legt jaarlijks veel werkbezoeken af. De
IGK is tevens Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.
6
Het C2OstCO is een bundeling van 101 CISbat, de School Verbindingsdienst en het Kenniscentrum Verbindingsdienst.
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Op basis van de Participatiewet krijgen mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ meer en
betere kansen. Bij Defensie zijn eind 2019 op deze basis circa 400 zogeheten ‘participanten’
gedetacheerd, waarvan de landmacht er 58 heeft geaccomodeerd.
In oktober komt de Coalitie voor Veiligheid, waarin vakbonden en belangenorganisaties bij
defensie en politie samenwerken, met het advies aan de Tweede Kamer om de langdurige
personeelstekorten aan te pakken door ook buiten de EU militairen te werven.
In oktober is er een pilot met ruim 30 jongeren tussen 16 en 27 jaar binnen het programma
Maatschappelijke Diensttijd van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Defensie hoopt
vanaf 2020 formeel aan te haken, om met deze activiteiten zowel maatschappelijk bij te
dragen als aan de persoonlijke ontwikkeling van deze doelgroep.

Foto: Maatschappelijke Diensttijd bij Defensie
t.

u.

v.

Directeur P&O CLAS wil een deel van de structurele krapte op de arbeidsmarkt opvangen door
nauwer samen te werken met het bedrijfsleven, zo mogelijk in duaal werkgeverschap, waarbij
beschikbaarheid boven ‘bezit’ gaat. Zo gaat hij samen met Scania onderhoudspersoneel
werven, opleiden en uitzenden. Ook worden initiatieven ontplooid, waarbij korporaals worden
bevorderd tot sergeant-specialist. Dit gebeurt in ieder geval al bij rijinstructie en verbindingen
(C2Ost).
Medio december neemt het MatLogCo Land de Materiel Maintenance Organization (MMO) over
van staf CLAS (DP&O). De MMO is een Army Prepositioned Stocks (APS) die in dit geval
gevestigd is in het Limburgse Eygelshoven (APS-E) en wordt ontwikkeld van een statische
opslaglocatie tot een dynamische locatie. Materieel van het Amerikaanse leger wordt hier
opgeslagen en onderhouden, maar ook gaat de MMO materieel ontvangen, gereed maken voor
transport en doorsturen. Het is binnen 48 uur inzetbaar. Voor oefeningen, maar het feitelijke
bestaanrecht ligt in het vergroten van de afschrikking richting Rusland en van de daarbij
behorende reactietijden en military mobility.
Eind 2019 constateert C-LAS dat de instroom aantrekt en de uitstroom dempt. Het
vullingspercentage op organieke functies staat ultimo 2019 op 79,9% (burgers, militairen en
reservisten). De personele vullingsgraad bij de eenheden blijft onverminderd laag en onder de
norm. Bij de sergeanten en wachtmeesters zijn er meer dan 30% vacatures. Een van de
maatregelen is dat eenheden worden ‘ingedikt’ (samengevoegd). In triaal 3 2019 is de
operatie ‘Infuus’ gestart met het doel sneller en meer onderofficieren op te leiden. Ook wordt
structureel gebruik gemaakt van reservisten. Een van de maatregelen om behoud te
stimuleren is de door C-LAS aan DGB gevraagde verlenging van ‘Looptijd in rang’. Hierop is
echter nog geen besluit genomen. Daar waar het totale personeelsbestand in kwantiteit
toeneemt, ziet C-LAS bij het operationele bestand in kwalitatieve zin (opgeleide en ervaren
militairen) echter nog steeds een afname.
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In de HR Monitor 2019 meldt defensie o.a. dat 44% van de Nederlandse bevolking Defensie
als een aantrekkelijke werkgever ziet, 11% van de doelgroep heeft interesse in een baan bij
Defensie. Van de aanstellingsbehoefte is in 2019 70% ingevuld. De vulling is defensiebreed zo
goed als gelijk gebleven. De voornaamste vertrekreden van militairen en burgers die in 2019
Defensie verlieten is de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd (39%). Daarna volgen
loopbaan-/ontwikkelingsmogelijkheden (37%) en balans tussen werk en thuis (30%).

Draagvlak, erkenning en waardering
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.

h.
i.

Volgens de HR Monitor zijn er ultimo 2019 107.250 veteranen waarvan 24.100 in werkelijke
dienst (en dus 83.150 post-actief). De populatie is daarmee met 2.350 afgenomen. Driekwart
(76%) van de Nederlandse bevolking heeft waardering voor veteranen.
Op 19 januari ontvangen 7 militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL) postuum het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt. Zij werden, samen met ruim 200
andere militairen, in 1942 bij het Indonesische eiland Tarakan om het leven gebracht door
Japanse mariniers.
Er blijft veel onrust bestaan bij deze generatie. Vooral het door de overheid opgedragen
onderzoek naar vermeende excessen tijdens de inzet in Nederlands-Indië (1946-19507) doet
bij veel veteranen uit die tijd en daarna het vermoeden en de angst groeien dat ‘hun’ inzet als
negatief wordt afgeschilderd en sommigen vrezen zelfs dat ze worden ‘weggezet’ als
oorlogsmisdadigers.
Onrust is ook veroorzaakt nadat bekend werd dat in de Javazee en rond Maleisië door illegale
berging veel tijdens de oorlog gezonden scheepswrakken (grotendeels) zijn verdwenen.
Hiermee zijn de zeemansgraven geschonden van veel Nederlandse militairen en van
koopvaardijbemanningen.
De tweede helft van 2019 zijn diverse activiteiten ontplooid i.h.k.v. 75 jaar Vrijheid. Het
herdenkingsjaar wordt geopend met een uitgebreide en veelomvattende herdenking van de
Slag om de Schelde (okt-nov 1944), in aanwezigheid van Koning, Koningin en vele veteranen.
Op 29 juni vindt de jaarlijkse Nationale Veteranendag in Den Haag plaats.
Begin juli ontvangen vier (oud)militairen dapperheidsonderscheidingen voor moedig optreden
in Afghanistan en Mali. Drie landmachtmilitairen krijgen het Bronzen Kruis en een oud-Marinier
1 krijgt het Kruis van Verdienste. Op 18 december maakt het ministerie bekend dat 14
gewondenverzorgers van het Korps Mariniers (MARSOF) en van het Korps Commandotroepen
het Kruis van Verdienste krijgen voor hun inzet in de strijd tegen IS, meer specifiek tijdens de
Slag om Mosul (okt-dec 2016), het laatste bolwerk van het kalifaat.
De opzet van de Landmachtdagen verandert. Niet meer in twee weken, maar gedurende het
gehele jaar in steden door het hele land.
Op 18 oktober maakt Defensie bekend dat 18 eenheden van marine, landmacht en luchtmacht
m.i.v. 1 december 2019 een vaandelopschrift krijgen voor hun activiteiten in de ISAF-missie in
Zuid-Afghanistan. De toekenningscriteria hierbij waren: moed, beleidvol en dapper optreden en
of men zich aan de wettelijke grenzen hield.
Het vaandel van het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen krijgt als vaandelopschrift:
‘Zuid-Afghanistan 2006-2011’, in
verband met de logistieke ondersteuning te
velde en de bevoorradingskonvooien in
Zuid-Afghanistan.

7

Op 1 september 2017 start een door de regering opgedragen onderzoek; ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 19451950’. Uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
(NIMH) en het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies).

41

j.

In oktober viert de EODD haar 75-jarig bestaan. Op 7 november reikt C-LAS het Bronzen
Schild uit voor de buitengewone toewijding en bijzonder lovenswaardig optreden gedurende de
periode 2009-2019.
k. De viering van 200 jaar Militaire Muziek wordt afgesloten met een optreden van de KMK bij de
voetbalinterland Nederland-Estland op 19 november.
l. De Draagvlakmonitor Defensie onder de Nederlandse bevolking over de tweede helft van 2019
geeft aan dat dit draagvlak stabiel is, met een 7,1 als rapportcijfer. Nog altijd is twee derde
trots op de Nederlandse militairen (67%) en vindt driekwart dat defensie goed werk verricht
(75%). Ruim driekwart vindt Defensie nodig om Nederland te beschermen (78%).
m. De intern gerichte Monitor Mening van de Medewerker (door TOS/DPOD) over dezelfde periode
rapporteert over de werkbeleving van de eigen medewerkers. De overall tevredenheid en de
motivatie van het defensiepersoneel is sinds de start van de metingen in 2015 nog niet zo hoog
geweest. Dit geldt ook voor trots, het vertrouwen in de toekomst en de tevredenheid over de
loopbaankansen. Sfeer, collegialiteit en de werkinhoud zijn de meest motiverende aspecten.
Wel ervaart een hoog percentage (28%) een (veel) te hoge werkdruk. De blijf-intentie is
toegenomen en het onderwerp arbeidsvoorwaarden is buiten de top 3 gevallen van redenen
voor vertrek.

Verwervingen, investeringen, infrastructuur, innovatie en
onderhoud
a.

In de Voorjaarsnota wordt met name extra geïnvesteerd in Onderwijs, Zorg (m.n. Jeugdzorg)
en Defensie. Voor Defensie gaat het structureel om € 162 miljoen extra per jaar. Het bedrag
loopt op tot € 461 miljoen en in totaal gaat het om € 1,5 miljard tot 2024. In de nota worden
als prioriteiten genoemd de F-35, SOF enabling, IGO en personeel. Dat betekent dat enkele
prioriteiten van Mindef het niet hebben gehaald, zoals versterken vuurkracht land (met als
belangrijkste NATO Priority Target de Heavy Infantry Brigade) en versterken vuurkracht zee.
Op 29 mei reageert de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, dat Nederland
hiermee in 2024 nog steeds maar op 1,3% BBP komt in tegenstelling tot de NAVO-norm van
2%, zoals in 2014 in Wales nogmaals bevestigd. De USA is derhalve teleurgesteld dat
Nederland blijft behoren tot de wanbetalers. Nederland stelt dat de afspraak uit Wales is om in
10 jaar tijd ‘in de richting van de NAVO-norm van 2% BBP te bewegen’. Voor 2020 staat een
herijking van de Defensienota op de agenda.
b. Om de financiële stabiliteit te vergroten en minder afhankelijk te maken van politieke
koerswisselingen (voorspelbaarheid en schokbestendigheid), krijgt Defensie voor haar grote
projecten (zoals ICT en infrastructuur) en materieelaankopen een speciaal
Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). Voordeel van het fonds moet o.a. zijn dat ook bij
vertraging van een project, het geld in het fonds beschikbaar blijft. De inkomsten voor het
fonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting. Daarnaast kunnen andere overheden of
internationale organisaties bijdragen. Denk daarbij aan het Fonds Nationale Inzet Krijgsmacht
(FNIK) of het Budget Internationale Veiligheid (BIV).
c. In het ‘Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019’ maakt de politieke leiding kenbaar
dat de investeringsquote voor materieel is toegenomen tot 23,9%.
d. Maritiem
1. Defensie wil vier nieuwe
onderzeeboten verwerven
(vervanging van de Walrus-klasse).
Om die te bouwen zijn ultimo 2019
nog drie partijen in de race. Defensie
kiest voor een long range, veelzijdig
inzetbare, conventioneel
voortgestuwde onderzeeboot. De
toekomstige vier nieuwe boten
moeten lange tijd, ongezien en op
grote afstand van de thuisbasis
kunnen opereren.
2. Er wordt een contract getekend voor
de bouw van twaalf nieuwe
mijnenbestrijdingsvaartuigen door
België (6) en Nederland (6). De schepen krijgen mijnbestrijdende dronesystemen. Ook
investeren de twee buurlanden in 4 nieuwe, identieke M-fregatten.
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Grondgebonden
1. De comeback van het tankwapen was in 2017 al een feit, met de opname van een
Nederlands tankeskadron in het Duitse 414 Tankbatallion. Maar in mei neemt het OTCo
twee Leopard 2-lestanks weer in gebruik om opleidingsachterstanden weg te werken.
Intussen loopt het DMP-proces gevechtstank om daadwerkelijk weer eigen tanks in de
organisatie op te nemen. Medio 2020 zal de
landmacht ook weer beschikken over
nieuwe brugleggende tanks. De eerste twee
zijn overgedragen en worden inzetbaar
gemaakt. In totaal zijn er 8 aangekocht.
2. In juni neemt de landmacht de twee eerste
van zes pantserhouwitzers in gebruik, die
jarenlang in depot stonden en voorbestemd
waren om verkocht te worden. Hiermee wil
de landmacht weer een deel van de
aangetaste slagkracht terugbrengen.
3. Dit jaar stroomt de Kodiakgeniedoorbraaktank in.
4. De landmacht (JISTARC; 107 ASBt) neemt op 9 oktober zes nieuwe onbemande vliegtuigen
in gebruik; de X-300 Integrator, als opvolger van de ScanEagle.
5. In het Caribisch gebied neemt Defensie de Anaconda-terreinwagens in gebruik.
6. In november schaft de landmacht 2 nieuwe noodziekenhuizen (op basis van tenten) aan.
Het gaat om hospitalen die tijdelijk ingezet kunnen worden bij calamiteiten in Nederland.
7. Intussen blijft de materiële gereedheid een knelpunt en een punt van grote zorg. Deels
door gebrek aan (kundig en opgeleid) personeel, reservedelen en onderhoudscapaciteit.
Maar ook doordat uitrustingstukken al lang vervangen hadden moeten zijn, maar waarvan
de vervangingsprojecten stagneren. Voor het B&TCo geldt dat bijvoorbeeld voor de
bad/wasinstallaties, Mobiele Satellietkeukens (MSKs) en de zogenaamde ‘witte vloot’.
8. Dit jaar ontvangt Defensie een eerste kleine serie van de nieuwe gevechtshelm. De grote
leveringen en uitgifte volgen in de jaren 2020-2022.
9. In oktober krijgt het B&TCo een volledig geautomatiseerd bandencontrolesysteem, dat
binnen een halve minuut tegelijkertijd de bandenspanning, de profieldiepte en de asdruk
meet van alle soorten wielvoertuigen, maar met name de zwaardere klasse voertuigen
(WLS en Tropco). Dit draagt bij aan beperking van lekke of klapbanden, levert de juiste
bandenspanning en daarmee brandstofbesparing op en de controle op de asdruk voorkomt
overbelading.

Afbeelding: DAF viertonner versus Scania Gryphus
10.
Terwijl het project DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen8)
bezig is met de verdere uitrol van o.a. de Scania vrachtwagens (en bijbehorende middelen
zoals containers), loopt inmiddels de finale behandeling van het gerelateerde project WTB
(Defensiebrede Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en
WielBergingsvoertuigen).
11.
De verouderde Mercedes-Benz (alle varianten), de Landrover (mariniers) en de YPR
(marechaussee) worden vervangen door 1.275 voertuigen (12kN) van het Italiaanse Iveco.
8
DVOW richt zich op de vervanging van operationele wielvoertuigen en shelters die Defensie gebruikt voor o.a. de basismobiliteit van de meeste
eenheden. Het betreft vervanging van lichte voertuigen (LSV, Landrover, Mercedes-Benz), middelzware voertuigen (Mercedes-Benz/UNIMOG 30
kN en DAF 40/50 kN), zware voertuigen (DAF 100 kN en DAF 100 kN trekkers) en diverse shelters. Daarnaast de bijbehorende ballistische
bescherming en wapenstations, ladingdragers (laadbakken en containers) en containerhefmiddelen.

43

f.

12.
Tijdens de Joint Mountain Training 2019 van het Korps Mariniers wordt de nieuwe
Mobile Field Kitchen (MFK) onder operationele omstandigheden beproefd door personeel
van 240 Dienstencompagnie.
Airpower
1. Begin januari keren de zes F-16’s die vanuit Jordanië tegen IS zijn ingezet weer terug naar
Nederland. Na jaren politiek debat komen de eerste acht exemplaren van de F-35 Joint
Strike Fighter naar Nederland. Op 30 januari neemt Nederland het eerste operationele F-35
jachtvliegtuig in ontvangst. Op 31 oktober landt de eerste Nederlandse F-35 op vliegbasis
Leeuwarden. De verwachting is dat in december 2021 het eerste F-35 squadron (322
squadron) operationeel inzetbaar is. Tot en met 2022 krijgt de luchtmacht jaarlijks acht
toestellen. Het kabinet schaft 9 extra toestellen aan, zodat het totaal uitkomt op 46
toestellen.

2. Op 13 juni schrijft de luchtmacht geschiedenis als een Nederlandse F-35 de eerste
(oefen)bom afwerpt op De Vliehors (Vlieland).
3. Er wordt een grote stap gezet naar een eigen luchtmachtsatelliet als in mei het
grondstation voor de BRIK II-satelliet op het Militair Complex Dongen wordt geïnstalleerd.
Het grondstation wordt gebruikt voor de telemetrie tracking&control van de satelliet, die
eind 2019 dan wel begin 2020 in een baan rond de aarde wordt gebracht.
4. Op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Venray is het Counter Unmanned Aircraft Systems
(C-UAS) Test Center opgericht onder de vlag van het DGLC. Dit testcentrum moet
antwoorden vinden op de steeds grotere dreiging tegen aanvallen van vliegende
onbemande systemen. Tevens is binnen het DGLC een Counter Rocket Artillery and Mortar
(CRAM) peloton omgevormd tot C-UAS-peloton. In augustus is voor de eerste vier Patriot
fire units van het DGLC het levensduurverlengend onderhoud en de modernisering van het
Patriot-wapensysteem voltooid. In 2022 hebben alle Patriots het onderhoud gehad en moet
het systeem tot 2040 mee kunnen.
5. De geplande instroom van 4 Reaper-drones (operationeel eind 2020) moeten volgens een
Kamermeerderheid bewapend kunnen worden met raketten. Dit was lange tijd omstreden.
g. Infrastructuur
1. Op 4 juli is het Strategisch Vastgoedplan (SVP) aan de Tweede Kamer aangeboden.
2. Defensie steekt 25 miljoen extra in de aanpak van achterstallig onderhoud bij kazernes.
Naast grootschalig onderhoud, komt er ook een budget (€ 8 miljoen voor 2 jaar) voor
kleine klussen (ergernissen) op lokaal niveau.
3. C-LAS vraagt meermaals om spoed te betrachten bij de financiering van de bouw van het
Technology Center Land (TCL; nieuwbouw Afdeling Techniek MatLogCo) om zo de materiële
gereedheid structureel te verhogen. Dit is echter een meerjarentraject.
h. Innovatie
1. Binnen de Defensiestaf werkt FRONT (Future Relevant Operations with Next generation
Technology & thinking) aan het verkennen, verbinden, versnellen en verspreiden van
nieuwe concepten. FRONT heeft een bijzondere status: het staat los van de lijn en is ook
niet ondergebracht bij een specifiek Defensieonderdeel. Dit moet optimale invulling geven
aan de rol van Chief Innovation Advisor (CIA).
2. Bij de 13 Lichte Brigade is een Robot en Autonome Systemen (RAS) eenheid opgericht, die
een 2 tot 3 jaar durende inventarisatie doet van o.a. robots, kunstmatige intelligentie en
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3.

4.

5.
6.
7.

onbemande systemen. Ze testen bestaande systemen in de dagelijkse praktijk van de
eindgebruiker.
In september wordt aan de staf van de landmacht een nieuwe directie toegevoegd: Directie
Kennis & Ontwikkeling (werknaam). Deze directie moet de modernisering van het CLAS
beter, sneller en efficiënter helpen invullen. Te denken valt hierbij aan de coördinatie en
regievoering over kennisontwikkeling, innovatie, CD&E, de ontwikkeling van operationele
concepten, samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven en derden dat zich richt op de
ontwikkeling van de Future Force, benutting van het netwerk van internationaal geplaatste
stafofficieren, etcetera.
Onder de vlag van de afdeling Concept Development & Experimentation (CD&E) worden
diverse innovatieprojecten geïnitieerd. Een daarvan is het Fieldlab SmartBase (het
kampement van de toekomst), maar o.a. ook de Forward Command Post voor 43 Mechbrig
en software designed radio’s.
Onder de noemer VOSS (Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem) wordt al enkele jaren
gewerkt aan een nieuw gevechtsuitrusting voor militairen.
Defensie tekent een raamovereenkomst voor de levering op afroep van volledig elektrische
auto’s of auto’s op waterstof.
In juli vind op de Oranjekazerne te Schaarsbergen een bijzonder experiment plaats. Het
Kenniscentrum OTCLog i.s.m. Wageningen Universiteit & Research en TNO onderzoeken
hoe voedsel printen een bijdrage kan leveren aan de inzetbaarheid van militairen. Bij en
samen met 11 Bevocie LMB bereiden ze gepersonaliseerde 3D-geprinte repen, die volledig
afgestemd zijn op de persoon qua voedingsstoffen, structuur en smaak. Het idee is
voorlopig om te streven naar een energiereep, een snack die het dag-nachtritme bevordert
en het tekort aan vitamine D aanvult, maar ook een alertheidsreep voor jachtvliegers.
Verder gaan 11 Luchtmobiele Brigade en Paresto een samenwerking aan op het gebied van
gezonde voeding.
Eind 2019 vindt tijdens een schietserie een pilot plaats van verse voeding te velde door een
civiel cateringbedrijf. De pilot moet leiden tot een Global Catering Contract, waarbij verse
voeding binnen 30 dagen afgeroepen kan worden. In eerste instantie voor missies, maar
ook voor grote oefeningen. Afhankelijk van de behoefte zijn enkel koks nodig, is alleen
voeding gewenst of komt er juist een cateraar in actie die Defensie volledig ontzorgt met
koelvriesopslag, keukens, etc. De NATO Support and Procurement Agency (NSPA) doet de
aanbesteding.

Afbeelding: Global Catering Contract
8. Andere voorbeelden van lopende innovatieprojecten zijn:
(a) Accoustic Pointer, waarbij het Vuursteun Commando experimenteert met
geluidsensoren die de locatie en richting van schoten kunnen detecteren.
(b) SunGlacier, een apparaat dat water maakt onder de meest extreme omstandigheden
en b.v. gebruikt kan worden tijdens (gemotoriseerde) langdurige patrouilles (te voet of
met een voertuig).
(c) ‘Power up your Poop’-waterzuivering, waarbij 101 Geniebataljon experimenteert met
waterzuiveringsmethodes. Hoe kunnen we rioolwater hergebruiken en er mogelijk zelfs
energie mee opwekken, zodat eenheden op missie zelfvoorzienend en logistiek minder
belastend kunnen worden.
(d) E-Mobility, waarbij 11 Luchtmobiele Brigade de terreinvaardigheid en tactische
inzetmogelijkheden test van verschillende kleine elektrische voertuigen, die in het
toekomstig mobility concept passen.
(e) Platooning, TNO test de mogelijkheid om met slechts 1 chauffeur een hele kolonne
voertuigen te verplaatsen.
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(f)

i.

Binnen het OTCLog doen 13 studenten afkomstig van hogescholen onderzoek naar
diverse thema’s die relevant zijn voor de operationele logistiek. De studierichtingen
variëren van technische bedrijfskunde en human resources tot bio inspired innovation.
(g) De landmacht, de Nationale Politie en Brainport Eindhoven onderzoeken gezamenlijk
technologische samenwerking op het gebied van onder meer autonoom rijden,
sensoring en robotisering.
(h) DMO en MatLogCo experimenteren in Leusden (Afd Techniek) met inductie-ontlakken
met lasers, waarbij verf, roest, olie of ander vuil snel en veilig kan worden verwijderd.
Nu gebeurt dat nog arbeidsintensief met schuurpapier of een straalmachine, wat
enorm veel (gevaarlijk) afval oplevert.
(i) DMO is in samenwerking met Wageningen University&Research bezig met een
haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om planten in te zetten in de strijd
tegen bomaanslagen met IED’s en bij het opsporen van mijnenvelden. Hierbij wordt
gewerkt aan een combinatie van nanotechnologie en biotechnologie.
(j) In november vind op de Vliegbasis Deelen een demonstratievlucht plaats van een
nieuw ontwikkelde transportdrone met een reikwijdte van 250 kilometer die noodhulp
af kan leveren bij mensen die, bijvoorbeeld na een natuurramp, onbereikbaar zijn.
Overig
Een omvangrijk en complex project met een significante logistieke footprint is het project
‘Obelix’. ‘Obelix’ is in 2018 gestart als een programma dat namens de DMO en de HDBV de
samenhang tussen alle verbeteringen in het
munitiedomein bewaakt, verdere verbeteringen in gang
zet en regie voert op de uitvoering. Het richt zich op
structurele oplossingen en beschouwt de aspecten
capaciteit, kennis en opleidingen, keteninrichting,
regelgeving en infrastructuur. Belangrijk daarbij is
natuurlijk dat ook de munitievoorraden op peil worden
gebracht, zodat de beschikbaarheid weer op orde komt.
Dit gaat echter nog enkele jaren duren. Tot die tijd blijft
munitie een zorgpunt voor de gereedstelling en inzet.

ICT en IT-infrastructuur

a. Defensie is (mede onder druk van aflopende ondersteuning van bestaande systemen) bezig met
enkele omvangrijke en ingrijpende verbeteringen op het gebied van ICT en IT-infrastructuur om
zowel de vredesbedrijfsvoering als de operationele inzet op dit aspect stabieler, efficienter,
effectiever en flexibeler te maken, alsmede deze in staat te stellen om aan te sluiten bij
moderne technologiën en de samenwerking met externe partners mogelijk te maken en te
houden.
Hierbij moet echter de aanpak van het programma Grensverleggende IT (GrIT) worden
aangepast. GrIT ontwikkelt de nieuwe basis IT-infrastructuur voor defensie en moet leiden tot
een ‘state of the art’ infrastructuur en wordt cruciaal geacht in de doorontwikkeling van
Defensie als een informatiegestuurde organisatie en een krijgsmacht gebaseerd op Informatie
Gestuurd Optreden (IGO). Volgens een onderzoeksbureau moet het werk worden verdeeld in
kleinere, meer beheersbare brokken. Het programma loopt hierdoor vertraging op.
GrIT dekt echter slechts een beperkt deel af van de militair-operationele omgeving. Voor het
mobiele en uitgestegen optreden is in 2018 een apart programma gestart onder de naam
Foxtrot. Het is randvoorwaardelijk voor IGO en inmiddels omgedoopt tot TEN (Tactical Edge
Networking). Binnen het programma TEN moet een vernieuwd softwareplatform worden
ontwikkeld voor het operationele / mobiele domein, waarin nauw wordt samengewerkt met
Duitsland.
Het CLAS moet daarnaast ook werken aan de reguliere vervanging van communicatiesystemen
zoals TITAAN en radiosystemen.
b. Eind dit jaar wordt het vooronderzoek afgerond voor de vervanging van het defensiebrede
geautomatiseerde bedrijfsvoeringssysteem SAP. Dit ERP-systeem wordt vermoedelijk vervangen
door de nieuwe suite S4/HANA. Dit is noodzakelijk omdat de huidige suite tot maximaal 2025
nog wordt ondersteund.
c. Het personeelslogistieke softwareprogramma PeopleSoft is aan vervanging toe.
d. Vrijwel onopgemerkt wordt door de DMO/JIVC intussen gewerkt aan een broodnodige
vervanging van het verouderde NAFIN Local Connect (NLC)-netwerk. Het NLC-netwerk is het
plaatselijke netwerk op de kazernes en sluit aan op het landelijke verbindingsnetwerk (NAFIN)
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en de daaraan verbonden datacenters. De vernieuwing moet leiden tot een beter en vooral
stabiel netwerk met een significant grotere bandbreedte. In een tijd waarin iedereen de hele
dag online is, e-learning een vlucht heeft genomen en serious gaming een onderdeel is van veel
opleidingen, is deze vernieuwing absolute noodzaak.
e. Iedere defensiemedewerker krijgt dit jaar een smartphone of tablet. Het mobiele
communicatiemiddel moet leiden tot een beter contact met de organisatie.
f. De landmacht beschikt ultimo 2019 overal over wifi.
g. Binnen het CLAS is de uitrol van ‘Internet op de legering’ (IodL) succesvol afgerond.

Samenwerking

a. Op defensieniveau wordt getracht om invulling te geven aan de Adaptieve Krijgsmacht; het
Total Force concept. Hierbij wordt gestreefd naar intensieve samenwerking tussen Defensie, de
(innovatieve) industrie en kennisinstituten. Een van de aspecten hierbij is de mogelijke
uitwisseling van medewerkers. Een van de initiatieven daarbij is het creëren van zogenoemde
‘ecosystemen’. Basisdoelstelling voor een ecosysteem is om gezamenlijk toegang te hebben tot
een pool aan capaciteiten (‘mensen, manieren, middelen’) met een omvang waar iedereen
gemak van heeft, zowel in termen van paraatheid (Defensie-belang) als in termen van
prestatie- en onderhoudseisen en -kosten (collectief belang). Het Mindef heeft hierin een
bijzonder belang, namelijk garanties (een ‘rode knop’) op reactievermogen en schaalbaarheid
van capaciteiten bij veiligheidscrises. Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het
ecosysteem. Doelstellingen kunnen op langere termijn breder zijn en bijvoorbeeld ook gericht
worden op ontwikkeling van competenties, op innovatie, duurzaamheid en op de inzet van
nieuwe technologie.
Voor het logistieke domein zijn dat o.a. het Nationaal Ecosysteem Maritieme Capaciteiten; een
pilot waarbij intensief wordt samengewerkt tussen defensie en een civiele reder. De Task Force
Logistiek op defensieniveau is daarnaast bezig om (samen met het OTCLog) te komen tot een
dergelijk logistiek ecosysteem voor het landoptreden. De personeelsuitwisseling tussen het
B&TCo en transportbedrijf DSV is in 2019 een concreet voorbeeld.
b. Een deel van de adaptiviteit wordt gezocht en gevonden in een sterke toename van het gebruik
van reservisten. Wrang is het dan dat rond de zomer de budgetten hiervoor zijn uitgeput en
men afscheid moet nemen van deze collega’s.
c. Aanvullend op de al jarenlang bestaande relatie tussen defensie en ziekenhuizen (IDR) kan
medisch luchtmachtpersoneel bij schaarste of calamiteiten bijspringen in het ElisabethTweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Dit zal in voorjaar 2020 ook hoognodig blijken.
d. Daarnaast zoekt defensie ook nadrukkelijk innovatieve samenwerking met derden, b.v. met
universiteiten en hogescholen. Zoals tijdens de Bootcamp Robotica in maart te Soesterberg. De
studenten mochten de resultaten een maand later presenteren tijdens de inmiddels traditionele
oefening Purple NECtar, het innovatieplatform van de afdeling Kennis Innovatie Experimenten
en Simulatie (KIXS) van Defensie.
e. Ondanks de Brexit-perikelen blijft het Verenigd Koninkrijk een strategische partner van
Nederland, wat o.a. blijkt uit de al decennialang bestaande innige samenwerking tussen het
Nederlandse Korps Mariniers en de Royal Marines, die samen kunnen optreden als onderdeel
van de UK/NL Amphibious Force, geïntegreerd binnen de 3rd Commando Brigade Royal Marines.

f. Nederland en Duitsland werken op organisatorisch niveau al intensief samen (project TAURUS),
waarbij een NL tankeskadron is opgehangen binnen een Duits tankbataljon binnen 43 Mechbrig.
Daarnaast verdiepen Nederland en Duitsland de samenwerking. Ze gaan onder meer informatie
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uitwisselen op het gebied van Special Forces, cyber en hybride dreigingen. Eind juni
formaliseren de ministers van beide landen de samenvoeging van de twee nationale
krijgsmachtbrede digitale verander- en moderniseringsprogramma’s (het Nederlandse TEN en
het Duitse D-LBO) in één nieuwe, grensoverschrijdende Tactical Edge Networking (TEN)organisatie. TEN richt zich op de IT voor mobiele en uitgestegen eenheden onder
gevechtsomstandigheden, waar civiele netwerkverbindingen vaak niet voorhanden zijn en hoge
mobiliteit belangrijk is. Zo bouwt men een soort militair internet met een mix aan middelen,
zoals snelle applicaties, permanente mobiele bereikbaarheid en bescherming tegen cyber- en
elektromagnetische bedreigingen.
g. Op 20 juni treedt Nederland toe tot het Multinational Logistics Coordination Centre (MLCC). Het
MLCC is een verband van inmiddels 20 NAVO- en/of EU-landen dat multinationale oplossingen
aandraagt voor de logistieke ondersteuning en de logistieke capaciteiten van haar leden en
partners probeert te verbeteren. Dit gebeurt o.a. door uitvoering van diverse zogenoemde
smart defense projects zoals Joint Logistic Support Group (JLSG) hoofdkwartieren, drinkwater,
battle damage repair en brandstof, alsmede bijdrages aan opleidingen en oefeningen.

Duurzaamheid

a. Defensie heeft de ambitie om aan te sluiten bij het Rijksbeleid om te steven naar meer
duurzaamheid. Zo sluit defensie aan bij de versnelde transitie naar elektrisch rijden bij de
rijksoverheid door het installeren van laadpalen voor elektrisch rijden. Defensie is daarnaast ook
geïnteresseerd in een wagenpark dat zich door waterstof, elektriciteit of zonne-energie kan
verplaatsen. Op 25 juni wordt het prototype gepresenteerd van de ‘Lightyear One’; een
revolutionaire ‘zonneauto’. Dit voertuig moet vanaf 2020 instromen. Een week later tekent
Defensie (namens de Rijksoverheid) met diverse autoleveranciers 17 raamovereenkomsten voor
de levering op afroep van volledig elektrische auto’s of auto’s op waterstof. De Rijksoverheid
heeft namelijk als doelstelling om een volledig emissievrij rijkswagenpark te hebben.
b. Op vliegbasis Leeuwarden vliegen de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht sinds 14 januari op
duurzame biobrandstof. Al in 2010 vloog de KLu als eerste ter wereld met een helikopter
(Apache) met biobrandstof. De prijs was destijds echter nog zeer hoog, maar de priizen zijn nu
gedaald naar een aanvaardbaar niveau.
c. Op 1 oktober opent het nieuwe gezondheidszorg- en tandheelkundig centrum op de genm
Kootkazerne in Stroe. Het pand is bijna energieneutraal en is de eerste in een reeks van 6
nieuwbouw- en 16 renovatieprojecten binnen Defensie.

Sociale veiligheid

a. De Gedragscode Defensie is geactualiseerd (april) en legt een sterke nadruk op sociale
veiligheid en integriteit. Als kernwaarden worden benoemd: verbondenheid, veiligheid,
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ter ondersteuning hiervan produceert de landmacht voor
het eigen personeel een theatervoorstelling; ‘Vuurdoop’, die gaat over werken en leven bij de
landmacht. Iedereen wordt verplicht hier naartoe te gaan en het is de start van een interne
bewustwordingscampagne.
b. In juni presenteert de in 2018 ingestelde Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid haar eerste
jaarrapport, met als motto ‘Het begin is er, maar het is te vroeg om tevreden te zijn’. De
commissie stelt dat zij bij haar bezoeken een organisatie heeft aangetroffen waarop sinds de Val
van de Muur in 1989 tot 2017 aanhoudend is bezuinigd op ondersteunende diensten, op
mensen en op materieel. Tijdens de gesprekken en bezoeken heeft zij echter geen cultuur van
onveilig werken waargenomen. Wel constateert zij een tekort aan de noodzakelijke middelen.
Daarnaast vindt zij dat de lange doorlooptijden voor de aanschaf van materieel, het
aannameproces van personeel en het onderhoud van gebouwen verlammend werken op de
organisatie. Ook is ze van mening dat het functieroulatie-systeem van militair personeel
inefficiënt is en veilig werken niet in de hand werkt. Tot slot signaleert de commissie dat er een
structureel verschil zit tussen de vredesbedrijfsvoering en operationele inzet
(oorlogsbedrijfsvoering genoemd), omdat bij beiden een verschillend niveau van risico wordt
geaccepteerd. De grens tussen beide werelden is volgens haar echter niet altijd duidelijk en
verschuift richting het nemen van meer risico’s, zodra militairen verder komen in hun
getraindheid.
c. De landmacht neemt eind 2019 de zogenoemde hittestressmeter WBGT (ARMOR) in gebruik, te
beginnen binnen het OTCo. Het apparaatje kan in een zogenoemde Laatste Minuut Risico
Analyse worden gebruikt om de klimaatomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid en
straling) te meten. De uitkomsten kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van duur en/of
intensiteit van de inspanning, de te gebruiken kleding tijdens de activiteit en het drinkbeleid. In
2020 krijgen de opleidingscentra ook ARMOR. Dat is een technisch hulpmiddel om de
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kerntemperatuur van militairen tijdens inspanning te monitoren. De resultaten krijgt de
commandant rechtstreeks op een tablet te zien.
d. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) signaleert in haar eerste jaarverslag dat militairen het
nog steeds moeilijk vinden om nieuwe incidenten te melden en zo van ongelukken te leren. Hun
eerste reactie is volgens de Inspectie vaak nog afhoudend. Begin 2020 lopen vijftien
onderzoeken en zijn er twee afgerond. Enkele spraakmakende onderzoeken betroffen een
aanrijding tussen een pantservoertuig en een truck op oefenterrein Bergen Hohne, de dood van
een landmachtmilitair in een zwembad, het overlijden van een militair tijdens een
parachutesprong en het door de bliksem geraakt worden van 14 ROC-leerlingen Vrede en
Vakmanschap op een oefenterrein.

Foto: wateroversteek VeVa
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Krijgsmacht / landmacht
Algemeen

a. Het NATO Readiness Initiative (NRI) werpt zijn schaduwen vooruit. Het NRI, ook wel aangeduid
als ‘The Four thirties’, moet ertoe leiden dat in 2020 de NAVO-bondgenoten in staat zijn om
dertig squadrons jachtvliegtuigen, dertig (gemechaniseerde) bataljons en dertig oorlogsschepen
binnen dertig dagen of minder, op de mat te brengen. Hierbij mogen eenheden niet meer
meervoudig worden toegekend aan operationele verbanden. Dit leidt in ieder geval voor
Nederland tot serieuze problemen, omdat eenheden moeten worden ‘gereserveerd’ en
tegelijkertijd men eenheden en individuen moet inzetten voor missies en operaties.
b. Op 14 mei vraagt de Amerikaanse regering Nederland om militair bij te dragen aan een
bufferzone in Syrië tussen Koerdische strijdkrachten en het Turkse leger. Het kabinet heeft het
verzoek officieel nog in overweging, maar is eerder wantrouwend dan welwillend.
c. Na de aanslagen op vier olietankers overweegt het kabinet in juli om mee te helpen bij het
afdwingen van een vrije doorvaart door de Straat van Hormuz en hiervoor een fregat in te
zetten. Dit zal vanaf januari 2020 plaatsvinden in Europees verband als deel van de Europeanled Mission Awareness Strait Of Hormuz (EMASOH).

Afbeelding: Straat van Hormuz; bron: Google Maps
d. Ook biedt Nederland een marineschip aan voor operatie Sophia, mocht deze weer plaatsvinden.
Dit is een militaire operatie van de Europese Unie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse
Zee. De inzet is begin 2019 gestaakt door onenigheid tussen de EU-lidstaten over de
herverdeling van opgepikte drenkelingen.
e. In juni wordt de vernieuwde Nederlandse Defensie Doctrine (NDD) gepubliceerd. In juli wordt
de eerste versie van de Nederlandse Defensie Doctrine voor Militaire Cyberspace Operaties
gepresenteerd.

Expeditionaire operationele inzet

Ook in 2019 was de inzet van de krijgsmacht hard nodig. Het CLAS had gemiddeld over 2019 739
militairen (waarvan 24 reservisten) ingezet. Eind 2019 is dat gedaald naar 494, wat vooral is
veroorzaakt door de afbouw van de Nederlandse inzet in Mali en de overname van één rotatie in 2019
door het CZSK voor de Capacity Building Mission Iraq – Operation Inherent Resolve (CBMI-OIR).
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Missies NL d.d. 13 mei 2019
De krijgsmacht neemt in 2019 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 leverde
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) stopt na vijf jaar (met circa 6.000 Nederlandse militairen) en 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. Er blijven tot en met
2021 enkele politiefunctionarissen en stafofficieren werkzaam.
Op 19 mei keert de laatste Nederlandse
operationele eenheid uit Mali terug. De redeployment
is gepland van 1 mei t/m 1 september 2019. Het
Redeployment Element (RDE) met een hoog B&Tgehalte is nog enkele maanden bezig om de
kampementen te ontmantelen en het relevante
materieel en dito goederen terug te voeren naar
Nederland. Ondanks dat de RDE per 22 augustus
grotendeels is teruggekeerd, stagneert de
redeployment na beschietingen van de konvooien,
waardoor deze tot ver in 2020 voortsleept. Een nadet
van 2 personen blijft tot die tijd in het gebied.
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
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3.

4.

5.

6.

7.

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.
Midden-Oosten
Nederland neemt sinds 2015 deel aan de internationale coalitie die in Irak strijdt tegen
terreurorganisatie ISIS9. In de eerste plaats betreft dit de Capacity Building Mission Iraq –
Operation Inherent Resolve (CBMI-OIR). Ook wordt vanuit Turkije een AWACS10-vliegtuig
ingezet met aan boord Nederlandse bemanningsleden. Eind 2017 verlengde het kabinet (Rutte
III) de Nederlandse deelname in de strijd tegen IS met een jaar. Aan het einde van 2018, 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 FPeenheid 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 2018 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. Vanwege een verhoogd dreigingsniveau wordt in
mei deze missie een week stopgezet. In oktober besluit het kabinet om de missie (zo’n 60
militairen) met 2 jaar te verlengen tot eind 2021.
Baltische staten en Polen (zie ook het gestelde bij NAVO)
Op permanente basis worden door 18 NAVO-landen troepen ingezet om bij te dragen aan de
cohesie binnen de NAVO en aan een geloofwaardige afschrikking tegen Rusland; Baltic Police
Controlling en enhanced Forward Presence (eFP). Daarnaast varen marineschepen op de
Baltische Zee en nemen F-16s deel aan de Baltic Air Policing (zij onderscheppen in 2019 10
Russische vliegtuigen). Nederland levert sinds het eerste kwartaal van 2017 ongeveer 250
militairen aan de eFP vanuit Rukla in Litouwen als onderdeel van een van de vier multinationale
battlegroups (Multinational Battle Group Litouwen (MNBG LTU) o.l.v. Duitsland met Nederland,
België, Luxemburg en Noorwegen). Nederland verlengt de bijdrage tot en met 2020.
Afrika
In Niger en Uganda worden lokale strijdkrachten en politie getraind. Nederland draagt bij aan
de EU-missies in de Sahel, w.o. EUTM en EUCAP (opbouwen lokale veiligheidsstructuren) en
aan de VN-politiemissie in Mali. Ook steunt Nederland financieel het operationeel krijgen van
een Afrikaanse troepenmacht aldaar, gevormd door Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanië en
Tsjaad. Het voormalige ACOTA (Africa Contingency Operations - Training and Assistance) gaat
medio 2019 verder onder de naam Global Peace Operations Initiative (GPOI). Het moet de
capaciteit van Afrikaanse militaire eenheden uit 25 landen vergroten voor effectieve
vredesoperaties. Nederlandse militairen verzorgen instructie en trainingen in Oeganda (tot eind
2019), Burkina Faso en Niger.
Na 8 jaar (2011) beëindigt Nederland per 1 september, wegens gebrek aan effectiviteit, de
deelname aan de VN-missie UNMISS in Zuid-Soedan.
Overige missies
Dit zijn de al decennialang lopende VN-missies UNTSO, UNDOF en UNIFIL in het MiddenOosten, m.i.v. jan 2019 uitgebreid met 2 militairen voor de United States Security Coordinator
(USCC) op de westoever van de Palestijnse Autoriteit.
Snel inzetbare capaciteiten (SIC)
M.i.v. 1 januari is het Duits-Nederlandse Legerkorps uit Munster een jaar lang paraat om op te
treden als Land Component Command (LCC) HQ voor de NATO Response Force (NRF), inclusief
de VJTF. Het CLAS levert een belangrijke bijdrage (1.800 militairen), met als kern elementen
van 43 Mechbrig en van het OOCL. De NRF-eenheden zijn echter wel met beperkingen

9
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).
10
AWACS = Airborne early Warning And Control System.
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gereedgesteld. Om de gereedheid (NTM variërend van 2 – 15 dagen) te testen vinden 2
alarmeringen plaats, incl. verplaatsingen, oefeningen Noble Jump I en II. Ook vond de
certificeringsoefening plaats voor de EUBG 2020.

Afbeelding: CV90 in terrein

Afbeelding: Ex Noble Jump, MOVCON

8. Maritiem
a. 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.

b. De NAVO heeft op permanente basis vier vlootverbanden paraat en ingezet; de Standing
NATO Maritime Groups (SNMGs). Nederland levert een permanente maritieme bijdrage aan
SNMG 1 en 2. SNMG1 opereert voornamelijk in en rondom het noordelijk deel van de
Atlantische Oceaan.
c. Vanaf 1 juli 2018 levert Nederland, gedurende een jaar, ook de commandant
(Commandeur Boots) en het vlaggenschip (eerst met het luchtverdedigings- en
commandofregat Zr. Ms. De Ruyter, dat na zes maanden wordt afgelost door Zr.Ms.
Evertsen) van SNMG2. In juni 2019 draagt commandeur Boots de leiding over de Standing
NATO Maritime Group 2 (SNMG2) weer over, in dit geval aan een Canadese collega. De
SNMG2 vormt de maritieme component van de NATO Response Force. Het snel inzetbare
vlootverband was gedurende een jaar voornamelijk actief in de Middellandse Zee en Zwarte
Zee, waar het onder meer schaduwactiviteiten bij de Russen uitvoerde. Daarnaast maakt
Nederland met een mijnenjager zoveel mogelijk deel uit van de snel inzetbare Standard
NATO Minecounter Measures Group 1 (SNMCMG1).
d. Ondanks dat Nederland sinds 2018 geen marineschip meer deel laat nemen aan de antipiraterijmissie ‘Operatie ATALANTA’ (EUNAVFOR), levert men wel een bescheiden personele
bijdrage aan het operationele hoofdkwartier.
e. Op 19 maart stemt de Eerste Kamer eindelijk in met het initiatief-wetsvoorstel ‘Wet
Bescherming Koopvaardij’, die bewapende particuliere maritieme beveiligers onder strikte
voorwaarden toestaat aan boord van koopvaardijschepen. Dit moet de werkdruk van de in
2011 ingestelde Vessel Protection Detachments (VPDs) afnemen en de capaciteit
vergroten. De VPDs zijn d.d. 19 maart 2019 sinds 2011 al 268 keer ingezet tegen piraterij.
f. Nederland gaat vanaf januari 2020 voor zes maanden een fregat sturen naar de Straat van
Hormuz om in coalitieverband o.l.v. Frankrijk een veilige doorvaart af te dwingen.
g. Nederland heeft structureel een stationsschip gestationeerd in het Caribisch gebied. Hier
voert het schip kustwachtaken en counter-drugs operaties uit. Zr. Ms. Groningen vertrekt
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voor twee jaar naar de West. Het schip blijft voor het eerst een langere periode in het
Caribisch gebied, terwijl de scheepsbemanning tussentijds wisselt.
9. Noodhulp
550 Nederlandse militairen (voornamelijk Marine en Mariniers), leveren samen met Duitse en
Franse collega’s, in september noodhulp aan de Bahama’s nadat orkaan Dorian de
eilandengroep had geteisterd.

Nationale operaties/inzet
Algemeen
De bijdrage van Defensie aan nationale taken is te verdelen in twee hoofdgroepen.
a. 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).
b. 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 constructieeenheid, 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.
Inzet
a. Nationale inzet betreft in 2019 de ‘klassiekers’ grensbewaking, explosieven-opruiming (EODD),
berging en identificatie (BIDKL) en de ondersteuning van Politie, Justitie en Belastingdienst met
zoekteams. F-16’s bewaken permanent het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland
(Quick Reaction Alert; QRA). 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 2019 o.a. tientallen search inzetten,
meerdere observaties, de inzet van de responseenheid CBRN, ondersteuning expeditionaire
inzet (b.v. in de Eemshaven), diverse vormen van Host Nation Support (HNS) en diverse andere
vormen van Militaire Bijstand (MB) en Militaire Steun (MS). Het CLAS heeft in oktober zware
transportmiddelen in Den Haag op bepaalde locaties gepositioneerd om het boerenprotest in
goede banen te leiden.
b. 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.
c. 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. Het
CLAS levert zo’n ruim 100 militairen.
d. Om de military mobility binnen Europa te verhogen en de weer actuele Host Nation Support
(HNS) daarbij effectiever en efficiënter te maken heeft de Nederlandse Task Force Logistiek in
2018 een moderne planningstool ontwikkeld; iHNS. Defensie sloot eind februari een contract
voor iHNS met Cap Gemini en SAP dat loopt tot 2022. De voornaamste toekomstige gebruikers
in Nederland zijn DOPS, het CLAS TOC en het DOSCO NMCC. De eerste toepassingen moeten
plaatsvinden in 2020, o.a. bij de oefening Defender 20.
e. Nadat begin januari door een zware storm de inhoud van 277 overboord geslagen containers
deels aanspoelde op de Waddeneilanden, heeft Defensie met zo’n 100 militairen het zwaar
vervuilde strand van Schiermonnikoog mee schoongemaakt.
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f. Eind maart wordt binnen het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) een Operations
Support Centre (OPSUPCEN) operationeel gesteld. Het OPSUPCEN komt in actie als er behoefte
is aan operationele ondersteuning van militair optreden in binnen- en buitenland, zowel voor
operaties (incl. Host Nation Support), oefeningen als evenementen. Het operatiecentrum van
het DOSCO zorgt dan voor regie en aansturing van alle DOSCO-gerelateerde eenheden en
diensten. In oktober kan het DOSCO hierdoor, samen met haar bedrijven, bijdragen aan de
verplaatsing van twee grote Amerikaanse eenheden door Nederland. Het gaat hierbij om 5.200
militairen, 85 tanks, 58 helikopters en honderden andere voertuigen en uitrustingsstukken van
o.a. de 2nd Armoured Brigade uit Fort Hood, die naar Duitsland gaat en een Amerikaanse
helikoptereenheid die huiswaarts keert.
g. Defensie helpt vanaf september drie maanden bij het handhaven van de openbare orde en
veiligheid bij de KIA-gevangenis op Aruba. In november wordt een eenheid van het Korps
Mariniers ingezet in de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten vanwege ongeregeldheden.
h. In november onderschept het stationsschip in de West (in dit geval Zr. Ms. Groningen) voor de
3e keer in korte tijd een drugstransport met een contrabande van zo’n 350 kilo.

Oefeningen, opleiden en trainen

a. Om de oefenmogelijkheden in Nederland te vergroten koopt Defensie eind januari 40 hectare
extra oefenterrein in Oirschot, bestemd als Compagnies Oefenterrein.
b. In mei vindt in Zweden de oefening Ultimate Dragon 2019 plaats; een zeldzame combinatie van
Life Fire Exercise (LFE) en Field Tactical Exercise (FTX), waarbij voor het eerst sinds zeer lange
tijd de gehele Nederlandse vuursteunketen in een joint setting wordt beoefend.
c. In juni neemt Nederland, samen met 16 andere landen deel aan de grootste
luchtverdedigingsoefening van de NAVO in Europa dit jaar; Tobruq Legacy 2019 in Polen (5.000
militairen en 1.000 stuks materieel). Het hoogtepunt vormt de live flying / live firing van zowel
de Patriots als de Stingers. Nederland en Duitsland gebruiken deze oefening om hun sinds 4
april 2018 gezamenlijke luchtverdedigingseenheid (Binational SHORAD Task Force; BSTF)
verder op te werken. In november kan wederom aan live firing met de Patriot worden gedaan
tijdens de oefening Imperial Crucible in de Verenigde Staten.
d. In september oefenen CBRN-specialisten van marine, landmacht en luchtmacht met
mosterdgas, lewisiet, VX en Sarin tijdens de Live Agent Training (LAT) in Tsjechië.
e. Overige oefeningen van formaat/belang waren o.a. Joint Warrior (maritiem), Frisian Flag
(jachtvliegers), Purple Windmill (mei), Joint Project Optic Windmill 2019 (DGLC), Green Griffin
(mei, Division Schnelle Kräfte), Xenon Sword 2019 (1GNC), Common Effort 2019 (1GNC, samen
met GO’s en NGO’s), European Falcon 2019 (november, Division Schnelle Kräfte), Iron Wolf
(Baltische staten en Polen), Falcon Leap, Signal Challenge (C2 ketentraining) en Atlantic
Resolve (re)deployment-oefening Amerikaanse eenheden van/naar Europees theater (lijkt veel
op voormalige oefeningen REFORGER uit de Koude Oorlog-tijd.
f. Bij het OTCRij vinden de eerste rijopleidingen plaats op de nieuwe Scania Gryphus.
g. Crews van de Multi Role Tanker Transport (MRTT)-vliegtuigen beginnen hun opleidingen. De
eerste kist moet in 2020 arriveren.
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Regiment B&T

De leiding van het regiment heeft ook in 2019 weer veel tijd en energie gestoken in de drie
hoofdtaken: traditiehandhaving, het bevorderen van saamhorigheid en bijzondere personeelszorg
(m.n. voor veteranen). 2019 was om meerdere redenen een bijzonder jaar voor het regiment.
Laten we beginnen met drie onderscheidingen voor drie bijzondere regimentsgenoten:

Foto: Ger Achterhof wordt geridderd
•

•

Foto: lkol bd INT Emma staf krijgt Ereteken

9 januari: Ger Achterhof (89, Nederlands-Indiëveteraan, AAT) wordt benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. De reden voor deze onderscheiding ligt in zijn vele maatschappelijke
verdiensten, maar met name zijn vrijwilligerswerk voor veteranen. Het meest opvallende was
zijn inzet voor de toekenning van het Bronzen Kruis aan wijlen korporaal Pieter Berend Slager
(gesneuveld in Korea). Achterhof is hier een kwart eeuw mee bezig geweest, maar na
interventie van de Veteranenombudsman, werd de onderscheiding in 2017 postuum
toegekend.
75 jaar (1944) geleden tekende de eerste vrouw een contract bij het Vrouwenhulpkorps van de
Landmacht (VHK). Een korps dat als voorloper mag worden gezien van de latere Militaire
Vrouwen Afdeling (MILVA). Tijdens een reünie op 25 april werd hét gezicht van de
landmachtvrouwen, de inmiddels 85-jarige lkol bd INT Emma Staf door P-CDS lgen Wijnen
onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste. Mevrouw Staf diende bij de landmacht van
1954 tot 1989. Ze wist van sergeant op te klimmen tot luitenant-kolonel. Vaak was ze de enige
vrouw op een afdeling, zoals bij de materieeldienst. Ze was er medeverantwoordelijk voor de
keuring van goederen zoals kleding en helmen. Ook was mw. Staf projectofficier voor een
nieuw type gasmasker. Als hoofd van de Sectie Vrouwelijke Militairen bij de Landmachtstaf
begeleidde ze o.a. de eerste vrouwen die naar de KMA gingen. Daarnaast was ze meer dan 30
jaar voorzitter van de Vereniging Vrouwelijke Militairen KL
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•

17 december: Luitenant-generaal bd Jan Broeks wordt benoemd tot Commandeur in de Orde
van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Hij krijgt de hoge onderscheiding, omdat hij zich op zeer
exceptionele wijze heeft ingezet voor een efficiënt en effectief inzetbare en operationele
krijgsmacht en voor de internationale veiligheid. Minister Ank Bijleveld reikte het eremetaal uit
en gaf aan dat Broeks een meester is in het tot stand brengen van verbindingen en als geen
ander een veranderproces tot een goed resultaat brengt. Ook noemde ze hem een
buitengewoon kundig en aimabele leider die beschikt over creativiteit, politieke sensitiviteit en
besluitvaardigheid. Bijleveld lichtte er drie opvallende functies uit waarin Broeks die kwaliteiten
ten volle inzette. Ze noemde als eerste de periode van juli t/m december 2010. Broeks was
toen commandant van de Redeployment Taskforce in Afghanistan. Ook noemde Bijleveld de
inzet van Broeks als Coördinerend Projectleider Reorganisaties Defensie vanaf eind 2011,
waarbij hij invulling moest geven aan het kabinetsbesluit 1 miljard euro te bezuinigen op
Defensie. Volgens de minister een uitermate verantwoordelijke, zware en ondankbare taak,
waarbij voor hem de menselijke maat leidend was.
Als laatste roemde de minister zijn inzet als Director General of
the International Military Staff van de NAVO. Broeks werd
hiervoor destijds met een overweldigende meerderheid gekozen
door de NAVO-lidstaten. Hij liet mensen en lidstaten altijd in hun
waarde en handelde volgens Bijleveld met een scherpe,
vooruitziende blik. Hij bleek hierbij in staat om uiteenlopende en
soms zeer controversiële, complexe of onbekende onderwerpen
bespreekbaar te maken. Hij excelleerde als bruggenbouwer en wist in de politiek-militair
strategische NAVO-omgeving tot een werkbaar compromis te komen

Het jaar start voor het regiment met een nieuwe commandant.
•
10 januari: Commando-overdracht Regiment B&T; van lkol van Kuijck aan lkol Plenk.

Foto’s: Commando-overdracht Regiment B&T
Overige bijzondere momenten voor ons regiment in 2019 zijn o.a.:
•
31 januari: het allereerste Militair functiebekwaamheidsembleem identificatiespecialist BIDKL
wordt als blijk van waardering uitgereikt aan de bijna met FLO vertrekkende oud-medewerker
BIDKL, adj Pieter van de Vliet.
•
13 februari: BIDKL: kap Jonker en sm Schiltmans ontvangen een Poolse hoge onderscheiding
voor het identificeren van in WOII omgekomen Poolse militairen.
•
In april brengt een soldaat van het B&TCo een handzaam en handig Zakboek Bevoorrading en
Transport uit. Hierin staan logistieke standaardgegevens zoals (beladings)hoeveelheden,
afmetingen, gewichten en verbruiksgegevens.
•
7 juni: commando-overdracht OTCRij: lkol Arjen Wassink aan lkol MPSD Walter van Bijlevelt.
•
28 juni: commando-overdracht OTCLog: kol TD Pieter van Broekhoven aan kol B&T Gerard van
Kuijck.
•
24 juli; Lkol B&T Jim Gubbels ontvangt de CLAS-legpenning in Goud met de inscriptie
‘Mensgericht en Professioneel’. Gubbels ontvangt de legpenning vanwege zijn verdiensten voor
de landmacht als hoofd van de sectie Casecoördinatie.
•
29 augustus: FLO-receptie lgen Jan Broeks
•
In september toont kap B&T Arjen van Binsbergen aan dat B&T-ers ook superfit zijn. Hij wordt
221e tijdens de Ultra Trail du Mont Blanc (171 kilometer en 11.000 hoogtemeters in een tijd
van 33:25 uur en 40 seconden) in een deelnemersveld van 2.543 en is daarmee de snelste
Nederlander.
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•
•
•

11 september: functie-overdracht RA B&T; van adj Aad van Grevenbroek aan adj Marcel Blok.
11 september: Aftredend RA adj Aad van Grevenbroek ontvangt van C-OTCo het Ereteken van
Verdienste in brons, vanwege zijn verdiensten en inzet als RA.
18 oktober: Defensie maakt bekend dat 18 eenheden van marine, landmacht en luchtmacht
een vaandelopschrift krijgen voor hun activiteiten in de ISAF-missie in Zuid-Afghanistan.

Voor de overige bijzonderheden, verwijs ik graag naar de bijdrage van het regiment, onmiddellijk
hierna in dit verslag.
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Overzicht Regimentsfunctionarissen 2019

Regimentscommandant
Luitenant-kolonel G.A.M.M. van Cuijck tot 10-01-2019.
Opgevolgd door luitenant-kolonel H. Plenk
Regimentsadjudant
Adjudant Onderofficier Instructeur A.J. van Grevenbroek
tot 11-09-2019. Opgevolgd door
Adjudant Onderofficier Instructeur M.A. Blok
Regiments-oudste
Brigadegeneraal A. Solkesz
Regiments-jongste officier
Tweede luitenant E. Yilmaz
tot 8 maart 2019. Opgevolgd door
Tweede luitenant J.M. Nieuwlaat
Regiments-sergeant
Sergeant T. Kornet
tot 7 maart 2019. Opgevolgd door
Sergeant S.G.R van Weert
Regiments-korporaal van het Jaar 2019
Korporaal der eerste Klasse T. Jager
(11 Bevocompagnie AASLT – Hlp behandelaar Bewaargp)
Regiments-soldaat van het Jaar 2019
Soldaat der eerste klasse C. Berends
(130 Clustercompagnie – 1e clusterpel kl III gp)
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REGIMENTSKALENDER - 2019 (Versie: 4.0)
B&T

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

Do 10 januari

Commando-overdracht Regiment B&T

Soesterberg

Do 10 januari

Nieuwjaarsreceptie VOLD
(organisatie door Bestuur VOLD)

GMK Stroe

1e Beëdiging

GMK Stroe

Algemene Ledenvergadering Ver. Veteranen B&T
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)

VOC
Soesterberg

Di 05 maart

2e beëdiging

GMK Stroe

Do 07 maart

Regimentsdiner Onderofficieren B&T

GMK Stroe

Vr 08 maart

Regimentsdiner Officieren B&T

GMK Stroe

Wo 10 april

1e Regioborrel

Schaarsbergen

Za 13 &
Zo 14 april

Museumweekend Historische Collectie
(organisatie door Historische Collectie Regiment B&T)
Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie
Informatiedag “Mobiliteit”
Reünie Stichting Traditie Rijschool Defensie
(organisatie door eigen Stichting – aanvang 13.30
uur)
Bevrijdingsdefilé Wageningen
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)
Regimentssportdag – i.s.m. B&TCo en 11 Bevocie LMB
AASLT
REÜNIE VN Support Command - Vm. Joegoslavië
(organisatie door eigen Reünie Vereniging, samen met
VVRB&T)
Veteranen Golf Clinic
(Organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)
REÜNIE 43 AAT Vm. Nederlands-Indië
(organisatie door eigen Reünie Vereniging)
Nederlandse Veteranen Dag (NLVD)
(Organisatie door Regiment en Ver. Veteranen
Regiment B&T)
4-Daagse borrel (B&T’ers op Kamp Heumensoord)
Intocht 4-Daagse (Locatie: Charlemage Nijmegen)
Herdenking Nationaal Indië Monument (NIM)
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)

Soesterberg
HC B&T

Functieoverdracht Regimentsadjudant

Soesterberg

Wo 06 februari
Wo 20 februari

Do 18 april
Vr 26 April
Zo 05 mei
Do 16 mei
Za 18 mei
Za 08 juni
Vr 14 juni
Za 29 juni
Do 18 juli &
Vr 19 juli
Za 07 september
Wo 11 sept
Za 14 september
Vr 27 september
Ma 30 september

Veteranen Motor Toertocht
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)
Nationale Taptoe 2019
(Veteranen voorstelling)
10 jarig bestaan Ver. Veteranen Regiment B&T
Sunset March – Nijmegen

Stroe GMK
Oirschot
Wageningen
GMK-Stroe
GMK-Stroe

Soesterberg
HC B&T
Den Haag
Nijmegen
Roermond

Nederland
Rotterdam
Nijmegen

Do 03 oktober

Regiments Dodenherdenking

Soesterberg

Di 08 & Wo 09
oktober

Logistieke Informatie Dagen OFFn-OOn
(Organisatie VOLD en OTCLog)

GMK-Stroe
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Vr 18 oktober
nieuw
18-20 oktober
wijziging

“Pa-Zeun” stapavond KMA
(organisatie door C.K.S.V. ‘Mercurius’)
Veteranen Battle Field Tour Ieper
(organisatie door Ver. Veteranen Regiment B&T)
Zondag 20 oktober - 19e Regimentsverjaardag

Breda
Ieper (BEL)

Do 24 oktober

3e Beëdiging

Barneveld

Za 9 november

REÜNIE LOGISTIEKE OPERATIES Irak
(organisatie door eigen Reünie Vereniging)

Stroe

Regimentsappel

Stroe

Vrijwilligersavond

Soesterberg

Di 3 december
Ma 16 december

.

Legenda:

GMK - Stroe: Generaal-majoor Koot Kazerne te Stroe-Garderen
VOC: Veteranen Ontmoetingscentrum Midden-Nederland te Soesterberg
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9 januari

Koninklijke onderscheiding de heer Ger Achterhof

Nietsvermoedend onderweg naar Den Haag. Ger denkt
in gesprek te gaan met de HDP over het
veteranenbeleid. Maar aangekomen op het ministerie
blijkt Indië-veteraan Ger Achterhof voor een hele andere
reden daar te zijn. Uit handen van de Minister, Ank
Bijleveld, ontvangt hij een Koninklijke onderscheiding.
Ger ontvangt de medaille “Ridder in de Orde van OranjeNassau” voor zijn inzet als vrijwilliger bij diverse
veteranenverenigingen en de toekenning voor het
Bronzen kruis voor korporaal Pieter Berend Slagter.
Volledig verrast en zeer onder de indruk dankt Ger de
Minister en aanwezigen. Een kroon op al zijn werk en van harte gegund. Een mooi begin
van een nieuw Regimentsjaar.

10 januari

Uitreiking Regimentslegpenning nr 72 aan lkol bd P.W. ten Bosch

Vóór zijn commando-overdracht heeft de aftredend RC
Regimentslegpenning nr 72 uitgereikt aan lkol bd P.W.
(Pieter) ten Bosch.
Hij heeft deze ontvangen voor zijn onafgebroken inzet
sinds 2000 voor ons regiment. Lkol bd P.W. ten Bosch is
nog steeds actief bij Bureau Geschiedschrijving van het
regiment.

10 januari

Commando-overdracht Regimentscommandant

Een bijzondere dag voor het regiment. Het
commando over het
Regiment
Bevoorradings- en
Transporttroepen
wordt
overgedragen door
luitenant-kolonel
Gerard van Kuijck
aan luitenantkolonel Henk Plenk.
Tijdens de plechtige ceremonie bedankte lkol van Kuijck
eenieder die het regiment op welke wijze dan ook
ondersteund heeft. Hij verwees in zijn toespraak naar de
vele activiteiten en sloot af met zijn opvolger veel succes
en krijgsmansgeluk te wensen. Onze nieuwe
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regimentscommandant is aan zijn functie begonnen met het zingen van het regimentslied.
Het regiment is lkol Gerard van Kuijck veel dank verschuldigd. Zijn tomeloze inzet, samen
met de RA, het regiment overal en bijna altijd te vertegenwoordigen heeft zijn vruchten
afgeworpen. De drukbezochte ceremonie door Regimentsgenoten en veel andere
belangstellenden uit stichtingen, verenigingen en andere krijgsmachtonderdelen zijn hier
getuige van. Het bewijst dat het regiment leeft. Bij het afscheid ontvangt Gerard namens
het regiment de regimentshandsdruk uit handen van onze regimentsoudste bgen Solkesz.
Een welverdiende waardering.

31 januari
FLO adj Pieter van de Vliet (BIDKL embleem)
Alhoewel Adjudant Pieter van de Vliet al geruime tijd niet meer bij de BIDKL (voorheen
Gravendienst KL) werkt, viel hem vandaag een zeer bijzondere eer te beurt. Vlak voor zijn
functioneel leeftijdsontslag (FLO) werd Pieter uitgenodigd door Commandant BIDKL,
kapitein Geert Jonker, om op bijna zijn laatste werkdag informeel afscheid te nemen van de
club waar hij in het verleden met hart en ziel heeft gewerkt, Bergings- en Identificatie
Dienst Koninklijke Landmacht. Wat Pieter niet wist is dat er een aantal extern genodigden
waren die voor het informeel afscheid waren gekomen.
Na een kopje koffie en een saucijzenbroodje te hebben genuttigd, werd Pieter toegesproken
door kapitein Geert Jonker. Deze lichtte de doopceel van Pieter en ging in op zijn
verdiensten voor de gravendienst als sergeant en sergeant-majoor. Aan het eind van de
toespraak kreeg Pieter een “Laudatio” uitgereikt die gepaard ging met het de eerste officiële
functiebekwaamheidsteken BIDKL, welke op het DT gedragen mag worden. Een mooie
waardering waar Pieter bijzonder trots op is. Zo trots dat hij de RC toestemming vroeg om
bij bijzondere gelegenheden zijn DT te mogen dragen. Deze heeft hij uiteraard gekregen.
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06 februari

Eerste beëdiging 2019

Een regenachtige dag in Stroe, 40 nieuwe regimentsgenoten hebben op het Vaandel de eed
of belofte afgelegd en zijn daarmee toegetreden tot het Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen. Zoals gebruikelijk zingen de nieuwe regimentsgenoten gezamenlijk het
regimentslied en brengt de RA een toost uit op de nieuwe regimentsgenoten en ons
Regiment.

13 februari BIDKL onderscheiden met Poolse medaille
Vele jaren spanden zij zich in om in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Poolse militairen
te identificeren. Het zijn kapitein Geert Jonker en sergeant-majoor Els Schiltmans van de
Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).
Voor hun inzet ontvangen zij vandaag van
de Poolse ambassadeur Marcin Czepelak in
Nederland namens de Poolse minister van
Defensie de Medal Wojska Polskiego, een
medaille van het Poolse leger.
Op de Dumoulinkazerne in Soesterberg
kreeg Jonker een gouden exemplaar en
Schiltmans een bronzen.
De BIDKL identificeert en herbegraaft
oorlogsslachtoffers. De dienst geeft de
omgekomen militairen een waardige
behandeling, ongeacht of het nu om
Nederlandse, geallieerde of Duitse
oorlogsslachtoffers gaat. Daarmee oogst het BIDKL zowel nationaal als internationaal veel
waardering.
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19 februari RC en RA diner
Eenmaal per twee jaar komen de oud regimentscommandanten en adjudanten samen. De
zittende RC en RA organiseren voor hen dit diner en kijken terug op de verschillende
periodes die ons Regiment kenmerkt. Maar ook saamhorigheid onder elkaar met, hoe kan
het ook anders tips en tools voor de huidige regimentsleiding J.

20 februari Bezoek RC en RA aan 11 Bevocie
Gisteren waren de RC en de RA te gast bij de Bevoseals van 11 Bevocie. Een werkbezoek in
het kader van nadere kennismaking met het luchtmobiele optreden van de eenheid voor de
RC. Een logistieke eenheid volop in beweging. Van bevoorrading over de grond tot air drops
en het inrichten van landing zones. Een programma dat een goed beeld geeft van deze
mooie eenheid.
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05 maart

Tweede beëdiging 2019

Ieder jaar organiseert het Regiment een aantal
beëdigingsceremonies. Het liefst doen we dit
natuurlijk buiten de kazerne. Door organisatorische
redenen is dit niet altijd mogelijk. In Stroe, na de
ceremoniële beëdiging buiten, vond er een
bijzondere beëdiging plaats, namelijk die van een
voltallige vaandelwacht. In het bijzijn van familie en
vrienden legde de vaandelwacht de eed of belofte af
op ons Vaandel. En zo werd de tweede beëdiging van
dit jaar, wederom op de Gen Maj Kootkazerne, toch
een bijzondere.
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7 maart

18e Regimentsdiner onderofficieren

Voor de 18e keer is het regimentsdiner onderofficieren georganiseerd met als gastheer onze
RA, Aad van Grevenbroek. Het diner staat altijd wel vol met tradities die horen bij dit diner
zoals het benoemen van onze regimentssergeant. Maar dit jaar waren er ook een tweetal
regimentsgenoten die door de regimentsleiding in het zonnetje werden gezet. Als eerste
hebben we afscheid genomen van een markententster van het eerste uur, Sgt1 bd Manon
van Ooijen zij heeft haar werkzaamheden na vele jaren moeten stoppen. Als dank een
oorkonde en een blijvend aandenken. Tijdens de toespraak van de onze regimentsoudste
werd adjudant bd Hessel Faber verrast met een regimentshanddruk voor zijn inzet voor ons
regiment. Een mooie avond met een hoog reüniegehalte.
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8 maart

18e Regimentsdiner officieren

Bij het 18e regimentsdiner voor officieren werd luitenant-generaal Jan Broeks naar voren
geroepen door onze regimentsoudste. Nu de tijd voor de generaal nabij is om afscheid te
nemen van het groene pak werd het hoog tijd om ook hem te bedanken voor zijn inzet voor
het regiment. De generaal heeft voor het regiment in al zijn functies, zowel voor als achter
schermen de belangen van ons Regiment vertegenwoordigd. Zijn manier van werken en de
ruimte die hij je geeft jezelf te ontwikkelen waren tekenend voor zijn manier van
leidinggeven en gaven het gevoel van een plezierige en veilige werkomgeving. De generaal
was zichtbaar verrast met deze blijk van waardering. Tijdens het regimentsdiner werd de
jongste lichting officieren voorgesteld en trad de nieuwe regimentsjongste aan. Ook hier
weer veel gezelligheid en onderlinge verbroedering.
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15 maart
Bureau Geschiedschrijving
Bureau Geschiedschrijving is een van de vrijwilligersgroepen die onder de vlag van het
Regiment op de achtergrond een essentiële bijdrage levert aan de waarde van ons
bestaansrecht en traditiehandhaving.
Door de jaren heen is er veel aan het papier toevertrouwd en later deels digitaal
opgeslagen. Ook is er veel beeld- en geluidsmateriaal wat door hen wordt beheerd. Vele
uren gaan er zitten in het lezen en valideren van deze gegevens. Dit gebeurt bij de
historische collectie maar ook thuis. Het geleverde werk draagt bij aan het kunnen
uitvoeren van de taken die het Regiment heeft.

27 Maart

De Historische Collectie

Onze historische collectie is van essentiële waarde. Ons gedachtengoed kun je niet alleen
van papier lezen maar moet je ook kunnen zien. Een bezoek aan de collectie en de
vrijwilligers is een vanzelfsprekendheid als je je wil verdiepen in de geschiedenis van het
regiment. En aan wie kun je beter om een rondleiding vragen dan aan iemand die ruim 20
jaar zich heeft beziggehouden met het Regiment en haar collectie.
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Douwe Brouwer was zeker bereid dit te doen. Elk deel heeft niet alleen een militair verhaal,
maar de vrijwilligers die hieraan mee hebben gewerkt krijgen van Douwe de aandacht in
zijn betoog. Uiteraard werden er tussen de regels door nog wat tips gedeeld. Een bijzondere
ochtend waar ik met plezier als startende RC op terugkijk.
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Initiële opleiding KMS VTO LOGISTIEK ALGEMEEN
Door het jaar heen komen er leerlingen van de KMS Ermelo het logistiek deel van hun
opleiding volgen bij de SIVO van het OTCLOG. Een tien-weekse opleiding waarin zij verder
worden gevormd en opgeleid om op te kunnen treden als groepscommandant binnen het
logistiek dienstvak. Voor de B&T-ers onder hen is door de opleiding heen aandacht voor
regimentsaspecten. Zo bezoeken de RC en RA altijd het introductiebivak van een lichting
waar zij zichzelf en het Regiment introduceren. Gedurende de opleiding krijgen de aspirant
onderofficieren de opdracht om een presentatie voor te bereiden over het Regiment. Deze
wordt dan aan de RA en de B&T-instructeurs gepresenteerd. Nadat zij hun certificaat
hebben behaald zijn de RC en RA aanwezig bij de certificaat uitreiking om eenieder welkom
te heten bij het Regiment. Gezamenlijk zingen we dan het regimentslied en toosten op de
goede afloop en het Regiment. Het Regiment ben je samen, ook tijdens je initiële opleiding.
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6 april
Donatie Stichting Hulphond een feit
Op 6 april waren de oude en nieuwe regimentscommandant te gast bij de Stichting
Hulphond in Herpen. Tijdens de commando-overdracht van 10 januari jl. was het verzoek
gedaan aan de gasten om een donatie voor deze stichting te doen. Dit is door velen gedaan
en vandaag werd er een bedrag van 1.000 Euro overhandigd. De stichting levert jaarlijks
140 honden af aan mensen die de steun van deze hulp honden hard kunnen gebruiken.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar hun website: www.hulphond.nl
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10 april
Regioborrel bij 11e Bevoorradingscompagnie AASLT
Vandaag vond de eerste regioborrel van het regiment plaats. We waren te gast bij 11
Bevocie AASLT. Personeel van deze eenheid had een goed en informatief programma
voorbereid.
Uitleg over het Air manoeuvre optreden. De nieuwe Scania en andere voertuigen stonden
opgesteld en hadden direct de belangstelling van eenieder. Bijzonder was ook een
prototype drone die in een testfase zit. Deze moet vracht kunnen vervoeren tot 100 kg.
Maar ook de kleine drone vloog rond. Binnen kon men de traditiekamer bewonderen, die
tevens dienst doet als vergaderruimte. Nog niet geheel gereed maar het geeft wel een goed
beeld van de eenheid i.r.t. hun optreden.
Ook voor de innerlijke mens werd goed gezorgd. Mooie gesprekken en het uitwisselen van
kennis op ons vakgebied. Dat is
precies het doel van een regioborrel.
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13 & 14 april
Museumweekend bij de Historische Collectie
Dit weekend was het museumweekend. De drie historische collecties zijn open. Ook de DKO
(Dienstplichtige Koude Oorlog) en het 1(NL/BE) VN TBAT zijn dit jaar weer aanwezig.
Ondanks het wat koude weer is er een prima sfeer en de erwtensoep smaakte goed.
Lichting 81-5 van 41 Bevocie had vandaag met elkaar afgesproken en onder de koffie
waren de sterke verhalen alweer op tafel wat leidde tot veel gelach binnen de groep.
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18 april
DVVO infodag
Mobiliteit houdt ons allemaal bezig. Daarom was DVVO vandaag gastheer op de inmiddels
bijna traditionele DVVO-Infodag. Deze keer waren we te gast in Stroe. Jeroen Stomphorst
hield ons in het gareel als dagvoorzitter nadat brigadegeneraal Harmsma de dag had
geopend.
Tessie Hartjes, Chief Marketing & Sales van start-up Lightyear uit Helmond sprak als eerste,
over de spectaculaire Lightyear One, een compleet elektrische auto die door de
geïntegreerde zonnepanelen autonoom is en nauwelijks aan de stekker moet. We mochten
de mock-up bewonderen maar 'm helaas niet fotograferen. Over smaak valt niet te twisten:
strakke bak!
Luitenant-kolonel Daan Speetjens, Commandant Centraal Wagenpark Beheer (DVVO
eenheid) sloot hierop aan door de ontwikkelingen van elektrificeren van voertuigen bij de
krijgsmacht voor het voetlicht te brengen. Na de lunch hebben kolonel Marc Huiskes en
luitenant-kolonel Rob Wildenberg (beiden werkzaam bij de EU) ons meegenomen over de
grenzen in Europa en bracht onze douanespecialist Ruud Pietersma ons nog wat wijze Brexit
lessen bij.
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18 april
boekpresentatie Maj Ron Deelen
Er zijn niet veel regimentsgenoten die een boek uitgeven, dus als er een is zijn we daar
super trots op. Majoor Ron Deelen is één van hen. In zijn boek beschrijft hij zijn
levensverhaal van de afgelopen 25 jaar nadat hij bij een beschieting gewond raakte. Het
eerste exemplaar reikte Ron uit aan onze regimentsoudste. Hij was oprecht onder de indruk
van de wijze waarop het boek een inkijk geeft op het leven van Ron. Het boek staat
uiteraard in de bibliotheek van onze historische collectie.
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5 mei
Generaal Foulkesfestival
In Wageningen was er het jaarlijks Foulkesfestival en ook dit jaar was ons regiment
vertegenwoordigd. De VVRB&T en het 1(NL/BE) VN TBAT liepen gezamenlijk in het defilé
op. Vooraf hebben we een toost uitgebracht op de veteranen en op het regiment. Een mooi
maar soms natte en koude dag. Maar ook één van saamhorigheid, herkenning, erkenning
en vooral gezelligheid.
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8 mei
Historische Collectie
Het bord was vorig jaar al binnen gekomen maar dit jaar is het gerestaureerd en weer in
zijn oude glorie teruggebracht. Het naambord van de kazerne waar ons regiment is
ontstaan en vanwege zijn geschiedenis onlosmakelijk verbonden is met ons en onze
geschiedenis. Immers ons regimentsdrankje is deels vernoemd naar deze locatie. Hoe mooi
dat we nu dit naambord aan onze collectie kunnen toevoegen.
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16 mei
Tweede Regimentsdag
Dit jaar is voor de tweede keer in de geschiedenis van ons regiment een Regimentsdag
georganiseerd (de eerste was in 2014). Niet alleen de twee B&T-eenheden zaten in de
organisatie, maar ook B&T vertegenwoordigers van de overige brigades en DVVO namen
deel. Ruim 750 deelnemers deden mee aan diverse sportactiviteiten die voor elk wat wils
boden. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking en de regimentstoost met het
Palmpitje. Het avondprogramma startte met een foodcourt en onder aanvoering van de
band Q-vijf New Style werd het feest ingang gezet. Na deze tweede editie is er misschien
weer een nieuwe traditie die de saamhorigheid binnen het regiment bevorderd.
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16 mei
Legpenning nummer 73 en 74
Tijdens het appèl tijdens de Regimentsdag reikte de RC twee legpenningen uit. Legpenning
nr. 73 werd uitgereikt aan
de Sm Jeroen Hoeksel.
Jeroen is al jaren een
vrijwilliger binnen het
regiment. Fotograaf bij
diverse happenings en één
van de stille krachten
binnen de VVRB&T. Door
zijn inzet op vele fronten
betekent hij veel voor het
regiment.

De tweede legpenning werd uitgereikt aan Jan Mulder, burgermedewerker bij de FBD op
locatie Stroe. Jan is bijna bij elke gelegenheid aanwezig. Als geluidsman, als kelner bij
diners of als handlanger. En zonder zijn hulp en enthousiasme zouden er een aantal dingen
anders gaan dan we tot nu toe gewend waren. Voor Jan is niets een probleem, hij denkt
mee en zorgt dat er voor elk probleem groot of klein een oplossing is binnen de FBD. Als
dank voor die jarenlange steun ontving hij legpenning nr. 74. Een waardering die hij enorm
waardeert.
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18 mei

Regimentsvrijwilligers

Onder het toeziend oog van de RC en de penningmeester van de VVRB&T hebben Ed en
Frits vandaag een vrijwilligerscontract ondertekend. Ze zijn regelmatig op bezoek bij onze
operationele compagnieën en kunnen alles vertellen over ‘het veteraan zijn’ en de
activiteiten die voor hen georganiseerd worden.

12 juni

Regimentsraad

Driemaal per jaar komt de regimentsraad bijeen om met elkaar te spreken over allerlei
aspecten die binnen defensie spelen en ons regiment op een of andere manier raken. Ook
de diverse verenigingen en stichtingen hebben zitting in de raad en verbinden zo ons
verleden met het heden. Als dank voor hun inzet en werk biedt de regimentsleiding hen
allen bij de tweede raad een gezelligsamenzijn aan. Een ideaal moment voor de RC om de
RO en RA eens te verrassen. De RO sluit zijn functie als D-DPOD af en gaat vanuit Ulm
naast zijn werk binnen het JSEC gewoon als regimentsoudste verder. Om ook daar het
regiment te vertegenwoordigen ontvangt hij een mand vol regimentsgadgets. De RA gaf
zoals gebruikelijk het cadeau aan maar toen hij weg wilde lopen mocht hij nog even naast
de RC blijven staan. Die verraste de RA met een functioneringsgratificatie voor al het werk
wat hij in de afgelopen tijd had gedaan.
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6 juli
1-1 AAT voor even bij elkaar
Eén van de adoptie-eenheden van 240 Dienstencompagnie is 1-1-AAT. De compagnie
besteedt met enige regelmaat aandacht aan de veteranen van de adoptie-eenheden. Op
verzoek van de regimentsleiding heeft de csm van 240 Dncie een wel heel bijzondere daad
gedaan. Al sinds langere tijd waren twee veteranen niet meer in staat elkaar te treffen.
Maar door de welwillendheid van 240 Dncie werd de afstand van 200 kilometer overbrugd
en konden Cees en Appi weer voor even samen zijn. Goed om ook op deze wijze invulling te
geven aan veteranenzorg. Beide mannen hebben de dag van hun leven gehad. Omlijst met
oude verhalen en foto’s vloog de dag om. Met elkaar is op het Regiment en 1-1 AAT in het
bijzonder geproost met een Palmpit. Als aandenken aan deze dag hebben Cees en Appi het
schildje van 240 gekregen en een kruikje Palmpit.
Veteranenzorg en adoptie zit hem vooral in de kleine dingen die we kunnen doen zoals deze
geweldige dag!

13 juli
220 Tcie aan de slag in Barneveld
Afgelopen week heeft het eerste peloton vrijwilligerswerk uitgevoerd bij zorggroep ENA
Ruimzicht in Barneveld. Samen met een aantal bewoners is er een stuk gewandeld, lekker
gekletst en gegeten. Een ervaring met veel indrukken voor zowel de bewoners als voor
onze, veelal jonge, manschappen.

Regelmatig wordt er vrijwilligerswerk uitgevoerd door eenheden van het B&TCo in de
gemeente Barneveld. De kazerne valt binnen de gemeente en op deze wijze doen we graag
wat terug. Dagelijks zit er namelijk veel extra vrachtvervoer van ons op de weg in de
gemeente.
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18 juli
Kamp Heumesoord, Regiments Vierdaagseborrel
Traditiegetrouw is de regimentsleiding op de avond voor de intocht aanwezig op Kamp
Heumensoord om daar onze regimentsgenoten te ontmoeten en succes te wensen voor hun
laatste wandeldag. Vermoeid maar voldaan na drie dagen lopen komen zij bijeen voor de
Vierdaagseborrel en een toost. Ook onze collegae in de ondersteuning sluiten hierbij aan.
Zij verzorgen niet alleen onze regimentsgenoten maar bereiden maaltijden voor 7300 man
en regelen het verblijf zoals bijvoorbeeld de legering. Als regiment mogen we trots zijn op
deze veelzijdigheid.
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19 juli
Intocht Vierdaagse van Nijmegen en het Landmachtvaantje
Dag 4 van de 4-daagse van Nijmegen. Wij, het Regiment waren vroeg op locatie en rond
tien uur mochten we de eerste loper verwelkomen. Daarna was het een komen en gaan van
regimentsgenoten. Ook C-LAS wist ons te vinden en liet zich het regimentsdrankje goed
smaken. P CLAS, aanwezig voor de uitreiking van het CLAS Vaantje spelde op verzoek
spontaan enkele medailles op van lopers van ons Regiment.
Mooie momenten, de binnenkomst van de twee logistieke detachementen vanuit het B&TCo
en 11 Bevocie. Wat een doorzettingsvermogen en trots straalde dit uit. En hoe mooi is het
dan dat na al die dagen je wordt beloond met het CLAS vaantje. Wellicht lijkt het een
gewoonte maar ook dit jaar heeft 11 Bevocie alles op alles moeten zetten de concurrenten
voor te blijven. 11 Bevocie nogmaals van harte. To all: Job well done lopers, gefeliciteerd
met jullie medaille. Voor nu benen omhoog en rust.
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5 september
Commando en stokoverdracht bij 130 Clcie
Terugblikken en vooruitkijken
afgelopen middag bij de
commando-overdacht en de
stokoverdracht bij 130 Clcie.
Maj Sietsema dankte collegae
en personeel voor hun steun en
samenwerking. Smi Kuijper
vond het een mooie periode en
sloot af met enkele tips. De
compagnie staat nu onder
commando van maj van
Wijnbergen.

7 September

Nationale Indië Herdenking Roermond

Vandaag was het regiment aanwezig bij de Nationale-Indië herdenking in Roermond. In het
ochtendprogramma was er een presentatie over de UNPROFOR missie. In een presentatie
over hun eigen ervaring in die missie namen Gerard, Barry en Ron ons mee in hun beleving
en ervaringen. Oprechte emotie, blijdschap en verdriet. Zeer indrukwekkend. Ook
indrukwekkend waren de ervaringen die generaal-majoor bd Morsink met ons deelde over
zijn missie als observer in het vm Joegoslavië.

Bij de Herdenking mochten de RC en RA namens de regimenten en korpsen van de
Landmacht een krans leggen bij het monument voor Vredesoperaties. De Erewacht daar
werd uitgevoerd door leden van de VVRB&T. Een mooie dag met indrukwekkende verhalen
en een waardige herdenking.
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11 september
Functieoverdracht regimentsadjudant B&T
Onder grote belangstelling heeft de regimentsadjudant, Aad van Grevenbroek, zijn functie
overgedragen aan adjudant Marcel Blok. Tijdens de ceremonie bedankte de
regimentscommandant Aad voor zijn inzet de afgelopen jaren. Dit deed hij aan de hand van
de drie hoofdtaken van het Regiment namelijk traditiehandhaving, saamhorigheid en
bijzondere personeelszorg voor veteranen. Bij dat laatste bedankte hij ook de vrouw van
Aad, Miranda. Ook zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor onze veteranen en
verdiend hiervoor onze waardering. Marcel welkom als RA. Veel succes met de invulling van
je taak.
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Ereteken van Verdienste voor Regimentsadjudant B&T
De aftredend regimentsadjudant Aad van Grevenbroek heeft het Ereteken Van Verdienste in
brons ontvangen. Commandant Opleidings- en Trainingscommando brigadegeneraal van
Dooren reikte de onderscheiding vanmiddag tijdens de afscheidsreceptie op de Dumoulin
kazerne aan hem uit.
Hij kreeg de onderscheiding voor
zijn inzet en verdiensten voor de
afgelopen 3 jaar in de functie van
regimentsadjudant B&T. Door zijn
transparante en positief kritische
houding
wist
hij
jonge
regimentsgenoten en veteranen te
vinden, te boeien en te binden. Hij
is een ware bruggenbouwer binnen
en buiten het regiment. Dit is
zichtbaar in het brede draagvlak.
Zijn inzet, toewijding en houding
zijn
exceptioneel
en
een
meerwaarde
voor
de
maatschappelijke
zichtbaarheid.
Hiermee
vervult
hij
een
uitzonderlijke voorbeeldfunctie en levert hij een belangrijke bijdrage aan de positieve
uitstraling van de Koninklijke Landmacht en het Regiment B&T in het bijzonder.
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11 september
De ‘Samen Sterker! Award’ 2019
Outside-the-box denken, pionieren en innoveren. Dat zijn zaken waarnaar we binnen
Defensie altijd op zoek zijn. Door anders te denken, anders te doen en binnen de
mogelijkheden de grenzen op te zoeken. Want die
mentaliteit heeft onze organisatie nu meer dan ooit
nodig. Als we adaptief willen zijn, moeten we mee
veranderen met de tijd en ons aan kunnen passen
aan alle ontwikkelingen. Dit moeten we samen
doen, want hoe cliché het ook klinkt: samen staan
we sterker. Aldus admiraal Bauer. Daarom heeft
Defensie de 'Samen Sterker! Award' in het leven
geroepen. Afvalverwerking in missiegebieden en
retourstromen, een project waarin B&T-officieren
Suzanne Aarssen en Ilse van de Lagemaat de
kartrekkers zijn, mochten dit jaar de Award in
ontvangst nemen. Een mooie steun in de rug die dit project verdiend en kan gebruiken.
Bewustwording groeit met de jaren dus is het project ook anno 2020 nog zeer actueel.
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27 september
Nationale Taptoe Rotterdam
Een drukke dag in Rotterdam Ahoy. Vanochtend werden meer dan 500 medailles uitgereikt
aan personeel dat heeft deelgenomen aan één van de vele missies. Ook een aantal
Regimentsgenoten mochten een medaille ontvangen. Gelijktijdig startte de veteranen
taptoe met een reünie. Ruim 3500 veteranen met familie waren aanwezig om na de lunch
het muziekspektakel, de Nationale Taptoe, bij te wonen. Ook hier was het regiment goed
vertegenwoordigd en zo hier en daar heeft de RC het bekende palmpitje uitgedeeld om te
toosten op onze veteranen en het regiment. De Nationale Taptoe werd op een bijzondere
wijze geopend door de CDS. Zijn optreden maar vooral zijn woorden moeten onze
veteranen goed hebben gedaan. De verdere show was afwisselend, indrukwekkend en van
een hoog niveau.
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Personeelszaken
Ook dit jaar weer een paar bijzondere momenten voor regimentsgenoten. Een kleine
compilatie van deze gedenkwaardige momenten.
Commandant der Landstrijdkrachten, luitenantgeneraal Leo Beulen, reikte lkol Jim Gubbels zijn
legpenning in goud uit.

Bevordering tot kolonel,
lkol De Wolf-Fabricius en
lkol van Kuijck

FLO Recepties lgen Jan Broeks, lkol Erik Ruesink, lkol Bert Vingerhoed en Aooi Toine Verhulst
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Zilver voor onze regimentsjongste
Bij de KL-kampioenschappen schermen

FLO receptie Rik Smit

Bevordering lkol Dobben tot kolonel

Afscheid lkol Ubels, eervol ontslag
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1 oktober

Legpenning nr 75 voor lkol v.d. Boom

Tijdens een informeel etentje met de commandogroep van B&TCo hebben wij afscheid
genomen van lkol Twan van den Boom in zijn functie als plaatsvervangend commandant
B&TCo. Een mooi moment om hem ook namens het regiment te bedanken met de
regimentslegpenning nr. 75. Twan heeft niet alleen in zijn functie als plaatsvervanger maar
ook daarvoor binnen het B&TCo een belangrijke rol gespeeld in de activiteiten van het
regiment die op locatie Stroe plaatsvonden.
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3 oktober

Regimentsdodenherdenking

Jaarlijks wordt door het regiment haar gesneuvelde kameraden herdacht
bij het monument op het Logistiek Ereplein in Soesterberg. In
aanwezigheid van de nabestaanden is er bij deze herdenking aandacht
geweest voor Sergeant Mindert de Ruiter, gesneuveld op 29 december
1948 in het voormalig Nederlands-Indië.
Na de ceremonie bij het monument heeft de RC een nieuwe traditie
gepresenteerd. Met een film werden de aanwezigen meegenomen naar het
Ereveld Loenen waar afgelopen zomer bij de zeven kruizen een toef is
gelegd ter nagedachtenis aan alle regimentsgenoten, gesneuveld in
Nederlands-Indië en daar hun laatste rustplaats hebben gevonden.
De zoon en schoondochter van de sergeant Mindert de Ruiter werden verrast met een
kranslegging bij het graf van de sergeant
in Indonesië door kolonel de Wolf die
daar in juli verbleef.
Als dank, maar nog meer als een
blijvende en tastbare herinnering aan
sergeant Mindert de Ruiter hebben de
nabestaanden het Ereteken voor Orde en
Vrede met de gesp 1948 ontvangen van
het regiment.
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5 oktober
140 ZwaarTransportcompagnie
Je eigen transporten begeleiden! Na ruim 1,5 jaar van voorbereiding was het vandaag
eindelijk zover...
140ZwTcie mag en kan nu haar eigen transporten begeleiden in Nederland. Hiervoor heeft
elk peloton een begeleidingsbus met gecertificeerde transportbegeleiders.
Naast de KMar, die deze taak al had, kan 140ZwTcie nu ook deze taak uitvoeren.
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8 oktober
Logistiek Symposium 2019 “VERANDERING in UITVOERING”
Op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe werd het Logistiek Symposium 2019
georganiseerd. Het symposium heeft als doel informatie te geven, ideeën te delen en in 8
workshops dieper in te gaan op logistieke vraagstukken en concepten.
Na de opening door de dagvoorzitter lkol van Ringelesteijn en C-OTCLog, kregen de
aanwezigen van lkol Maathuis een prima uitleg over het Beleids Kader Inzetvoorraden (BKI)
en de stand van zaken in de uitvoering van de aankoop. Duidelijk werd dat er op het gebied
van inzetvoorraden goede stappen worden gemaakt. Kol Blaas gaf na de pauze een boeiend
en informatieve presentatie over het Logistiek Centrum Soesterberg (LCS). Voor veel
deelnemers van het symposium een onbekend fenomeen.
In het middagprogramma werd door de deelnemers actief geparticipeerd in de workshops,
met onderwerpen zoals; bestaat circulaire logistiek – wat doen we met herbruikbare
grondstoffen in ons militair materieel en afval?, Hoe werkt een ecosysteem logistiek – hoe
vormen ‘organismes’ van Defensie en het bedrijfsleven een ecosysteem?. Ook zaken zoals
Multinationale samenwerking tussen Nederland en Duitsland, “Anders opleiden – gewoon
doen” van het DGOTC en logistiek in het brigadevak en het achtergebied werden belicht en
besproken. De geslaagde en informatieve dag werd afgesloten met een gezellige logistieke
borrel.
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10 Oktober

VEVA ROC Midden Nerland

De studenten van de 183J hebben een dagje bij hun toekomstige regiment (B&T) mee
mogen lopen en een dodenherdenking bijgewoond! Als ze straks geslaagd en goedgekeurd
zijn gaan zij naar dit dienstvak. De grootste winst hierbij voor deze studenten is
beeldvorming voor hun toekomstige werkveld en in contact komen met de oudere
veteranen. Hieronder lees je een verslag over deze dag van 1 van onze studenten! Zoals je
kunt lezen is ze dit heel goed bevallen.
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10 oktober

Commando-overdracht 110 Transportcompagnie

Vandaag heeft majoor Harold Hummel het commando over 110 Transportcompagnie
overgedragen aan majoor Inge Gielens. Met het in ontvangst nemen van de onderdeelsvlag
door de majoor was de overdracht een feit.
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11 Oktober Tijdens BEVO SEALS
BEVO SEAL 2019. Een jaarlijks terugkerende oefening van 11 Bevocie voor hun eigen
luchtmobiele bevoorraders. De oefening BEVO SEAL leidde ze in een week langs Den
Helder, Ermelo, Teuge, Deventer, Zutphen, Voorst, Lochem en vliegbasis Twenthe. De
luchtmobiele bevoorraders voerden Combat Battle Trains uit, reden konvooien, liepen
sociale patrouilles, zetten Mobile Vehicle Checkpoints uit en voerden het gevecht met de
oefenvijand. En dat alles in het civiele terrein, onder toeziend oog van de lokale bevolking.
Dat maakte BEVO SEAL zoals elk jaar weer uniek, erg leerzaam en realistisch.
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18 oktober

Pa/Zeun avond NLDA

De jaarlijkse pa/zeun avond in Breda. Na de borrel en uiteraard het zingen van het
regimentslied en de toost gingen ruim 60 officieren de stad in om daar te genieten van een
Mexicaanse maaltijd. De jonge officieren
maken hun eigen herinneringen die altijd
verbonden zullen zijn met Breda. Jong en
oud samen het Regiment.

20 Oktober

19 jaar Regiment B&T en een Koninklijk Besluit

Op onze 19e regimentsverjaardag is bekend geworden dat bij Koninklijk Besluit ons
Regiment het vaandelopschrift “Zuid-Afghanistan 2006-2011” toegekend krijgt. Dit
vaandelopschrift is een belangrijke waardering voor het regiment en de veteranen van deze
missie voor hun bijdrage en inzet gedurende
deze missie. Onze bijzondere dank gaat uit
naar alle regimentsgenoten die een bijdrage
hebben geleverd aan deze voordracht en de
moeite hebben genomen hun ervaring aan
het papier toe te vertrouwen. Onze dank
gaat ook uit naar de voormalige RC, kolonel
van Kuijck en de RA, adjudant van
Grevenbroek die een belangrijk deel van het
werk hebben geleverd de afgelopen jaren.
Een mooier bericht dan dit kunnen we op
onze regimentsverjaardag niet met elkaar
delen.
19 jaar Regiment Bevoorradings- en
Transporttroepen. Het regiment zijn we
samen, gefeliciteerd.
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24 oktober

3e Beëdiging gehouden in Barneveld

Bij de 3e beëdiging heeft ons regiment er 24 beëdigde regimentsgenoten bij. Onder
belangstelling van familie, vrienden en directe collega's hebben zij de eed of belofte
afgelegd op het Vaandel. Het Regiment was te gast bij de Gemeente Barneveld op het
Raadhuisplein. Na de beëdigingsceremonie feliciteerde de burgermeester van Barneveld,
meneer van Dijk, de beëdigde militairen. Het geheel werd afgesloten door het zingen van
het regimentslied en de toost met het Palmpitje.
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1 november

Militaire wereldspelen China

De laatste weken van oktober werden de militaire wereld spelen in China gehouden. In de
150 koppige Nederlandse delegatie zaten 8 regimentsgenoten. Er deden militairen mee uit
meer dan 100 landen. Daaronder zaten veel topsporters van wereldklasse met olympische
ervaring.
Ondanks de goede prestaties en zelfs enkele persoonlijke records zaten medailles er helaas
niet in voor de collega's. Het Regiment B&T is echt overal.
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19 november

Bestuurswisseling Stichting Vrienden van het Regiment B&T

Vandaag hebben we afscheid genomen van 3
bestuursleden van de Stichting Vrienden van
het Regiment, brigadegeneraal bd Toine
Beukering, lkol bd Willy Engelmann en aooi Paul
Knops. Toine en Willy zijn de grondleggers van
de Stichting en hebben samen met Paul de
stichting gemaakt tot wat het nu is. Een
Stichting die de regimentsleiding ondersteunt
bij de uitvoering van hun taken. De RC
bedankte de drie mannen voor hun jarenlange
inzet de Stichting op te zetten en te
ontwikkelen.
De aanwezige members konden kennis maken met de nieuwe bestuursleden luitenantgeneraal bd Jan Broeks, kol Timo Beaufort en sm Marcel Bothe. We wensen hen veel succes
en plezier bij de stichting.
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3 december

Regimentsappèl

Op het regimentappèl, wat plaats vond op legerplaats Stroe, is de soldaat Coen uitgeroepen
tot regimentssoldaat van het jaar 2019. De soldaat die al langere tijd functioneert als
waarnemend groepscommandant heeft met de invulling van taken en
verantwoordelijkheden laten zien dat je jezelf binnen je functie verder kunt ontwikkelen.
Daarnaast heeft hij oog voor zijn personeel en draagt hij zorg voor een goede uitvoeringen
van de opgedragen taken aan de groep. Een mooie waardering voor zijn geleverde
prestaties. De regimentskorporaal van het jaar 2019 zal op een later moment bekend
worden gemaakt.
Tijdens het appèl heeft de RC een korte terugblik gedaan en iedereen die een bijdrage heeft
geleverd bedankt namens de regimentsoudste, Bgen Solkesz, de Regimentsadjudant en
hemzelf.
Na het appèl is onder aanvoering van de RA het regimentslied ten gehore gebracht en
getoost op ons Regiment.
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16 december

Vrijwilligersavond

Een regiment zonder vrijwilligers? Onmogelijk. Daarom een avond in het teken van onze
vrijwilligers. Gewoon om hen te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.
Veteranenvereniging, de Stichting Vrienden van het Regiment, de historische collectie,
bureau geschiedschrijving en vrijwilligers die ons met hand en spandiensten ondersteunen
nogmaals onze dank en wij vonden het een geslaagde avond.
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16 december

Regimentslegpenning nr.78 voor Paul Hadewegg Scheffer

Tijdens de vrijwilligersavond werd de penningmeester van de VVRB&T, reserve-luitenantkolonel drs. Paul Hadewegg Scheffer, extra in het zonnetje gezet. In aanwezigheid van zijn
vrouw ontving hij uit handen van de Regimentscommandant de Regimentslegpenning nr 78.
Paul ontving de legpenning als dank voor al zijn werk in de afgelopen jaren als
penningmeester binnen een vereniging die zich enorm heeft ontwikkeld waardoor de
verantwoordelijkheid van deze functie is gegroeid. Daarnaast neemt hij met enige
regelmaat de RC waar tijdens de vergaderingen van het gemeenschappelijk overleg
regimenten en korpsen KL. De RC omschreef
dit als volgt:” Paul’s inzet voor de vereniging
blijft echter niet beperkt tot het beheren van de
geldstromen. Als lid van het dagelijks bestuur
denkt hij enthousiast mee over alle mogelijke
onderwerpen waar het bestuur mee te maken
krijgt en over het uitstippelen van de koers van
de vereniging. Ook is Paul al sinds
mensenheugenis de vertegenwoordiger van de
VVRB&T (en dikwijls zelfs van het regiment) in
het Georganiseerd Overleg Regimenten en
Korpsen Koninklijke Landmacht (GORKKL).
Door zijn jarenlange ervaring, kennis van de
vaak langlopende dossiers en zijn netwerk
binnen de veteranenwereld is hij uitstekend in
staat de belangen van de veteranen van het
regiment te vertegenwoordigen. Zijn inbreng in
vergaderingen is altijd weloverwogen,
constructief en nooit langer dan noodzakelijk.”
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18 december

Benoeming Lgen J Broeks tot Commandeur in de Orde
van Oranje-Nassau met de Zwaarden

In de namiddag van 18 december vond in de voorzitterskamer van de Ridderzaal een wel
heel bijzondere happening plaats. Luitenant-generaal Jan Broeks ontving uit handen van de
Minister van Defensie een Koninklijke onderscheiding. De generaal is benoemd tot
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Hij ontving deze benoeming
voor zijn 42 jaar lange inzet en diensten voor onze defensieorganisatie.
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18 December

Regimentskorporaal van het jaar

Op de valreep voor het Kerstverlof is er nog de mogelijkheid geweest om ook de
Regimentskorporaal de legpenning en oorkonde uit te reiken. In Burgers Zoo had de 11e
Bevocie zich verzameld om samen met partners het jaar af te sluiten. Daar verraste de
Regimentscommandant korporaal Thijs Jager met zijn benoeming.

107

18 december

Uitreiking uniek functiebekwaamheidsembleem BIDKL

Adjudant Sandor Verkerk heeft het unieke functiebekwaamheidsembleem
“Identificatiespecialist” uit handen van Hoofd Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke
Landmacht (BIDKL) kapitein Geert Jonker mogen ontvangen.
Sandor sloot een paar weken geleden zijn opleiding af door in Engeland zijn laatste examen
met goed gevolg af te leggen. De BIDKL telt nu weer drie gecertificeerde
identificatiespecialisten.
De BIDKL identificeert en herbegraaft oorlogsslachtoffers. De dienst geeft de omgekomen
militairen een waardige behandeling, ongeacht of het nu om Nederlandse, geallieerde of
Duitse oorlogsslachtoffers gaat. Daarmee oogst het BIDKL zowel nationaal als internationaal
veel waardering.
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21 december

Ereteken van Verdienste in Brons

23 militairen ontvingen vandaag het Ereteken voor Verdienste in Brons en het Sculptuur
Operationeel Optreden. Zij kregen deze onderscheiding voor bijzonder verdienstelijk
optreden tijdens missies in Irak, Afghanistan, Mali en Sudan.
Het Ereteken voor Verdienste in Brons is een ministeriële onderscheiding die kan worden
toegekend aan militairen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
Ook één van onze regimentsgenoten is gewaardeerd met dit Ereteken en de sculptuur.
Namens het regiment waren de RC en RA aanwezig bij de ceremonie. Korporaal van Exel
ontving deze waardering voor getoonde moed en het kordate optreden nadat een voertuig
in het konvooi, waar hij deel van uitmaakte op een IED was gereden.
Door zijn optreden toen is erger leed bespaard gebleven. De korporaal en het slachtoffer
van toen hebben een band voor het leven en uiteraard was hij er ook bij.
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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 2019 tussen de 65 en
75%. De materiële inzetbaarheid van diverse hoofduitrustingsstukken was in 2019 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/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 één clusterpeloton in de planning meegenomen wordt. Deze
halvering van planmatig inzetbare capaciteit gold ook voor de deploymentpelotons
van de clustercompagnieën.
(4) Deze verdichting is gedurende geheel 2019 van toepassing geweest en zal zo blijven
tot aan de Datum Begin Geldigheid Eenheid (DBGE) van de lopende reorganisatie,
d.d. 01-12-2020 (zie ook punt 1.f.).

c.

Dispositie
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
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Eindhoven/Woensdrecht (tdet Zuid-110 Tcie), Harskamp (tdet Midden-220Tcie) en
Havelte/Den Helder (tdet Noord-210 Tcie).
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 (CLAS xpost 2015000330) 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.

Reorganisatie LvM.82 ‘Versterken B&TCo’
(1) Vanaf voorjaar 2019 was de weg vrij om na de afronding van de evaluaties van de
vorige reorganisaties (DRP 1607 B&TCo en DRP 1603 OPCAT-1) de nieuwe
reorganisatie LVM.82 ‘Versterken B&TCo’ op te starten. Deze reorganisatie heeft als
doel het versterken en herstellen van de balans tussen Combat, Combat Support en
Combat Service Support, waardoor het B&TCo in staat moet zijn maximaal een
brigadetaakgroep voor de duur van een jaar in de tweede hoofdtaak te
ondersteunen, door het leveren van één Niv-V C2-element en het plannen en
uitvoeren van operationele B&T-ondersteuning.
(2) Projectleider Majoor van Gent richtte een projectmanagementteam (PMT) in
bestaande uit tlnt Victor Giel (secretaris) en aoo bd Hans Kievith (analist). Tevens
werden vijf ‘productteamleiders’ aangewezen die ieder een deel van de
inventarisatie van de bestaande functiebeschrijvingen en materieel ter hand namen
en gezamenlijk input leverden voor het ontwerp van de nieuwe organisatie. Vooral
in de periode vanaf augustus 2019 is het voor de collega’s kap van der Hoeven, de
majoors Stolwijk, van Wijnbergen, Landheer en de overste Wygman en hun teams
een ongelooflijk drukke tijd geweest en hebben zij allen deze inzet naast hun
gewone werk geleverd.
(3) Onder begeleiding van het programmabureau van Staf-CLAS werd uitvoering
gegeven aan een krap tijdschema: mei 2019-opleveren Projectmandaat; augustus
2019 - opleveren Project Initiatie Document (PID) en start van de productteams;
september 2019 – opleveren concept Beleidsvoornemen (cBV); oktober-november
2019-vormgeven design nieuwe organisatie en communicatie middels
filmzaalsessies; november 2019-herziening design o.l.v. de klankbordgroep B&TCo;
december 2019 – omwerken design door productteams en aanpassen en opnieuw
indienen van het projectmandaat door het PMT.
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(4) Het beoogde effect van al deze inspanningen is een wendbaarder en robuuster
B&TCo. Dit wordt o.m. bereikt door het oprichten van een deploymentcompagnie,
het samenvoegen onder eenhoofdige leiding van de
bedrijfsvoeringstransportcapaciteit in één eenheid (210 Regionale
Vervoerscompagnie), uitbreiding van de klasse V-capaciteit en het inrichten van de
transportcompagnieën met een specifiek element dat zich zal richten op de
ondersteuning van 13 Ltbrig en 43 Mechbrig. De capaciteit van staf B&TCo groeit
o.a. met functies t.b.v. de sturing van logistieke operatiën en dedicated capaciteit
voor doorontwikkeling. Binnen de staf wordt ruimte gemaakt voor junior leaders
voor verbreding van hun ervaringsopbouw. Het project voorziet ook in de
implementatie van schaalbaarheid door o.a. reservistencomponenten.
(5) Tenslotte sorteert B&TCo voor op toekomstige ontwikkelingen bij belendende
reorganisaties door aangewezen personeel te bestemmen voor het toekomstige
Logistiek Centrum Soesterberg (LCS), de overgang van het Bureau Verkeer naar de
DVVO en het overbrengen van het planningsniveau twee voor het goederenvervoer
over de weg naar het toekomstige National Movement Coordination Centre (NMCC)
bij de DVVO.

Overleg tussen het projectmanagementteam, de commandogroep B&TCo en de
medezeggenschapcommissie over de reorganisatie

2.

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

Zie bijlage 3 (SJP 2019).

b.

Versitile Tiger
Om de planningsvaardigheid van de niveau V-staf te ontwikkelen en te behouden werd
de planningsoefening Versitile Tiger gehouden. Gedurende een snikhete zomerperiode
werden op de SOB/SOMS II een CP met boogtenten en shelters opgebouwd. Onder
leiding van de LDO Lkol de Heus en de LTC trainer Lkol Bruijstens werd allereerst
commandant niveau V staf Lkol Wygman met chef-staf Maj Landheer in een CPX setting
getraind waarna het resulterende plan werd uitgegeven aan drie samengestelde
compagniesstaven (140 Zwtcie, 230 Clcie en 240 Dncie).
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De CP wordt opgebouwd

11

Bevelsuitgifte te velde

c.

VJTF en Noble Jump I & II
Heel 2018 had in het teken gestaan om materiaal, voorraden en personeel gereed te
stellen voor de NAVO flitsmacht, genaamd de VJTF. Bijna het gehele B&TCo had hier een
rol in omdat bij gebrek aan logistieke eenheden Defensiebreed er heel veel extra taken
werden belegd bij het B&TCo. Zo moest bij activatie niet alleen de eigen PEPHA11-locatie
worden ondersteund maar ook diverse andere locaties in het land. In 2019 is de VJTF als
test één keer gedeeltelijk geactiveerd en wel tijdens Noble Jump (I en II waren
verschillende faseringen in die activatie). Noble Jump concentreerde zich rond een
internationale ‘fire power demonstration’ waarbij de grootste achilleshiel van elke
ontplooiing, de logistiek, helaas ‘pro memori’ werd ingevuld.

d.

Redeployment Minusma
2019 was ook het jaar dat de Nederlandse bijdrage aan de missie in Mali, Minusma, ten
einde kwam. Het B&TCo heeft hiervoor een redeploymentteam ingezet wat gedurende
ongeveer drie maanden Nederlands materiaal heeft afgestoten, vernietigd of
teruggeplaatst (veelal middels inhuur) naar Nederland. De redeployment moet in 2020
afgerond worden.

e.

FTX SCHUBZ en D/E 44Painfbat dzv 220 Tcie en 230 Clcie
Voor wat betreft de ondersteuning en gereedstelling van manoeuvre-eenheden was het
B&TCo voornamelijk gericht op 44Painfbat dat werd ondersteund door 220 Tcie en 230
Clcie onder leiding van C-220 Tcie. Er werd door het B&TCo veel nadruk gelegd op
geïntegreerd oefenen, maar de omslag in denken is ook bij de manoeuvre nog een
opgave. Vooral door de tijd- en ruimtefactoren die de manoeuvre zolang gewoon was
tijdens ‘counter-insurgency’ maakt het ook voor het B&TCo lastig om over te schakelen
van ‘baselogistiek’ naar ‘operationele bevoorrading’. Ook in 2020 zal er nadruk op
moeten worden gelegd dat manoeuvre de logistieke eenheden moet meenemen in haar
oefendoelstellingen.

f.

Xenon Sword
Het weer gezamenlijk optreden in een grootschalig gevecht betekent ook dat het B&TCo
veel zelfbewuster en aanwezig dient te zijn in CPX-scenario’s van o.a. brigade en hogere
staven. Het B&TCo heeft veel moeite moeten doen om überhaupt te kunnen deelnemen
aan de 1GNC CPX Xenon Sword. Het B&TCo was erg gebrand op deelname, omdat die
oefening werd gezien als opstap naar de FTX Zebra Sword eind 2020. Doctrines,
bevelsverhoudingen, planningsgegevens en wijzen van optredens moesten worden
getoetst en beoefend. De sectie S2/3 heeft zich veel moeite getroost om het optreden
van het B&TCo gedurende het grootschalige gevecht toe te passen in het scenario van
Xenon Sword (meerdere brigades onder een divisie of legerkorps). Daarmee was het
voor het eerst in vele jaren dat er nu een uitgewerkt plan ligt hoe de ontplooiing en
ondersteuning van een brigadetaakgroep mogelijk te maken.

g.

Militaire Bijstand Den Haag en Amsterdam
Een grote verrassing van 2019 was niet alleen de stikstof- en PFAS-crisis met massale
blokkades van boeren en bouwvakkers, maar ook het grote aantal vrachtwagens wat aan
het B&TCo werd gevraagd. Eerdere protesten in Den Haag hadden laten zien dat de door
de politie ingehuurde vrachtwagens ter blokkering van wegen, bij het platrijden van de
eerste hekken meteen waren vertrokken. De vraag naar blokkerende vrachtwagens om
zo trekkers te weren uit de binnensteden van Den Haag en Amsterdam kwam daarmee
volledig bij het B&TCo te liggen. Wij hebben laten zien dat wij, zonder waarschuwing en
binnen 1½uur, beladen en al, de poort uit konden rijden.

PEPHA = Personnel and Equipment Preparation and Handling Area.
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Verplaatsen

Betrekken en inrichten

Wegafzetting in Den Haag

h.

Oplan 2020-2021
(1) Voor de oplan 2020-2021-cyclus is de trend voortgezet om de compagnieën eerder
te betrekken bij de totstandkoming van het jaarplan. Er is door bureau plans een
order geschreven waarin o.a. in tijd is weggezet welke activiteiten er gepland
stonden voor de totstandkoming van het jaarplan en welke bijdrages er van wie
benodigd waren.
(2) Zo zijn er wederom capaciteitsijkingen geweest met de compagnieën waarmee
geverifieerd werd of de capaciteiten waar de staf mee rekende ook daadwerkelijk
klopten met de werkelijkheid van de compagnieën. Daarnaast zijn er ook meerdere
terugkoppelingen geweest met de compagnieën over de invulling van het jaarplan,
waardoor men in een vroegtijdig stadium betrokken werd bij de totstandkoming van
de eerste pijlers van hun eigen jaarplan. Het voordeel voor de staf was dat tijdig
geverifieerd kon worden of de plannen die bedacht waren ook haalbaar waren voor
de compagnieën

i.

TPC (Transport Planning Cel)
(1) TPC 2.0
De functiebeschrijvingen zijn geactualiseerd als gevolg van de nieuwe werkwijze. Dit
is in samenspraak gegaan met DCO&F. Eind 2019 zijn de nieuwe
functiebeschrijvingen gewaardeerd door DCO&F. De verwachting is dat STAF CLAS
het advies overneemt.
(2) Globale cijfers
In 2019 zijn er 9.240 Forwarding Orders gecreëerd voor goederenvervoer over de
weg. Deze Forwarding Orders zijn gepland op 11.743 Freight Orders. Hiervan zijn
10.378 Freight Orders gepland op eigen middelen. 1.365 Freight Orders zijn op
externe vervoerders gepland. Deze 1.898 orders hebben samen met de inhuur van
hefmiddelen gezorgd voor een uitgave van circa 9.5 miljoen Euro.
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3.

Doctrine/wijze van optreden/kennisproductie
a.

Algemeen
De heroriëntatie van het CLAS op het campagnethema combat heeft binnen het B&TCo
geleid tot herontdekking van operationele bevoorrading in het grootschalig gevecht. De
sectie S2/3 heeft een document geschreven waarin op basis van de VJTF-stukken, de
studie Vervanging Wissellaadsysteem, Trekkeropleggers en Bergingsmiddelen (WTB) en
meerdere CPX-oefeningen een aantal constateringen werden gedaan:
(1) Eén groot vc kan nauwelijks verplaatst worden en daarmee reageren op het
gevecht. Er is dus noodzaak om twee vcn uit te kunnen brengen waardoor de
bevoorrading redundantie krijgt;
(2) Acn zullen net als de artillerie gebieden moeten krijgen waar ze autonoom en
onvoorspelbaar van locatie kunnen wisselen;
(3) De logistieke opbouwvolgorde voor ontplooiing van een brigadetaakgroep zal zijn:
vc samen met dagelijkse bevoorrading, ob stellen van asvn en ten slotte het
opzetten van acn;
(4) Het totaal aantal containers en flatracks waar B&TCo in het theater verantwoordelijk
voor is, zal ongeveer 660 stuks zijn. Deze volumes zijn naar verwachting te groot
voor het brigadeachtergebied en zullen daarom gesitueerd moeten worden in het
vak van het naast hogere niveau (divisie/legerkorps).

b.

Projecten t.b.v. het toekomstig optreden van de B&T
(1) 6-pager
De hernieuwde focus van CLAS op het campagnethema combat en het verwachte
(multi-domain) gevechtsveld, zoals beschreven in o.a. de narratieven van CLAS
‘Voorzien in veiligheid’ en het concept Operationeel Kader Landoptreden (OKL),
dwingen ons kritisch te kijken naar de huidige invulling van de operationele
bevoorrading en na te denken over het toekomstig optreden van het B&TCo. In
nauwe samenwerking met het KC is daarom in 2019 begonnen met het schrijven
van een 6-pager (uiteindelijk zal dit mogelijk meer worden), getiteld “De
operationele bevoorradingsketen op het toekomstige gevechtsveld van de brigade
binnen een divisie”. Hierin staan een aantal constateringen met daaraan gekoppeld
mogelijke oplossingsrichtingen voor de verbetering van ons optreden binnen ons
huidige middelenbestand.
(2) Zichtbaarheid van log middelen op het gevechtsveld
Op dit moment zijn wij ‘logistiek blind’. Er is gedurende de uitvoering van
operationele bevoorradingstaken geen (digitaal) zicht op de locatie en daaraan
gekoppeld de status en/of voorraadniveau van onze logistieke middelen. In nauwe
samenwerking met het KC is derhalve een 2-pager geschreven t.b.v. bureau CD&E
om te bezien in hoeverre we kunnen experimenteren met GPS-trackers op onze
middelen, teneinde de logistieke SA op het gevechtsveld te vergroten. De eerste
stappen zijn daarmee gezet. Het CD&E-traject zal zich voortzetten in 2020, met de
verwachting dat we actief kunnen experimenteren gedurende SOB/SOMS II, mod D
en ZESW/SOB III.
(3) Vervanging wls/tropco
(a) In 2018 is het KC OTCLOG in het kader van de vervanging van de wls en
tropco de studie “vervanging wls/tropco” gestart, waarin de kwantitatieve
analyse en deels de kwalitatieve analyse is opgenomen.
(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).
(c) Het B&TCo heeft input/commentaar geleverd op conceptversies van deze
studie. Eind 2018 is deze studie aangeboden aan BO CLAS, en in 2019 is deze
doorgezet naar DPLAN/ALO voor de opmaak van het DMP-A document. Dit
document is inmiddels gefinaliseerd en aangeboden aan DMO.
(4) Elektrische vrachtwagen
(a) Het B&TCo is de mogelijkheden rondom alternatieve brandstofvoorzieningen
voor vrachtwagens aan het verkennen. Er is gebleken dat de ontwikkelingen op
dit gebied nog traag verlopen en er nog weinig keuze is.
(b) Desalniettemin is er de wens om in 2020 een pilot te draaien met een
elektrische vrachtwagen om in ieder geval ervaringen op te doen.
(5) Truck Platooning
(a) Bureau plans heeft een bijdrage geleverd aan de aanloop naar de
haalbaarheidsstudie Military Truck Platooning. Deze haalbaarheidsstudie heeft
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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.
(c) In 2019 zijn er verschillende sessies geweest waarbij TNO, het kenniscentrum
van het OTCLOG en het B&TCo met elkaar van gedachten hebben gewisseld
over dit onderwerp, en op basis daarvan heeft TNO al het nodige op papier
gezet. Dit onderwerp zal zich in 2020 voortzetten.
(6) Containerwasinstallatie
(a) Het bedrijf Marine Systems heeft een containerreinigingsinstallatie ontwikkeld
die in staat is om in enkele minuten de binnenkant van een transportcontainer
te reinigen. Tevens is het een mogelijkheid om met chemicaliën de reiniging uit
te voeren, waardoor ook eventuele ziektekiemen gedood worden.
Transporthygiëne is een prominent terugkerend onderwerp bij
(re)deploymentoperaties, waarin deze installatie van grote meerwaarde kan
zijn. Momenteel wordt de reiniging, indien hiervoor capaciteit beschikbaar is,
namelijk handmatig door het personeel uitgevoerd.
(b) Bureau Plans B&TCo heeft Marine Systems uitgenodigd om voor verschillende
spelers uit de keten een presentatie te verzorgen. Na deze presentatie is
geconcludeerd dat de installatie voor Defensie van toegevoegde waarde kan
zijn, wat ertoe heeft geleid dat een business case is opgestart door CEAG in
nauwe samenwerking met C-DUO, KCLOG en B&TCo. In deze business case
wordt defensiebreed de meerwaarde van de installatie nader onderzocht.
(7) Vervanger MSK (Mobiele Satelliet Keuken)
(a) De vervanging van ons huidige kooksysteem, op beperkt niveau, staat gepland
in 2023. Hiervoor zijn we als B&TCo in het onderzoek betrokken. We kijken nu
met DPLAN, het KCLOG, en 240 Dncie waar de beste mogelijkheden liggen. We
richten ons nu op vier richtingen:
i.
Oriënteren bij onze Duitse collega’s, die ook bezig zijn met de vervanging
van hun systemen;
ii.
Combineren van ‘wit’ en ‘groen’;
iii. Het doorontwikkelen van de huidige MSK naar een 2.0 versie;
iv. Het betrekken van universiteiten om mogelijk tot nieuwe inzichten te
komen.
(b) Dit project is in 2019 opgestart en staat nog in de kinderschoenen. In 2020 zal
hier mee verder gegaan worden.
c.

Groupagepunt luchttransport (GP-Air)
In Q4 van 2018 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. De Pilot is als positief ervaren vanuit het
B&TCo, helaas heeft er door capaciteitsgebrek bij CLSK geen vervolg plaats kunnen
vinden.

d.

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
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.
(3) In 2019 hebben er studenten meegedacht over dit onderwerp. Zo heeft een stagiair
de IST-situatie in kaart gebracht en ook is een retourlogistiek-tool ontwikkeld.
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(4) De way-ahead is onder andere om retourlogistiek op te laten nemen in documenten
als de JOLI en MSLI12, maar nog belangrijker, om ervoor te zorgen dat
bewustwording op dit gebied een breed gedragen begrip wordt binnen alle lagen van
de organisatie.
e.

12

De invoering van SAP speelde ook in 2019 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) Met de live-gang van SAP OPCAT en de aanstaande invoering van SAP KL V
heeft het B&TCo de aanzet gegeven om de SAP-processen zo veel mogelijk
gelijk te trekken, zodat de beheerders van de goederenklassen beter
uitwisselbaar zijn.
(b) De invoering van SAP-ECC vindt per goederenklasse plaats. Na de live-gang
van SAP OPCAT tijdens de SOB/SOMS-3 2018 en de evaluatie daarvan, zijn de
verbeterpunten in 2019 verwerkt en vervolgens doorgevoerd.
(c) De invoering van SAP voor de klasse V die gepland stond voor 2019 is door
verschillende omstandigheden verplaatst naar medio 2020.
(2) SAP-TM
(a) Met het project ‘Verbeteren gebruik SAP-TM’ en Project O-4 (Ondersteuning
Operationeel Optreden en Oefenen) is de basis gelegd voor Demand & Supply
network planning & execution bij Defensie. Concreet betekent dit integrale
afstemming tussen SAP ECC (behoeftestelling, voorraadbeheer, uitlevering) en
SAP-TM, om eenheden tijdig en traceerbaar van de juiste goederen te kunnen
voorzien. Bij Defensie is dat complex, omdat we onder meer te maken hebben
met grote verscheidenheid aan te bedienen Force Elements met veel dynamiek
en verschillende situaties (deployment, sustainment, redeployment) die elk
hun eigen besturingskenmerken hebben. SAP levert ons de software die
noodzakelijk is om dit te verwezenlijken.
(b) Voor het transport en de distributie van geneeskundige artikelen en medicijnen
is de genoemde integratie in 2019 verbeterd. Bestelde artikelen worden
geautomatiseerd gepland op Transportation Schedules en de volgende dag
afgeleverd bij de klant. Met deze werkwijze is ook inzichtelijk welke goederen
er door welke chauffeur en met welk transportmiddel worden vervoerd en
welke stand van zaken het transport heeft. Tevens wordt voor de uitvoering
gebruik gemaakt van een mobile device (chauffeurs-app) waar de events met
betrekking tot de uitvoering, zoals vertrek, aankomst, laden, lossen, eventuele
bijzonderheden in worden geregistreerd.
(c) Op basis van de resultaten met het geneeskundige assortiment is in de 2e helft
van 2019 gestart met project O-4 met uitrollen van deze functionaliteit om al
het Scheduled Transport (lijndienstritten) met SAP-TM te ondersteunen. Er zijn
twee varianten gemaakt. Eén variant voor de ondersteuning van de
groepageritten (lading bekend) en één variant zonder lading de zgn. Milkrun,
waarbij alle locaties van het Transport Schedule worden bediend en
aangedaan. De Pilot O-4 met een aantal Milkruns is met goed resultaat
afgesloten. Dit is nog steeds een interim-oplossing totdat leverintegratie bij alle
depots is gerealiseerd. Door gebruik te maken van beide varianten kunnen in
2020 alle Scheduled Transport-ritten worden ondersteund met SAP-TM en kan
de Acces-database Scheduled Transport worden uit gefaseerd. Deze nieuwe
functionaliteit maakt het mogelijk om vanaf 2020 alle transportdetachementen
volledig met SAP-TM te laten werken.
(d) Verder zijn in 2019 diverse verbeteringen in SAP-TM doorgevoerd om het
werken met het systeem gebruikersvriendelijker te maken. Zo is het nu voor
leidinggevenden bij de transportcompagnieën, pelotonsleiding en -planners,
werkaansturingen en Planners Voorbereiden Transport bij de detachementen
eenvoudiger en overzichtelijker gemaakt om met name de personele
inzetbaarheid en afwezigheid weer te geven en hierdoor eenvoudiger te
plannen voor transportopdrachten, oefeningen, logistieke ondersteuning en
steunverlening.
(e) Tenslotte is in 2019 een structurele inbedding van benodigde SAP-TM Keyusercapaciteit gerealiseerd. Binnen de sectie S2/3 is een bureau SAP-TM

JOLI = Joint Logistieke Instructie; MSLI = Missie Specifieke Logistieke Instructie.
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ontstaan met drie fulltime functies. Dit zijn twee key-user planningsniveau 3
t.b.v. ondersteuning van de transporteenheden, het onderbouwen van
gewenste functionaliteiten en het opleiden en begeleiden van Planners
Voorbereiden Transport en één Hoofd bureau/key-user planningsniveau 2 t.b.v.
ondersteuning van planners van de TPC en ondersteuning van het
management door het aanleveren van bedrijfsvoeringinformatie met
betrekking tot transport en inhuur. Met deze capaciteit kan het verbeterproces
de komende tijd worden gecontinueerd.
(3) Logistieke informatiesystemen
In 2019 is met betrekking tot de reorganisatie TORONTO de conclusie getrokken dat
voor het werken met Logistieke Informatiesystemen (LIS) de kennis beter
gebundeld en gedeeld kan worden op een Bureau LIS waardoor de ondersteuning
van alle gebruikers van Logistieke Applicaties meer ondersteuning en service kan
worden verleend.
4.

5.

Opleidingen & Trainen
a.

Door schaarse logistieke capaciteiten en een vol jaarplan is de druk op het B&TCo in
2019 onverminderd groot geweest. De vele steunverleningen en logistieke
ondersteuningen resulteerde in een beperkte trainingstijd voor de eigen eenheden.
Ondanks de uitdrukkelijke wens om geïntegreerd te trainen met gevechtseenheden, blijkt
dit in de praktijk moeilijk te realiseren. De focus zal de komende jaren hier op blijven
liggen, door met creatieve oplossingen en een goede mindset toch de aansluiting met de
manoeuvre te vinden. Desondanks heeft B&TCo met succes eenheden gereed gesteld,
mede door waar het mogelijk was eenheden van het B&TCo te koppelen aan manoeuvreeenheden.

b.

Binnen het B&TCo zijn er in 2019 talloze in- en externe opleidingen gevolgd door het
personeel. Helaas zijn opleidingstekorten een hardnekkig probleem.
(1) De behoefte binnen het B&TCo aan rijopleidingen wls oversteeg ruimschoots het
aanbod vanuit het OTCRij. De gezamenlijke inspanning met onder meer de inzet van
(voormalig) rijinstructeurs die werkzaam waren binnen het B&TCo en een contract
met een civiele rijschool, heeft positieve effecten gebracht, maar was helaas maar
voor een beperkte periode. De verwachting is dat in 2020 een nieuwe
opleidingssystematiek bij OTCRij en een groter, landelijk, contract met een civiele
aanbieder zal resulteren in het teruglopen van de opleidingsachterstand.
(2) In 2019 blijven de opleidingen chauffeur ADR en VGS-verzender
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. Deze civiele opleiding is echter niet gelijkgesteld aan de
(schaarse) militaire opleiding en het blijkt zeer moeilijk te zijn hier een creatieve
oplossing voor te bedenken.
(3) De opleiding controleur retourstroom Klasse V KKM is in 2019 onverminderd een
knelpuntopleiding gebleken. Door een beperkte instructeurscapaciteit binnen de
EODD is deze cursus in 2019 regelmatig niet ingepland. Deze tekorten knellen met
de operationele inzet en veiligheid. In 2020 moet worden bezien of we deels zelf
onze opleidingen mogen gaan geven aan de School EODD.

Joint/combined aspecten, dan wel andere samenwerkingsverbanden
a.

Joint en combined optreden kwam in 2019 terug in vrijwel alle logistieke operaties. Dit
gold zowel voor oefeningen, waaronder de nauwe samenwerking met het CZSK vanuit de
OPCAT-pelotons, als voor inzet. De belangrijkste inzet was de redeploymenteenheid
MINUSMA, naast de continue inzet in het kader van de enhanced Forward Presence (eFP)
in Litouwen. Voor de RDE MINUSMA leverde het B&TCo een volledig redeploymentteam
dat de Nederlandse deelname aan de missie tot een goed logistiek einde heeft gebracht.
Voor de inzet eFP levert het B&TCo zowel een logistiek detachement (logdet) als een
rotatie-ondersteuningsteam (ROOT). Het logdet, bestaande uit transport (B&TCo), cluster
(B&TCo) en herstel (gevechtsbrigades) capaciteit, wisselt elke zes maanden. Het ROOT
ondersteunt tijdens deze rotaties. Tijdens alle operaties kenmerkte de logistieke inzet
van het B&TCo zich door het eenheids- en krijgsmachtdeeloverschrijdende aspect ervan,
waarbij de inzet ook altijd in multinationaal verband werd uitgevoerd.
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b.

Het B&TCo beschikt over unieke verplaatsingscapaciteit die in 2019 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 2019 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 zou in 2019 afgesloten worden nadat de wederkerigheid aan de
transportbedrijven zou zijn ‘terugbetaald’. De formele versie is dat dit succesvol is
verlopen, getuige onderstaand artikel van intranet13.

http://intranet.mindef.nl/kl/actueel/nieuws/2019/01_januari/pilotlogistiekafgerond.aspx
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De werkelijkheid bleek echter weerbarstiger dan vooraf voorzien. Bedrijven stelden
aanvullende opleidingseisen aan chauffeurs, verlangden anders opgeleid personeel dan
dat wij aanboden en verwachtten concessies op het gebied van de ATW. In 2019 kunnen
we concluderen dat er nog weinig is “terugbetaald” en dat er in 2020 nog diverse
chauffeurs aanvullend moeten worden opgeleid bij externe aanbieders.
d.

6.

Het Ecosysteem Logistiek
(1) Het initiatief
In maart 2019 heeft het CLAS aangekondigd een langdurige strategische
samenwerking met civiele partijen te willen opstarten onder de naam ‘Ecosysteem
Logistiek’. Dit is een initiatief in de context van de Adaptieve Krijgsmacht. Aan deze
aankondiging is via verschillende kanalen bekendheid gegeven, o.a. via een
advertentie bij Transport en Logistiek Nederland en de website van Defensie.
Organisaties in de logistieke sector (primair transport- en opslagbedrijven) zijn
uitgenodigd om hun interesse in deelname aan het Ecosysteem Logistiek kenbaar te
maken. In april 2019 heeft het CLAS nadere informatie verstrekt, in aanvulling op
de eerste aankondiging. In de aankondiging van maart staan de ambities centraal,
in de nadere informatie van april is het proces om tot het Ecosysteem te komen
toegelicht. In de volgende twee paragrafen is de kern van deze informatie op een rij
gezet.
(2) De ambities van het Ecosysteem
Basisdoelstelling voor het ecosysteem is om gezamenlijk toegang te hebben tot een
pool aan logistieke capaciteiten (‘mensen, manieren, middelen’) met een omvang
waar iedereen gemak van heeft, zowel in termen van paraatheid (CLAS-belang) als
in termen van prestatie- en onderhoudseisen en -kosten (collectief belang). Het
CLAS heeft hierin een bijzonder belang, namelijk garanties (een ‘rode knop’) op
reactievermogen en schaalbaarheid van logistieke capaciteiten bij veiligheidscrises.
Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het ecosysteem. Doelstellingen
kunnen op langere termijn breder zijn en bijvoorbeeld ook gericht worden op
ontwikkeling van competenties, op logistieke innovatie, duurzaamheid en op de
inzet van nieuwe technologie. Het formuleren van de doelstellingen van het
ecosysteem zal de komende maanden worden vormgegeven in een gezamenlijk
proces.
(3) Het proces om tot het Ecosysteem te komen
(a) Praktijkervaring laat zien, dat een goede voorbereiding van belang is voor het
welslagen van een complex samenwerkingsverband, waarin deelnemers
potentieel namelijk óók elkaars concurrenten kunnen zijn. Het CLAS wil samen
met een representatieve groep kandidaat-deelnemers zes maanden uittrekken
om tot een beschrijving van opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek te
komen, die laat zien hoe het Ecosysteem kan werken en wat daarvoor nodig is.
Naar deze fase verwijzen we als de Verkenning Ecosysteem Logistiek.
(b) De partijen die deelnemen aan de Verkenning, zijn niet automatisch partijen
om in het Ecosysteem te participeren. En partijen die niet deelnemen aan de
Verkenning, zijn niet automatisch uitgesloten om in het Ecosysteem te
participeren. Ook zal de samenstelling van het Ecosysteem in de periode 20202030 periodiek kunnen worden aangepast.
(c) Vanaf januari 2020 wordt er begonnen met de uitrol van het Ecosysteem
logistiek met focus op de volgende punten:
i.
Eerste selectie van geschikte kandidaten om het Ecosysteem mee te
starten.
ii.
Een keuze maken hoe de ‘control tower’ vorm te geven.
iii. Samenwerken met de diverse Defensie stackeholders.
iv. Juridische aspecten onderkennen voor de samenwerking met control
tower en de deelnemende partijen.
v.
Respecteren van bestaande contracten.

Materieelaspecten en infrastructuur
a.

De materiële inzetbaarheid bleef in 2019 een punt van zorg. De focus zal het komende
jaar liggen op het verbeteren van de materiële inzetbaarheid en beschikbaarheid. Bij de
inzet van MSK’s, badwasinstallaties en clustermaterieel moesten prioriteiten gesteld
worden, waarbij niet aan alle wensen van de klanteenheden kon worden voldaan.
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(1) Midlife Update (MLU) MSK
De MLU is in 2019 voortgezet en we hopen het eind 2020 te vervolmaken. Van de
38 MSK’s zijn er momenteel 22 voorzien van een MLU.
(2) Contracten
In 2019 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.

Alarmeringsoefening VJTF
Tijdens de stand-by periode van de VJTF in 2019 is er de alarmeringsoefening NOBLE
JUMP 19-I gehouden. Na deze alarmering van de VJTF is op formeringslocatie Stroe de
formeringsprocedure beproefd door het inrichten van de Personnel and Equipment
Preparation and Handling Area (PEPHA). Op deze locatie kwamen een vijftal VJTF Forceelementen hun IAS-materiaal aanleveren. Na het testen van de procedure hebben we de
opgedane evaluatiepunten tijdens NOBLE-JUMP 2019-I opgeschreven.

Inzet beheerders tijdens Noble Jump 2019-I

c.

Materieelvervanging
(1) Vervanging witte vloot B&TCo
In 2019 zijn batch 2 en 3 aanbesteed. Deze voertuigen zijn ingedeeld bij de
decentrale pelotons in Den Helder/Havelte, Harskamp en Eindhoven/Woensdrecht.
Naar verwachting worden begin 2020 batch 2 en 3 uitgeleverd. Voor batch 4 en 5 is
al een behoeftestelling opgemaakt en de detailafstemming voor wensen en
behoeftes wordt 2020-Q1 besproken.
(2) Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen-II (DVOW-II)
Uitrol van de overige voertuigen bij het B&TCo uit het project DVOW-II wordt niet
eerder verwacht dan tweede helft 2020. In 2019 zijn de voorbereidende
maatregelen t.a.v. de voertuigen genomen, zodat t.z.t. direct kan worden
doorgegaan met het omruilen. Daarnaast wordt er, in overleg met C-Baseco, een
infraplan opgesteld, zodat de infrastructuur is aangepast op de nieuwe middelen en
voertuigen.
(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
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.
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(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+14
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 2019
voorstellen gedaan. In 2019 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.
d.

Positieve ontwikkelingen
(1) PNEUSCAN (het bandencontrolesysteem)
In 2019 heeft de overdracht plaatsgevonden van het bandencontrolesysteem tussen
de firma Ventech en de DMO. Het systeem is operationeel op de Generaal-majoor
Kootkazerne te Stroe (P-160). Het geplaatste systeem, waar men met een voertuig
overheen rijdt, is zeer geavanceerd. Het maakt gebruik van LASER, HD-camera’s en
infrarood om de bandenspanning, profieldiepte en de asdruk te meten. Binnen een
halve minuut heeft de chauffeur de 38 banden van een tropco gecontroleerd. Dit
draagt enerzijds bij aan de veiligheid op de weg en anderzijds aan de
verduurzaming binnen Defensie.

Gebruik van de pneuscan

(2) Eveneens in het kader van veiligheid zijn zogenaamde ‘uitrijfilters’ voor de Scania’s,
tropco’s, Amarok en YBZ aangeschaft, zodat deze voertuigen zonder uitstoot van
gevaarlijke stoffen in uitlaatgassen de werkplaatsen in kunnen rijden.
(3) In 2019 is de ZKA (Zelfstandig Klein Aanschaf) regeling nog steeds succesvol te
noemen. 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 ook in 2019 als zeer positief
ervaren.
e.

7.

Milieu
Bij het B&TCo zijn in 2019 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.

Bedrijfsvoeringsaspecten
In 2019 zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in de bedrijfsvoering van het B&TCo
geweest. De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) en de Gereedheidsrapportages (GR) zijn

14

HMCK = Hoog Mobiele Container Keuken; VVC+ = Voedsel Voorbereidings Container. Beide van de KLu.
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succesvol en volgens planning afgesloten.
8.

Traditie/regimentsaangelegenheden
a.

Op 10 januari heeft het B&TCo een bijdrage geleverd aan de commando-overdracht van
de regimentscommandant.

b.

Op 07 en 08 maart vonden de Regimentsdiners voor de officieren en onderofficieren
plaats op de Genm Kootkazerne te Stroe.

c.

Op 4 mei heeft een Erewacht van het B&TCo de dodenherdenking ondersteund in de
gemeente Barneveld.

d.

Op 16 mei vond de eerste regimentsdag B&T plaats op de Genm Kootkazerne te Stroe.
Een groot succes met veel deelnemers in veel verschillende disciplines. Algemeen
winnaar van de wisselbeker was 110 Tcie.

e.

Deelname van diverse eenheden, o.a. 240 Dncie met een rijstmaaltijd, aan de VNGdagen in Barneveld op 3 en 4 juni.

f.

Op 11 juli was er het eerste OOCL-Feest op Heumensoord waar nagenoeg het hele
B&TCo bij aanwezig was.

g.

Er waren dit jaar drie beëdigingen waar nieuw personeel van het B&TCo de eed of belofte
heeft afgelegd. Deze waren op 6 februari en 5 maart in Stroe, op donderdag 24 oktober
was de gemeente Barneveld de gastheer voor de 3e beëdiging.

h.

Op 11 september heet het B&TCo een bijdrage geleverd aan de functie-overdracht van
de regimentsadjudant.

i.

Op 3 oktober was de jaarlijkse regimentsdodenherdenking op de Dumoulinkazerne te
Soesterberg.

j.

Op 7 oktober was er een toespraak van C-B&TCo waarin hij zijn visie en beeld voor de
toekomst aan de mensen van het B&TCo bekend stelde. Met name een update van de
reorganisatie was hierin het hoofdonderwerp.

k.

Op 19 december was de jaarlijkse 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. Bikkels van 2019 waren van links naar rechts:
(1) Sgt R.Dekker van 130 Clcie;
(2) Kpl1 D. van Dijk van 240 Dncie;
(3) Sld1 G. Bults van Staf B&TCo;
(4) (Kol C.W.A.J van Dijk);
(5) Kpl1 M. Brevet van 230 Clcie;
(6) Kpl1 P.M.T. van Veen van 220 Tcie;
(7) Kpl1 C.A. Lokhorst van 140 Zwtcie;
(8) Kpl1 B. Wiegers van 110 Tcie.
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9.

S 1-zaken
a.

Vulling versus OT (stand van zaken december 2018)
(1) OT:
1.329 (1267 mil en 62 bgr)
(2) Vulling:
967 (908 mil en 59 bgr)
(3) Vacatures:
362 (359 mil en 3 bgr)

b.

Belangrijke personele wisselingen
(1) Op 1 juni 2019 heeft Maj R.W. (Roelof) Posthouwer het commando over 220 Tcie
overgenomen van Maj J.D. (Dirk) Drost.
(2) Op 1 augustus 2019 heeft Maj P.H. (Patrick) Wijnbergen het commando over 130
Clcie overgenomen van Maj S.A. (Sietze) Sietzema.
(3) Op 1 september 2019 heeft Lkol D. (Dick) de Heus de functie Plaatsvervangend
commandant B&TCo overgenomen van Lkol A.T.J.M. (Twan) van den Boom.
(4) Op 1 oktober 2019 heeft Maj E.W.M. (Inge) Gielens het commando over 110 Tcie
overgenomen van Maj H. (Harold) Hummel.
(5) Op 1 oktober 2019 heeft Lkol R.P.F. (Roel) Spijkers de functie Chef Staf
overgenomen van Lkol D. (Dick) de Heus.

c.

Inzet reservisten
(1) 01-01-2019
(2) 01-03-2019
(3) 01-01-2019
(4) 01-01-2019
(5) 09-04-2019
(6) 01-01-2019
(7) 03-06-2019
(8) 01-01-2019

d.

Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
(1) Gouden medaille uitgereikt aan:
(a) Aoo Jansen;
(b) Aoo Nijhuis;
(c) Aoo Bijl;
(d) Aoo van Dullemen.
(2) Rood Erekoord uitgereikt aan:
Sm V.O. Marsman Staf B&TCo Sie S6 op 21-10-2019.
(3) Regimentssoldaat:
Sld1 C. Berends.

e.

Belangrijke ontwikkeling op P-gebied
(1) Werving
(a) Barneveldse dag
De Barneveldse dag vond plaats op de dag vóór Vaderdag en stond in het
teken van verschillende activiteiten in de stad voor vaders en hun kinderen.
Het is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij de gemeente Barneveld de

of derden
t/m 31-12-2019
t/m 31-12-2019
t/m 31-12-2019
t/m 31-12-2019
t/m 31-12-2019
t/m 31-12-2019
t/m 01-05-2019
t/m 31-12-2019

Maj (r) P.G. van Gent t.b.v. reorganisatie B&TCo.
J.H. Kievith t.b.v. reorganisatie B&TCo.
Inhuur 14x ch t.b.v. 220 Tcie Tdet Midden.
Lkol (bd) A. van der Zwan t.b.v. SAP TM.
inhuur 3x ch t.b.v. 110 Tcie Tdet Zuid.
Sm (r) K. Veenendaal t.b.v. SAP Sie S4.
Tlnt (r) E.J.A. Kleine t.b.v. STOFF Sie S1.
Kap (r) P.J.M. Gijsbers t.b.v. adaptieve krijgsmacht.
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samenwerking en banden aanhaalt met verschillende instanties. Dit jaar stond
de dag in het teken van Defensie. Op deze dag kon de gemeente Barneveld
kennismaken met Defensie en kon het B&TCo laten zien wat we allemaal doen.
De dag was met 5000 bezoekers een groot succes. We hebben tevens van de
gelegenheid gebruik gemaakt om wervingsactiviteiten te ontplooien.
(b) OOCL VIP-dag
In 2019 is er voor het eerst een VIP-dag centraal voor alle eenheden van OOCL
georganiseerd op 3 november op de GMK kazerne te Stroe. Per eenheid
konden 25 geïnteresseerden zich aanmelden. De dag is als positief ervaren,
met meerdere sollicitaties voor B&TCo tot gevolg.
(2) Collegiaal Netwerk Landmacht (CNL)
In 2019 zijn de eerste stappen gezet tot het oprichten van een Collegiaal Netwerk
Landmacht bij het B&TCo. Dit is een netwerk voor militairen door militairen en is
bedoeld om collega’s te kunnen ondersteunen in de verwerking van een
traumatische ervaring. In de toekomst zal 10% van een eenheid opgeleid zijn tot
Netwerker.
10. Diversen (relevante zaken, die hierboven nog niet zijn vermeld)
a.

Military World Games
Een afvaardiging bestaande uit Sgt1 Koorn, Sgt Sijbesma, Sm de Vries, Sgt1 Zomerdijk,
Tlnt van Schie, Sgt1 van de Wal, Sgt1 Vos en Maj Posthouwer van het B&TCo heeft in
2019 deelgenomen aan de Military World Games in Wuhan China in de disciplines
wielrennen, volleybal, parachutespringen, atletiek en oriënteren.

b.

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 2019 een prominente rol gekregen binnen het B&TCo. Het zittende
personeelsbestand binnen bureau gimvot heeft de nodige opleidingen gekregen en
is daarmee flexibeler en beter inzetbaar geworden. Het blijft echter in de huidige
organisatie een neventaak, daarom is er in de reorganisatieplannen gepleit voor een
autonome sie S2 met ter zake kundig personeel.
(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
2019 is getracht GI beter op de kaart zetten o.a. door een actieve rol in het TBM op
ons te nemen. Goed opgeleid en getraind personeel is echter schaars binnen B&TCo
en we missen een GI-cel binnen de vredesbedrijfsvoeringstaf van OOCL.

11. Digitale bijdrages, zoals documenten, artikelen, foto’s en dergelijke.
a.

Samenstelling commandogroepen (zie bijlage 1)

b.

Uitgezonden personeel 2019 (zie bijlage 2)

c.

SJP 2019 (zie bijlage 3)

12. Toekomstige ontwikkelingen (met welke relevante toekomstige ontwikkelingen bent u nu al
bezig, dan wel komen er op afzienbare termijn op uw eenheid af?)
a.

Vergaande voorbereidingen in het kader van de reorganisatie LvM.82 met Datum Begin
Geldigheid Eenheid op 1 december 2020.

b.

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

Project Doorontwikkeling Generieke Gereedstelling (DOGG), wat een nieuwe naam heeft
gekregen, namelijk Operationele GereedstellingsFilosofie (OGF).

d.

Voorbereiding en uitvoering van de oefening ZEBRA SWORD, de door 1 GNC geleide FTX
waar meerdere brigades de mat op gaan en waar het complete OOCL nodig is om de
(logistieke) ondersteuning rond te krijgen.
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11 Bevoorradingscompagnie Air Assault
(11 Bevocie AASLT)
1.

2.
a.

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 in Schaarsbergen onder het commando van Commandant 11 Luchtmobiele
Brigade AASLT “7 december”.
c. Sleutelfunctionarissen in 2019
CC
Maj A.A. van de Wiel
Plv CC
Kap P.I. La Grand (tot 01-04-2019)
Kap C.M. van der Sanden (vanaf 01-04-2019)
CSM
SMI J.J. Berkers
SMO
SMI L.J. Baak
Hfd Logopn
SM B. de Jong (tot 31-05-2019)
Lnt Opn
Elnt L. van Egmond (tot 01-04-2019)
Tlnt R.N. Hendriksen (vanaf 01-02-2019)
OO B&B
Sgt1 M.M.M. Boumans
C Logpel
Tlnt S. Voogd
C 1e Bevopel Elnt W.V. Vroonland
C 2e Bevopel Res Tlnt D. Bremmer (tot 31-10-2019), IIR.
Elnt J.P.P.M. Plat (per 01-10-2019)
C 3e Bevopel Elnt V. Prins
C Bewgp
SMI S.P. Hoek
Inzet
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.
(1) MINUSMA LRRPTG:
(a) LRRPTG-6 van 27-08-2018 tm begin 2019: 1/3/5
Zie jaarverslag 2018.
(b) LRRPTG-7 van 02-01-2019 tot 17-05-2019: 0/1/4
Kenmerken:
De laatste LRRPTG rotatie werd met name ingezet richting het zuiden (Ansongo en
de grens met Burkina Faso). Door deze grote verplaatsingsafstanden werd veel
brandstof meegenomen en is dit meerdere malen opgevoerd middels rotary wing.
Daarnaast moest het materieel worden voorbereid om te worden ingeleverd bij de
RDE voor de redeployment van de missie.
(c) RDE ROOT MINUSMA van 9-4-2019 tot 27-7-2019: 0/1/4
Kenmerken:
De RDE richtte zich op het gestructureerd en gecontroleerd retour brengen van
materieel van de LRRPTG. De seals werden ingezet o.l.v. B&T-collega’s van het
B&TCo uit Garderen.
(2) CBMI:
(a) CBMI-12 van 13-09-2018 tot 24-01-2019: 0/0/2
Kenmerken:
Kenmerkte zich door het verplaatsen van de trainers naar een nieuwe (oude)
trainingslocatie: Menilla. De beide seals waren verantwoordelijk voor het goed
voorbereiden van transport en materiaal om deze verhuizing mogelijk te maken.
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Daarnaast liepen de gebruikelijke werkzaamheden zoals luchttransportafhandeling,
post en munitiebehandeling.
(b) CBMI-13 van 17-1-2019 t/m 29-5-2019 (Erbil) / 6-6-2019 (Bagdad): 0/1/3
Kenmerken:
CBMI-13 stond in het teken van reduceren in personeel en materieel ter
voorbereiding op de volgende rotatie. Zowel in Erbil als Bagdad werd tijdens deze
rotatie materiaal (o.a. verbindingsmiddelen) verzendgereed gemaakt. Daarnaast
werden de trainingen onverminderd uitgevoerd op Menilla en Bagdad.
(c) CBMI-14 van 17-5-2019 tot 28-9-2019: 0/0/2
Kenmerken:
Tijdens CBMI-14 waren de seals verdeeld over Erbil en Bagdad en moesten met
minder personeel nagenoeg hetzelfde effect gaan halen als de rotatie daarvoor. De
inrichting van het logistieke plan is voor deze rotatie veranderd, een ROOT (Rotatie
Ondersteunings Team) moest de start en eind van de missie helpen waarna o.a.
munitiebeheer en materieelbeheer op afstand zou plaatsvinden. De rotatie heeft het
stokje overgedragen aan het Korps Mariniers, die eigen logistiek personeel heeft
ingebracht.
(d) ROOT 13/14 van 12-5-2019 tot 4-6-2019 (1/1/1) en 14/15 van 9-9-2019 tot 02-102019 (1/1/0)
Kenmerken:
Het ROOT is ingebracht na aanpassing van het logistieke plan voor de missie. Zij
hebben de overdracht van materieel van de ene rotatie naar de volgende
gestructureerd laten verlopen en voerden direct een controleslag uit op dit materieel.
Het materieel is gecontroleerd in kwantiteit en kwaliteit en desgewenst
verzendgereed gemaakt voor luchttransport. Na evaluatie is het ROOT aangepast in
benodigde functionarissen.
b.

Oefening en training
(1) Ondersteuning oef American Falcon-19-1 van 09-01-2019 t/m 08-02-2019.
(2) European Tactical Airlift Programme (ETAP)-C1 in Spanje Ost 336 SQN. Het trainen van
Airdrop Riggers en Airdrop Load Inspector van 11 Bevocie van 10-02-2019 t/m 22-022019.
(3) OVG Oostdorp niv 2. De gehele week werd de instructie gegeven door OVG trainers van
11 Bevocie tbv de eigen eenheid. Van 25-03-2019 t/m 29-03-2019.
(4) Schietweek ISK, schietconditie onderhouden van 08-04-2019 t/m 12-04-2019.
(5) Orange Bull ost 336 SQN, trainen airdrop en airland van 01-04-2019 t/m 05-04-2019 en
van 01-07-2019 t/m 05-07-2019.
(6) Lowlands ost KCT. Het trainen van de logistieke keten. Van 08-04-2019 t/m 19-04-2019.
(7) Green Griffin. Het trainen van de logistieke keten van 06-04-2019 t/m 24-04-2019.
(8) Swift Response log ost, trainen van de logistieke keten van 08-06-2019 t/m 21-06-2019.
(9) ETAP-T-1 in Spanje ost 336 SQN. Trainen airdrop riggen en airload inspector van 17-062019 t/m 28-06-2019.
(10) Internationale airdrop week. Trainen airdrop riggen, het inrichten van een Departure
Airfield (DAF), meekijken met andere nationaliteiten en werkwijze van 09-09-2019 t/m
13-09-2019.
(11) Falcon Leap. Het trainen van de DAF en parachutespringen voor de para’s van de cie. Van
16-09-2019 t/m 23-09-2019.
(12) Bevoseals. Cie oefening met het trainen de conops van de cie. Van 30-09-2019 t/m 0410-2019.
(13) European Falcon. Logistieke ost in Duitsland van 14-10-2019 t/m 01-11-2019.
(14) Falcon supply. Cie oefening, trainen schietvaardigheid, rijvaardigheid, konvooi ops,
betrekken gebieden. Van 21-10-2019 t/m 31-10-2019.
(15) Desert bull. Ost 336 SQN in Amerika, trainen airdrop riggen en airload inspector, en
inrichten DAF van 23-11-2019 t/m 13-12-2019.

c.

Steunverleningen
Tijdens 2019 is het hele jaar door steun verleent aan diverse eenheden van de 11e Brigade en
incidenteel aan andere eenheden. Dit betrof veelal steun aan de School Grond Lucht
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samenwerking (SGLS) op het gebied van praktijk Rotary Wing (RW) optreden.
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.
e. Handboek Verplaatsingen.
f.
BOOS (boek operationeel optreden seals).

4.
a.

Opleidingen
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 een opwerkende (periode 9 maanden) en een retentie
periode (18 maanden). In de eerste 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 Bataljons
Taak Groep (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 vliegtuig gerelateerde 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 training
gefocust op niv II en op de momenten dat de pelotons compleet zijn, wordt er niveau III
getraind.
Bijzondere functiegerichte opleidingen
De rigger opleiding voor Airdrop bundels wordt gegeven bij het Military Airborn Training Centre
in Pisa, Italië.
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.

b.

5.
a.

b.

Joined / combined aspecten
Joint optreden 11 Bevocie
Het joint optreden is vanzelfsprekend voor 11 Bevocie. Bij alle oefeningen waar Rotary Wing of
Fixed Wing optreden aan te pas komt, werken wij samen met de Koninklijke Luchtmacht. In
2019 heeft 11 Bevocie wederom samengewerkt met 298 Squadron, 300 Squadron, 301
Squadron en de MAOT (Mobile Air Operations Team; allen op vlb Gilze Rijen), 336 Squadron,
940 Squadron (vlb Eindhoven) en 302 Squadron (Ft Hood, VS) van het CLSK.
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 het
26e Regiment voor de verdere integratie.
Swift Respons was de eerste oefening in internationale setting. Onder leiding van het
26AbnRgt van het DSK werd er logistiek ondersteunt en mee getraind op FW gebied. Andere
partners waren o.a. de Amerikaanse 173AbnBde.
Tijdens de oefening Green Griffin werd in het Duitse Celle getraind om als snelle interventieeenheid op te treden. 11 Bevocie bemande o.a. de Pick Up Zone (PUZ) samen met de Duitse
collega’s.
Dit jaar werd er voor het eerst een Internationale Airdrop week georganiseerd voorafgaande
aan Falcon Leap. Op vlb Eindhoven werden een rigging area ingericht en een DAF uitgebracht.
Rigger / Marshallers uit België, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten kwamen naar
Nederland om geïntegreerd ladingen te bouwen en te droppen.
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European Falcon was voor het eerste peloton de tweede oefening in het jaar die in het teken
stond voor verdere integratie met het DSK. Binnen een multinationaal CSScoy werd logistiek
ondersteunt binnen en buiten een scenario.
6.
a.

b.

Materieel en infrastructuur
Materieel
Op materieel gebied stond 2019 in het teken van de invoer van nieuw mat. Plannen voor DVOW2 nemen een steeds concretere vorm aan en, zoals het er nu uitziet, zullen de voertuigen vanaf
Q1 gefaseerd binnenkomen. De invoer van DVOW-2 is ook broodnodig i.v.m. het verouderen
van het huidige wagenpark. Naast de ontwikkelingen op voertuiggebied is er duidelijkheid
gekomen over de nieuwe PGU die binnen zal gaan komen in 2020, waarin met name het VOSS
project een grote rol speelt.
Door nieuw vrijgekomen budget is er ruimte geweest om materiaal aan te schaffen waar binnen
de eenheid behoefte aan was. Hiermee hebben we zowel voor de eenheid als voor de enkele
vent goede stappen kunnen zetten. Tevens 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. Met name de stappen die gemaakt zijn
om materiaal voor heavy airdrop binnen te halen zijn veelbelovend voor de toekomst.
Infrastructuur
Naast het hoofdgebouw (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. 2019 is een jaar geweest waarin op infra gebied een
stijgende lijn is ingezet. In 2019 zijn er een aantal wijzigingen aangebracht aan de infra,
waardoor wij ons werk beter kunnen gaan uitvoeren. Zo is de formeringslocatie opnieuw
ingericht, is de leefbaarheid van gebouw 24 verbeterd en is loods drie beter werkbaar geworden
door een nieuwe vloer.

7.

Bedrijfsvoering aspecten
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.
Ook is er in 2019 hard gewerkt aan de pilot in het kader van de adaptieve krijgsmacht. Het
formeren en gereed stellen op de formeringslocatie van 11 Luchtmobiele Brigade is meerdere
malen door hen uitgevoerd en wordt ook in 2020 voortgezet.

8.
a.

Traditie en Regimentsaangelegenheden
2019 hebben we in gebouw 24 een traditiekamer gerealiseerd. Hierin hebben we een tijdlijn
uitgebeeld met items en kleding vanaf Nederlands-Indië t/m heden.
Op 10 april was 11 Bevocie AASLT gastheer van de eerste regioborrel. Hier kon kennis
gemaakt worden met de nieuwe Scania en was er een demonstratie met het vliegen met
drones.
Op 16 mei 2019 hebben wij met 11 Bevocie AASLT deelgenomen aan de Regiments Sportdag.
Aansluitend werd op het regimentsfeest de cocktailbar verzorgd door 11 Bevocie AASLT
Natuurlijk was het hele detachement van 11 Bevocie AASLT aanwezig tijdens de traditionele
Vierdaagse-borrel van het Regiment op Heumensoord.

b.
c.
d.
9.
a.

b.
c.
d.

S1 zaken
Vulling versus OT
De organieke sterkte van 11 Bevocie AASLT is 152, in het jaar 2019 hebben wij de enorme
tekorten gedeeltelijk kunnen vullen. Op dit moment is de eenheid gevuld met 120 mannen en
vrouwen.
Belangrijke personele wisselingen
Zie paragraaf 1.c.
Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
Geen.
Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
11 Bevoorradingscompagnie heeft onder leiding van Maj van de Wiel, deelgenomen met een
detachement aan de Vierdaagse van Nijmegen. Hierbij is de 1e prijs behaald.
De Sgt1 Schulz is afgelopen jaar beloond met het rode erekoord voor zijn uitstekende
werkzaamheden die hij verricht heeft bij 11 Bevocie AASLT.
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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 01-10-2019 overgenomen door
een ander.

10. Diversen
11. Toekomstige ontwikkelingen
In 2019 is de pilot Adaptief Formeren en Gereedstellen 11X afgerond. Deze adaptieve studie
heeft gelopen vanaf eind 2017 en heeft ertoe geleid dat personeel ingebed bij het Defensie
Ondersteunings Commando (DOSCO; meer specifiek bij het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) en
bij Paresto) en werkzaam op de Oranjekazerne, heeft bijgedragen aan het Formeren en
Gereedstellen van eenheden van 11X. De pilot periode was Q2 en Q3 2019. De samenwerking
is van beide zijden als geslaagd ervaren met een aantal positieve neveneffecten. Zo zijn de
onderlinge verstandhoudingen tussen DOSCO personeel en de eenheden van 11X verbeterd.
Het resultaat van de Pilot Adaptief Formeren en Gereedstellen is dan ook met een positieve
grondslag aangeboden aan C 11X en plv C-DOSCO. Een samenwerking die in de toekomst
verder zal worden uitgebouwd.
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Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie
(DVVO)

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

Defensie
Ondersteunings
Commando

Divisie Facilitair,
Logistiek &
Beveiliging

19

328

100

DVVO

JTPO/NMCC

MPO

PVD

CWB/PNOD

Joint Transport
Planning
Organisatie

Militaire Post Organisatie

Personen
Vervoer
Diensten

Centraal Wagenpark Beheer/ Pool Niet
Operationeel Dienstvervoer

XXX

36

134

39

= aantal militairen en burgermedewerkers

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

Personenvervoersdienst (PVD)
Onder de PVD vallen de Werkeenheid VIP en de Werkeenheid Personenvervoer. De
Werkeenheid Personenvervoer draagt zorg voor vervoer van groepen en patiënten.
Hoofdtaken PVD:
- Het plannen en uitvoeren van niet-operationeel personenvervoer voor de gehele
Defensieorganisatie;
- Groepsvervoer > 9 personen;
- Patiëntenvervoer, t.b.v. reintegratie of medische behandeling;
- VIP-vervoer.

b. 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.;
c.

Centraal Wagenparkbeheer (CWB)
Hoofdtaken CWB:
-Het 24/7 leveren van mobiliteit aan de Defensie organisatie door het (tijdelijk) ter
beschikking stellen van civiele mobiliteitsmiddelen ten behoeve van de taakstelling van de
Defensie organisatie;
-Het bieden van mobiliteitsondersteuning met een optimale servicegraad;
-Het voeren van het beheer van mobiliteitsmiddelen;
-Het leveren van informatie over gebruik, inzet, effectiviteit en efficiency van
mobiliteitsmiddelen;
-Het uitgeven en onderhouden van aanvullende regelgeving met betrekking tot het gebruik
van mobiliteitsmiddelen.
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2. S 3-zaken: Operationele inzet / oefening en training / logistieke steun aan de
krijgsmacht / steunverleningen
a.
JTPO
Multimodale planning
In 2019 zijn 214 projecten uitgevoerd.
Hieronder een opsomming
Aangemeld project of
doorlopend project in 2019

Geannuleerde projecten
in 2019

Totaal

Algemeen

2

0

2

Operatieplannen

5

0

5

Missies

29

0

29

VPD's

20

2

18

8

0

8

142

23

119

24

0

24

Host Nation Support
Operatie

2

0

2

Steunverlening aan
MCCE

8

0

8

Evenementen
Oefeningen
Aankoop Instandhouding Afstoting materieel

Totaal

214

Reisbureau Defensie
Ca. 36.000 vliegtickets, 2800 treintickets, 5200 hotelovernachtingen en 43.000
autohuurdagen per jaar.
Totaal budget (incl. inhuur auto’s en hotelreserveringen): Ca 30 M€
Modaliteit zeevervoer
Charters: ca. 20 per jaar
Opdrachten linerservices: ca. 80 per jaar
Ferry (“tickets”): ca. PAX 3200, VTGN 1600 per jaar
Opdrachten tanklichter: ca 40
Opdrachten lijndienst vredesoperaties: ca 20
Opdrachten charter Vredesoperaties: ca 5
Pilot reis Maritime Capacity Alliance: 2
Modaliteit railvervoer
Drie raccordementen (’t Harde, Amersfoort Vlasakkers, Acht)
248x eigen spoorwagon (diverse uitvoeringen) en 55 x inhuur wagons
1x rangeerlocomotief
Aantal treinen 2019: ca 160
Vervoerd: ca 38.000.000 ton/km
Uitgaven DB Cargo: ca 11 M€
Uitgaven inhuur Transwaggon: ca 200 k€
Modaliteit luchtvervoer
Ca. 550 missies/ ca 1200 legs - freight bookings per jaar
50% EATC / 10% HAW / 28% civiel / 2% MCCE
Modaliteit wegvervoer
Ca. 225 projecten per jaar
Ca. 3800 opdrachten per jaar (1 opdracht kan meerdere ritten zijn)
Ca. 70 projecten tegelijk
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Helpdesk Vervoer Gevaarlijke Stoffen
24/7 bereikbaarheid voor advies en assistentie vervoer gevaarlijke stoffen
Veiligheidsadviseur voor C-DOSCO, functie is vacant per 01-01-2019.
Coördinatie & ondersteuning
Jaarlijks 500 M€ im- en export van goederen tussen NLD en USA
Ca 200 containers verscheept naar CARIB
MOVCON personeel ingezet:
Locaties: 113, waarvan
Europa: 89
USA: 8 Afrika: 4
Inzetdagen: 1624, waarvan
Europa: 910
USA: 82

Overige locaties: 12

Afrika: 74

Overige locaties: 558

b. PVD
De DVVO-bussen worden vervangen door nieuwe bussen. Omdat de vervanging minder
snel gaat dan nodig, worden er tijdelijk bussen ingehuurd. In februari 2019 zijn er 7 nieuwe
bussen geleverd, die tijdelijk worden ingezet ter vervanging van de oude bussen.
In oktober worden de bussen van de 4 mogelijke leverancier van de 15 nieuw aan te
schaffen bussen getest, door zowel chauffeurs van de PVD als passagiers vanuit het hele
land.
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
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 (13x Volvo & 1x Scania)
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 2019
Budget:
NAPO nummers:
Post naar NAPO:
Post van NAPO:
Aangetekende post:
Poststukken:
Postopleidingen:
Thuisfrontdagen ondersteund:

±
±
±
±
±
±
±
±

2.2 M€ (PostNL 1.8 M€, Koeriers 0.4 M€)
250 (locaties wereldwijd )
100.000 kg
20.000 kg
79.000 stuks
3.000.000 stuks
135 cursisten
60 maal

d. CWB
Sinds 1 augustus 2018 is het Centraal Wagenpark Beheer (CWB) officieel onderdeel van de
DVVO. Het CWB heeft circa 5.600 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
2.400 Poolvoertuigen die verdeeld over 55 (onbemande) poollocaties in heel Nederland ter
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beschikking staan van alle defensiemedewerkers. Naast deze pool zijn er circa 1.300
dienstvoertuigen die functie gerelateerd (FG-voertuigen) worden uitgegeven. Bovendien
heeft het CWB circa 1.900 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 2.200 aanvragen.
In de jaren 2018-2020 neemt het wagenpark in omvang toe van circa 5.600 voertuigen tot
circa 6.200 voertuigen. De uitbreiding is met name het gevolg van het programma DOKM.
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).
Het CWB liep binnen Defensie voorop bij de robotisering van bedrijfsprocessen.Het doel
van robotisering is om zogenaamde "rule-based" processen door een robot uit te laten
voeren. Daarmee wordt de menselijk bemoeienis gereduceerd tot het noodzakelijke, en
komt capaciteit vrij voor zaken die aandacht vragen.
De energietransitie blijft voor CWB natuurlijk niet zonder gevolgen. Een aanzienlijk deel
van het wagenpark zal om te beginnen geelektrificeerd moeten worden. Elektrificatie
vereist de opbouw van een laadinfrastructuur, en vanwege de problemen rond het
vastgoed komt dat maar moeizaam van de grond. In 2019 werden de eerste benzinehybride voertuigen aangeschaft. Dat zal in de komende jaren een vervolg krijgen.
e.

Bedrijfsvoering (BV)
Hoofdtaken BV:
-C-DVVO en managementteam DVVO adviseren en ondersteunen bij de bedrijfsvoering.
-Bijdragen leveren aan de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van
bedrijfsvoeringsproducten, -diensten, -beleid en –processen.
-Uitvoering geven aan relatiebeheer door het namens C-DVVO contact onderhouden met
klantorganisaties en zodoende signaleren van trends en ontwikkelingen in de
klantbehoefte.
-Het zorg dragen voor borging en actualisatie van operationele bedrijfsvoeringprocessen
alsmede ondersteunen en adviseren van de overige afdelingen van de DVVO met
betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de dienstverlening.
-Het uitvoeren en ondersteunen van de financiële afwikkeling van de bedrijfsprocessen en
het genereren van management informatie.
-Het zowel structureel als projectmatig zorg dragen voor monitoring, ontwikkeling en
implementatie van operationele bedrijfsvoeringsystemen (SAP/TM e.d.) alsmede het
verrichtend beheer hiervan.
-Het invulling geven aan het Locatie Informatie Management door het monitoren, toetsen
en signaleren van behoeften in relatie tot IV/ICT en het afstemmen hiervan met de
betreffende dienstverleners.
-Vanuit het key-user-schap operationele bedrijfsvoeringsystemen (SAP/TM e.d.) toezien op
juist gebruik en invulling geven aan de helpdesk functie t.b.v. de gebruikers.
-Het zorg dragen voor materieelbeheer in de breedste zin voor de gehele DVVO.

3. Doctrine / wijze van optreden / kennisproduktie
Geen bijzonderheden.
4. Opleidingen
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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Materieelaspecten en infrastructuur
a.
Infrastructuur

b.

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
Materieelaspecten

6. Ontwikkelingen (b.v. andere werkwijze, innovaties, nieuwe technieken)
-In december is een nieuwe schoonmaakmethode, zonder gebruik van water, geintrodudeerd
bij CWB/PNOD.
-Deelname aan ontwikkeling van het Maritime Capacity Alliance (MCA), een adaptieve
oplossing om de capaciteit aan strategisch zeevervoer te vergroten. Het betreft een
ontwikkeling in samenwerking met rederij Spliethof om het MCA op te zetten. In de toekomst
moet dit leiden tot een samenwerking op basis van wederkeringheid waarbij Defensie en
meerdere rederijen gebruik kunnen maken van elkaars capaciteiten. De beschikbaarheid van
strategische transportcapaciteit neemt toe, zonder dat Defensie de middelen in eigendom
hoeft te hebben.
-Participeren in de ontwikkeling van het ecosysteem logistiek, een initiatief van CLAS, om
samen met civiele bedrijven een samenwerkingsverband op te zetten om mensen, middelen
en manieren uit te wisselen tussen Defensie en civiele partijen. Hierdoor kan de
beschikbaarheid aan strategische wegtransportcapaciteit toenemen, zonder dat Defensie
middelen in eigendom hoeft te hebben.
7. Bedrijfsvoeringsaspecten
DVVO voert honderduizenden opdrachten per jaar uit, varierend van het versturen van
poststukken, verkeers- en vervoersprojecten, verzorgen van tickets, bus-, patiënten- en VIPvervoer en wat dies meer zij. Het aantal klachten bij het uitvoeren van de dienstverlening
voor de DVVO in 2019 bleef beperkt tot 184.
Klachten over dienstverlening DVVO
Type dienstverlening
Aantal klachten

% van het aantal totale
klachten

Taxi-, Patiënten vervoer

109

59,24%

Busvervoer

46

25,00%

VIP vervoer

7

3,80%

Rail vervoer

3

1,63%

Post DVVO

7

3,80%

Reisbureau RBD

6

3,26%

Overig DVVO

6

3,26%

Totaal

184

100,00%

137

8. Traditie / regimentsaangelegenheden
Geen bijzonderheden.
9. S 1-zaken:
a. Vulling versus OT
Gemiddelde bezettingsgraad volgens DVA-rapportage is 289,7
b. Belangrijke personele wisselingen
C-DVVO: Kolonel Gert Dobben (bevordering)
Hoofd Bedrijfsvoering: Mevrouw Ellen Nusteen
C-werkeenheid Personenvervoer: Kapitein Patrick de Jonge
C-werkeenheid VIP-vervoer: De heer Rob van ’t Hul
c.

Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
-28 juli 2019 overleed Jay Thomas II op 57-jarige leeftijd. Hij was werkzaam als lokale
kracht bij het Traffic Bureau USA in Baltimore

d. Inzet reservisten of derden
Vanwege een langdurige vacature van de Veiligheidsadviseur (VA) DOSCO, is de VA DOSCO
functie ingevuld middels inhuur.
Chronologisch jaaroverzicht 2019:
Januari
- Bezoek D-DOPS bij MPO
- Levering eerste 4 van zeven bussen, die worden ingehuurd ter vervanging van de oude bussen tot
het moment dat de echte nieuwe bussen worden geleverd.
- CHOD conferentie met ondersteuning VIP vervoer
Februari
- Zilveren medaille voor Sergeant-majoor Xander Wennink en Giacomo Gangi
Maart
- FLO Sergeant-majoor Jan van Zeumeren
- FLO Adjudant Richard Verweij
April
- Vierde DVVO-informatiedag op de Genmaj Kootkazerne in Stroe.
- Gouden medaille voor Adjudant Herman Bouwhuis.
- Commando overdracht C-DOSCO met ondersteuning VIP vervoer
Mei
- Bezoek van C-DOSCO, Luitenant-generaal Mario Verbeek en Staatssecretaris Mevr. Barbara Visser in
de Eemshaven voor de uitvoering van een pilot in samenwerking met rederij Spliethoff voor de opzet
van een Maritime Capacity Alliance
- FLO Maj Roef van Groen
- Uitreiking DVVO-legpenning nr. 005 aan Dhr. Kees Kiekens, inkoper voor de DVVO
Juni
- Pensioen van Mevr. Els Lutters, managementassistente van C-DVVO
- Onthulling Light-Year one, een auto die volledig op zonne-energie rijdt en waarvan Defensie nummer
9 heeft gekocht. De Light-Year one komt na levering in beheer bij het CWB
- Veteranendag met ondersteuning van PVD
Juli
- Bezoek C-DOSCO, Luitenant-generaal Mario Verbeek bij DVVO op Camp New Amsterdam
- 40-jarig ambtsjubileum Dhr. Joop Rebergen
Augustus
- Commando overdracht C-LAS met ondersteuning VIP vervoer
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September
- 40-jarig ambtsjubileum Dhr. Willem de Greef
- Zilveren medaille voor Sergeant-majoor Randy van Lien
- Draaginsigne gewonden voor Korporaal der eerste klasse Tjeerd Zandbergen
Oktober
- Bronzen medaille voor de korporaals Makko Lantinga en Giorgios Zachos
- Bezoek CDS, Luitenant-admiraal Rob Bauer
- Najaars BBQ DVVO
- Bezoek Plv C-DOSCO, Schout-bij-nacht Peter Knipping
- FIEP conferentie met ondersteuning VIPvervoer
- tijdelijk commandant WE VIP, dhr Rob van ‘t Hul
November
- Gouden medaille voor Adjudant Eric van Deursen
- Zilveren medaille voor Sergeant-majoor Amir Koepon en Orvin Martie
- 40-jarig ambtsjubileum voor Dhr. Piet van den Breevaart
- Bezoek oud-commandanten DVVO
- Bezoek aan twee schepen van rederij Spliethoff i.h.k.v. de Military Capacity Alliance in Lubeck, (DEU)
- Bezoek van C-DFLB, Brigade-generaal Jobse aan de DVVO
December
- Jaarlijkse DVVO kerstcross en kerstlunch
- Gouden medaille voor de Adjudanten Rob Apperloo, Ruud Wiegel
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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
de initiële opleiding van onderofficieren en officieren (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 Afdeling Strategy & Plans (S&P) 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 (incl. Bureau Regimenten), 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), en de bijzondere organisatie-eenheid
(BOE) de Bergings- en Identificatie Dienst KL (BIDKL). Het OTCLog bevindt zich op diverse
locaties in de omgeving van Soesterberg en met leerbedrijven op de kazernes in Havelte,
Oirschot en Schaarsbergen. Daarnaast is er een kleine dependance bij de Heeres Technische
Schule in Aken en Eschweiler (DEU).
c. Sleutelfunctionarissen
C-OTCLog
Kol TD P.J. van Broekhoven
(tot 28-06-2019)
Kol B&T G. van Kuijck
(vanaf 28-06-2019)
CS/Plv C
Lkol B&T M. Vial
(tot 01-07-2019)
Lkol GNK J.P.P. Lankhorst
(vanaf 01-07-2019)
OTC Adj
Adj TD L. van der Laar
H-OTZ
Lkol TD J. van der Zeijden
Sie Ost
Maj TD A. Mos
Sie Log
Maj TD R. Smeenk
C-SMPL
Lkol MA J. Vis
(tot 01-04-2019)
Lkol MA A.M.M. Veeke
(vanaf 01-04-2019)
C-ST&O
Lkol TD D.J. Klompsma
C-SIVO
Lkol B&T H. Plenk
H-KC
Lkol TD H. Paape
(tot 01-10-2019)
Lkol B&T X.E. Hartsuiker
(vanaf 01-10-2019)
C-BIDKL
Kap B&T G. Jonker
2. Inzet
a. Algemeen
Het OTCLog heeft in 2019 een grote bijdrage geleverd aan het opleiden van logistieke collega’s
van de Krijgsmacht. In totaal heeft het OTCLog 7.956 leerlingen en cursisten over de vloer
gehad. Aantallen per school:
(1)
SIVO: 226
(2)
SMPL: 6.734
(3)
ST&O: 996
b. Het gros van deze cursisten heeft deelgenomen aan SAP-onderwijs. Hierbij gaat het om
theoretische en praktische vaardigheden op het Defensiebrede geautomatiseerde
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c.

d.
e.

f.

bedrijfsvoeringssysteem ERP M&F (Enterprise Resource Planning-systeem; domein Materieel
en Financiën).
Daarnaast heeft het OTCLog opleidingen verzorgd voor KMS-leerlingen en KMA-cadetten bij
de SIVO. Vaak met vervolgopleidingen bij de SMPL en de ST&O. Ook CZSK en CLSK kaderleden
en cursisten volgen opleidingen op het OTC.
Het OTCLog heeft opgedragen taken t.a.v. kennisproductie (zie pt. 3).
Tot slot levert het OTCLog al meerdere jaren een structurele bijdrage aan het traject Veiligheid
en Vakmanschap (VeVa), waarbij ROC-cursisten een MBO-opleiding volgen die leidt tot een
diploma in de logistieke sector. De insteek 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 logistieke vakrichtingen.
Op individuele basis zijn een aantal functionarissen gedurende 2019 op uitzending geweest/
gegaan.

3. Doctrine- en kennisproductie
a. In 2019 heeft de slechte vulling bij het Kennis Centrum (KC) (<35%) ertoe geleid dat Hoofd
KC zich gedwongen zag een aantal dossiers terug te gegeven. Het KC heeft ongeveer (dit
varieert dagelijks) 180 dossiers (van klein en eenvoudig tot groot en complex) in behandeling.
b. De slechte personele vulling heeft geleid tot een duidelijke prioriteitstelling, waardoor een
aantal dossiers zijn aangehouden, maar actief niet meer worden behandeld. Een aantal
dossiers zijn zelfs beëindigd. Het motto binnen het KC is daarom de goede dingen doen i.p.v.
de dingen goed doen. Daarnaast probeert het KC veelvuldig bij en met de eenheden te praten
en een verbindende rol in te vullen tussen de eenheden, het opleidingscentrum, Staf CLAS en
de Defensie Staf.
c. Op 08 en 09 oktober hebben OTCLog en de Vereniging Officieren Logistieke Diensten (VOLD)
een Logistiek Symposium georganiseerd in Garderen. Het thema van het symposium was
“Verandering in Uitvoering”. Het doel was een brede doelgroep te informeren over
ontwikkelingen binnen het logistieke vakgebied.
4. Materieel en infrastructuur
Het OTCLog concentreert zich vooral rond de Du Moulinkazerne (DUMO Kaz) en de Soldaat Ketting
Olivier kazerne (SKOK), beiden te Soesterberg. Maar ook bevinden delen van het OTCLog zich op
Kamp Soesterberg, alsmede op de kazernes in Havelte, Schaarsbergen en Oirschot. De infra op een
aantal van deze locaties is oud en wacht deels op amoveren of renoveren (uitvloeisel project NOVA).
Stagnatie van de renovatie hangt deels samen met financiële tekorten bij defensie, maar is ook een
gevolg van de centralisatie, en daarmee afhankelijkheid, van alle Rijksoverheid Infra-taken bij het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
In 2019 is een start gemaakt met de aanpassing van de legering op de Du Moulinkazerne. Tot nu
toe is de legering voor cursisten opgeknapt. De aanpassing van de legering voor het vaste bestand
is op zijn vroegst voorzien voor 2020.
5. Bedrijfsvoering-aspecten
Het personeel loopt tegen de beperkingen aan van de oude infra. In 2018 is wel een belangrijke
stap gezet met de kazernebrede aanleg van WiFi, dit werkt in vrijwel alle gebouwen van de Du
Moulinkazerne goed. 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 het 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 2019 drie dodenherdenkingen (incl. reünies).
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d.

e.

Sinds 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 (PAR’n),
enzovoorts).
Het OTCLog heeft op 24-06-2019 de jaarlijkse Veteranendag Amersfoort-Leusden
ondersteund. Deze Veteranendag werd georganiseerd in Leerhotel Het Klooster. Het OTCLog
heeft mede de Indische maaltijd bereid en deze geserveerd aan de ruim 400 deelnemers.

7. Personeelszaken
Vulling versus OT.
Het OTCLog is over algemeen redelijk gevuld (>80%). Door de systematiek van het project ‘Zelda’
worden de functies voor de onderbouw beter gevuld, zolang er door off en oon belangstelling voor
onze functies wordt getoond. Echter bij voortijdig vertrek van onderbouw personeel ontstaan lange
vacatureperiodes. Ook voor specialistische functies zoals bijvoorbeeld instructeurs Vervoer
Gevaarlijke Stoffen (VGS) is het vaak moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Voor de
bovenbouw functies is moeilijk personeel te vinden. Voor met name het KC is de vulling een
probleem. Eind 2019 is de vulling van het KC op <35% geëindigd.
8. Toekomstige ontwikkelingen
a. Project “De lerende centraal”.
“De lerende centraal” is een denkkader dat mede gebaseerd is op de visie en beleidskaders
O&iT (Opleiden en individueel Trainen) van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid
(DAOG) en op de doctrinepublicatie land-E&T-8 (HB O&T). Dit denkkader moet houvast geven
en richting bieden aan de O&T-ontwikkeling binnen OTCo en het OTCLog.
b. Project “Door Ontwikkeling Generieke Gereedstelling” (DOGG)
Het Project DOGG heeft als doel het structureel herstellen van de gereedstelling van de CLASeenheden. Een betere afstemming van de personele en materiële gereedheid en de
geoefendheid.
c. Vraag en aanbodmanagement (VAM)
Middels de verdere implementatie van de VAM-systematiek probeert het Opleidings- en
Trainings Commando (OTCo) en dus ook het OTCLog meer balans te krijgen in de
opleidingsvraag en de beschikbare capaciteit.
d. Reorganisatie Landmacht van Morgen nr. 74 (LvM74a)
Het gehele jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de 10-pager
naar een reorganisatieplan. Het plan LvM-74a behelst de reorganisatie van het OTCO minus
de KMS. Het OTCLog zal niet drastisch veranderen. De focus ligt op de verwerking van de
evaluatiepunten uit vorige reorganisaties, aanpassen van “fouten” in de organisatie en het
opheffen van de oude SPEER-elementen 15 en deze opnemen als ERP M&F opleidingselementen in de nieuwe organisatie. In 2019 zijn de eerste voorbereidende stappen gezet voor
de implementatie van de nieuwe organisatie die voor 2020 voor het gehele OTCo op stapel
staat.

15
SPEER was een acroniem voor de projectorganisatie, belast met de invoering van het ERP-systeem
van de firma SAP.

142

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, bijscholingen en bedienaarsopleidingen.
(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, tracht het OTCRij bovendien
de gewenste aanvullende scholingsbehoefte te ondersteunen, 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
CS
OTC Adj
C-1e Cie
C-2e Cie
C-Bedrijfsschool
C-Logpel

Lkol B&T Arjen Wassink EMSD / Lkol MPSD Walter van Bijlevelt
Lkol Inf Toon Frieling
Aoo Rico Mesman
Maj TD Mario van Hooff
Maj B&T Marco Gaebler
Kap B&T Rinke Groen / Kap B&T Pieter Jan Vullings
Maj TD Hans Remkes / Maj TD Mark van der Wielen

2. Inzet
a. Operationeel
In 2019 heeft het OTCRij voor circa 7.500 leerlingen een scholing georganiseerd. Dit heeft
geresulteerd in circa 5.500 certificeringen variërend van civiel erkende rijbewijzen (A t/m E)
tot herhalingscursussen OGS en ADR. In 2019 is bij het OTCRIJ in grote getale de Scania XT
Gryphus in gebruik genomen als lesvoertuig.
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b. Trainingsondersteuning en Steunverleningen
In 2019 heeft het OTCRij geparticipeerd in een beperkt aantal
trainingen/oefeningen. Te denken valt aan;
(1)
Recovery oefeningen voor de gevechtsbrigades
(2)
Rijvaardigheid individuele uit te zenden (niet-Defensie)
personeel voor vredesmissies
(3)
Arctic Drivers Course (Noorwegen)
3.

Doctrine
Relevante wet- en regelgeving voor het OTCRij:
a.
Advisering tot wijzigingen binnen de Verkeersregeling
Defensie.
b.
Aanvulling op de regelingen 1400/1500/1600 gelegd
c.
Opbouw van herziene versie Branche-richtlijn Defensie
Optische Geluids Signalen (OGS).
d.
Geanticipeerd op de invoering van nieuw materieel.
e.
Nieuwe ontwikkelingen gevolgd voor de Militaire rijinstructeurs
opleidingen conform de civiele brancherichtlijnen.

4.

Opleidingen en trainingen
a.
Interne opleidingen
(1) In 2019 is gestart met het opleiden van sld’n/kpl’s tot Sgt Specialist Militaire Rij
Instructie (Sgt Spec MRI), naast de reguliere instroom uit Zelda.
(2) Naast de MRI’s zijn enkele oon geschoold tot Militair Rij Examinator (ME).
(3) Door middel van Assessments zijn vm MRI’s werkzaam elders binnen Defensie
beschouwt om hen als mogelijk extra rijinstructiecapaciteit in te kunnen zetten.
(4) Theorie vaktechnische bijscholing voor Militaire rijinstructeurs.
(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 geen geformaliseerde samenwerkingsverbanden. Wel zijn er voltooide
convenanten, zoals met de Politieacademie en het Regionale Ambulancevervoer (RAV)
Haaglanden, welke in beperkte mate samenwerking met externe overheidsinstanties vormgeven.
Op deze wijze is structureel gebruik van de opleidingsinfrastructuur van het OTCRij
bespreekbaar. Als tegenprestatie zoekt OTCRij naar specifieke rijopleidingen en stageplaatsen
voor Defensiepersoneel. Naast overheidsinstanties kent OTCRij ook samenwerkingsverbanden
met onder andere de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

6.

Materieel en infrastructuur
a.
Het OTCRij is grotendeels gehuisvest op de De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot en
beschikt daar over een zeer moderne infrastructuur, inclusief een 125 ha groot
Verkeersoefenterrein (VOT), simulatoren, een lesgebouw waarin ook E-learning plaatsvindt.
b.
Het OTCRij beschikt over een kleine 700 hoofduitrustingstukken, veelal lesvoertuigen van de
meest uiteenlopende types.

7.

Bedrijfsvoeringsaspecten
a.
In 2019 heeft het OTCRij door onderbezetting van sgt rijinstructeurs slechts ongeveer 46%
van de totale opleidingsopdracht (verstrekt door C-OTCo) gerealiseerd.

8.

Traditie en Regimentsaangelegenheden
a. In 2019 heeft het OTCRij deelgenomen aan enkele regimentsactiviteiten. Op verzoek van de
regimentscommandant B&T, maar soms ook op eigen initiatief, is met kleine detachementen
deelgenomen aan de dodenherdenking en functieoverdrachten.
b. In 2019 is door enkele leden van de Stichting Rijscholen Defensie (STRIJD) een grote reünie
te georganiseerd.
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Bergings- en Identificatiedienst KL (BIDKL)
10. Organisatie / taakstelling
De BIDKL is sinds 1945 verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van
Tweede Wereldoorlog slachtoffers. De huidige organisatie bestaat uit 4 VTE (Kap, Elnt, Aoo,
Sm), conform de nota 2014010846 “Vulling en Doorstroom BIDKL” d.d. 10 juli 2014 van Dir
P&O.
11. 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)16
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.
Polen (P): Department of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses
v.
Ambassades;
c. Diverse overige stichtingen en organisaties in binnen- en buitenland, etc.;
12. Operationele inzet / taakuitvoering / overige activiteiten
Mrt: 10-jarig jubileum Smi Schiltmans bij BIDKL .
Diverse DNA-afnames bij mogelijke nabestaanden ihkv het project “de 103 van Loenen”.
Meerdere draaidagen (filmopnames) met Dionne Stax en programmamakers van NPO1 tbv
documentaire “de 103 van Loenen”.
Bezoek van UK-Army Padres.
Apr: Uitvoering vliegtuigberging Mosquito in Amsterdam.
Mei: Uitzending van de documentaire “de 103 van Loenen” op NPO1. Exhumaties en (militaire)
herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake convenant¹ tussen de Staat – i.e. P-CLAS –
en de Oorlogsgravenstichting) en i.h.k.v. “de 103 van Loenen”.
Diverse DNA-afnames bij nabestaanden van Korea-vermisten.
Jun: Bezoek en introductie van nieuwe Poolse Defat.
Negen bijzettingen op Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn
Aug: ad-hoc uitvoering van een onderzoek/zoekactie naar drie vermiste (US) militairen. Door USDPAA.
Deelname aan de European Meeting on Forensic Archaeology in Aarhus (DK).
Sep: Voorbereiding en uitvoering van vliegtuigberging in Echt-Susteren.
Diverse internationale bezoeken aan BIDKL.
Diverse activiteiten i.h.k.v. 75th Arnhem Commemoration (Market Garden).
Okt: Exhumaties en (mil) herbegrafenissen te Loenen en Grebbeberg (inzake convenant tussen
de Staat – i.e. P-CLAS – en de Oorlogsgravenstichting).

16
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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Foto: Ereveld Loenen; hernoemingsceremonie en steenplaatsing op het graf van Gerrit Leuvelink,
in bijzijn van zijn familie.
Start onderzoek identiteit US militair naar aanleiding van aantreffen stoffelijke resten in
veldgraf.
Voorbereiding en uitvoering van zoekactie naar vermisten in massagraf op Loonse en Drunense
Duinen, in opdracht van Gemeente Heusden.
Nov: Volkstrauertag, Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn.
Voorbereiding en uitvoering vliegtuigberging in Gorssel.
Alg: Gedurende het onderzoek naar “de 103 van Loenen” zijn meerdere identificaties tot stand
gekomen. Er zijn, gedurende het jaar, 50 onbekende doden voor onderzoek overgebracht van
Nationaal Ereveld Loenen naar het BIDKL-laboratorium te Soesterberg.
13. Opleidingen
Aoo Verkerk: (Jan) Fundamental of Forensic Anthropology: Osteology
(Feb) Further Forensic Anthropology: Identification
(Nov) Forensic Archaeology: Recovering buried remains.
Allen aan Cranfield University (UK).
14. Materieelaspecten en infrastructuur
Geen bijzonderheden.
15. Bedrijfsvoeringsaspecten
Geen bijzonderheden.
16. Traditie / regimentsaangelegenheden
Invoering van Militair Functiebekwaamheidsembleem (MFBE) ID Spec BIDKL
17. S 1-zaken:
a.

Vulling versus OT
Aanvang 2019 is BIDKL volledig gevuld. In juli komt Kpl1 Groeneveld de BIDKL
versterken als assistent ID-specs. Deze versterking is nog niet geborgd.
2019 Soll: 2/2/0 (kap, elnt, aooi, smi);
2019 Ist: 1/2/1 (kap, aooi, smi, kpl1).
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Bevordering Aooi Schiltmans tot Elnt met ingang van 1 januari 2020.
b.

Belangrijke personele wisselingen
In tegenstelling tot het gestelde in nota 2014010846 “Vulling en Doorstroom BIDKL” d.d.
10 juli 2014 van Dir P&O, verlaat elnt van Aalderen in april de BIDKL.

c.

Overlijden / ernstige ongevallen / ongelukken / incidenten
N.v.t.

d.

Inzet reservisten of derden
N.v.t.

Foto: uitreiking Poolse medaille aan kap Jonker en smi Schiltmans
e.

Bijzondere waarderingen / onderscheidingen
Feb: Uitreiking Medal Wojska Polskiego door de Poolse ambassadeur Marcin Czepelak
aan Kap Jonker (in goud) en Smi Schiltmans (in brons).
Ontbijt met C-LAS
Mrt: 10-jarig jubileum Smi Schiltmans bij BIDKL .
Apr: Uitreiking medaille 24 jaar aan Smi Schiltmans.
Aug: Smi Schiltmans en Sm Verkerk beiden bevorderd tot Aoo(i).
Aug: Uitreiking (US) Certificates of Appreciation aan het personeel van de BIDKL,
aansluitend aan de ad-hoc uitvoering van een onderzoek/zoekactie naar drie
vermiste (US) militairen door US-DPAA.

f.

Belangrijke ontwikkeling op P-gebied
N.v.t.
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B&T Relevante ontwikkelingen & dossiers bij
staven en eenheden
1. Regimentsraad 13 februari 2019
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen (NAW)
(1) Vulling OPLOG beperkt:
(2) Vulling logistieke fies door niet logistici. Wat wij doen is een vak en ik blijf mij hier met
hand en tand tegen verdedigen (tot nu met succes), aldus Xander Hartsuiker. Hij vindt
het een zorgwekkende tendens.
(3) MINUSMA - Redeployment begint te lopen (voorbereidingen).
(4) AFG: RSM - reset materiaal vanuit IRAK via NLD naar AFG is goed verlopen en bijna
afgerond.
(5) Litouwen: EFP - redesign. Gevolgen voor de log footprint nog onduidelijk.
(6) EUBG 20 - weinig schot in vanuit Staf CLAS. OPLOG probeert deze kar te trekken maar
het gaat zeer moeizaam.
(7) VJTF 19 - hek om VJTF Spearhead weg. Betekend dat al het mat met een NTM van 2
dagen gewoon gebruikt mag worden. Plan was om dit compleet voorbereid (containers
incl. docs) klaar te zetten en dat niemand eraan mocht komen. Vanwege de
gereedstellingsaspecten losgelaten. Gevolg is dat de NTM van 2 dagen niet gegarandeerd
kan worden. Zegt iets over de mind set.
(8) Start OPG VJTF 2022-2024 - DEU eist volledige MN log ehdn. Betekend aanpassing NLD
log concept naar DEU (NATO log). Moeten de eenheden dus ook op deze wijze gaan
opleiden en trainen.
(9) Ontwikkeling - World Wide Tender klasse I. binnen 30 dagen overal ter wereld een
contractor aanwezig. Gaat nu ook opgestart worden voor Kl III.
b. DAOG
(1) Er is veel belangstelling voor gevaarlijke stoffen t.a.v. cursussen en functies.
(2) Er wordt gesproken over gevaarlijke stoffen met de veiligheidsadviseurs van verschillende
OPCo’s
(3) Inzet van C-130 wordt minder i.v.m. technische gebreken aan het toestel.
(4) Binnen de DOPS is vorig jaar een studie strategische luchttransport gestart, de conclusies
zijn 30 januari in het Generaalsberaad gepresenteerd. Inzage aangaande de conclusies is
op moment van de vergadering onbekend.
c. DVVO
(1) Veel infra perikelen op Camp New Amsterdam.
(2) MPO moet eind van het jaar weg uit Utrecht, men is naarstig op zoek naar een locatie.
(3) Bureau in-/export in Amsterdam moet ook weg, nieuwe locatie is nog onduidelijk.
(4) Er vindt op dit moment een reorganisatie binnen DVVO plaats.
(5) NMCC krijgt dit jaar meer gestalte.
(6) DVVO is ook bezig met het project electrisering van voertuigen.
(7) Voor een try-out gaat defensie een auto aankopen met zonnepanelen.
(8) DVVO heeft een operationeel-design gemaakt voor de langere termijn.
d. B&TCo
(1) De sfeer is goed bij het B&TCo. De vulling is zorgwekkend in sommige categorieën, met
name bij de sgtn. Tussen de 25 en 30 sgtn tekort.
(2) 130 Clcie en 110Tcie zijn op oefening in Klietz. 240 Dncie en 230 Clcie zijn aan het
voorbereiden voor de SOB/SOMS. 220 Tcie zitten in het OG-traject samen met 44 PiB.
(3) NSE 4 up and running, de sfeer is goed, 2 april voordet gepland om te vertrekken.
(4) Op 16 mei vindt de Regimentsdag plaats in Stroe.
(5) Op 3, 4 en 5 juni feest in Barneveld, B&TCo prominent aanwezig in de ondersteuning
hiervan.
e. 11 Bevocie LMB AASLT
(1) 11 Bevocie levert 4 personen voor CBMI 13. CBMI 14 wordt nog gevuld door 11X waarvoor
11 Bevocie het ROOT gaat leveren van het Logpel. CBMI 15 dzv Korps Mariniers.
(2) LRRPTG begin januari vertrokken waarvan 6 personen van 11 Bevocie.
(3) Vanaf medio april gaan de voorbereidingen voor de redeployment starten.
(4) Sinds 1 januari 5 personen standby voor VJTF.
(5) Integratie EUBTG volgt. Datum is verzet.
(6) Week 7 en 8 oefening in Zaragossa ondersteunen 336SQN.
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(7) Week 13 Niv 3 retentie oefening.
(8) Week 14 oefening Orange Bull, waarbij gehele capaciteit 336SQN ter beschikking staat van
de oefening.
(9) 15 februari binnenkomst AMOL (6 personen van 11 Bevocie).
(10) Hfd LogOpn is aangenomen in Soesterberg als Aoo.
f.
OTCRijden en Bergen
(1) C-OTCRij is blij met zijn jonge enthousiaste sergeanten KMS die bij hem MRI zijn.
(2) De instructeurs worden op dit moment omgeschoold op de nieuwe Scania XT
(3) Luchtmobiele Brigade wil 200 Quads aankopen, dat betekent extra opleidingen voor het
OTCRij.
(4) Militair Rij Instructeur (MRI) capaciteit wordt versterkt met 10 VTE.
(5) OTCRij heeft nog een gat van 60 VTE.
(6) Tanks komen weer terug, opleiding wordt samen gedaan met de Duitsers.
(7) OTCRij is bezig met onderwijsvernieuwingen.
(8) OTCRij wil een pilot starten waarbij de leerling de planning doet van zijn eigen rijopleiding.
(9) De nieuwe MRI wordt een specialist, met andere onderscheidingstekens die maximaal tot
fase 2 in dienst blijft.
(10) MRI opleiding duurt 24 weken.
g. OTCLog
(1) Legering op de Dumoulinkazerne is slecht en verouderd.
(2) Personele vulling op het OTCLog is en blijft een knelpunt.
(3) De logistieke dagen vinden plaats op 8 en 9 oktober. Deze worden georganiseerd door het
OTCLog (samen met VOLD) in Stroe.
(4) OTCLog ondersteunt 24 juni de Amersfoortse veteranendag.
(5) Het ST&O krijgt vanuit Toronto 17 functieplaatsen erbij.
2. Regimentsraad 12 juni 2019
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen
(1) Najaar 2019 (re)deployment Amerikaanse eenheden en in 2020 oef DEFENDER.
(2) Stapbussen tijdens SOB/SOMS. Door een aantal negatieve incidenten hebben C-DVVO en
C-SICT besloten om geen stapbussen tijdens de SOB te bestellen.
(3) Strubbelingen betreffende Oef Noble Jump II.
(4) Verder speelt bij CLAS ook het NATO RESPONSE INITIATIVE (NRI). Deze macht staat los
van de NRF/VJTF en bestaat uit 30 bataljons, 30 squadrons en 30 schepen die na 30 dagen
ingezet moet kunnen worden. Vooralsnog kan NLD één bataljon aanbieden bij de NATO. Dit
bataljon moet funded zijn en dat betekent dat CLAS een luchtmobiel bataljon gaat
aanbieden. Dit trekt een zware wissel op CLAS en zou kunnen betekenen dat er geen
missies meer gedraaid kunnen worden.
(5) Hfd sie OPLOG maakt melding van plannen i.h.k.v. een logistiek ecosysteem. Vanuit Dir
M&D zijn daar relaties maar met name in zijn volgende fie bij het kenniscentrum zal hij
daar meer bij betrokken zijn. In het kort is dit ook een samenwerking tussen Defensie en
civiele bedrijven om gebruik te maken van elkaars capaciteit, dit staat los van de “adaptieve
krijgsmacht”.
b. DAOG (V3M)
Vervalt i.v.m. afwezigheid van vertegenwoordiger.
c. DVVO
(1) Buiten het feit dat de DVVO betrokken is bij het logistieke ecosysteem zijn zij ook betrokken
bij het maritieme ecosysteem. Het betreft hier een pilot met marine, DOSCO en een reder
(Spliethof) waarbij het doel is te allen tijde zeevervoercapaciteit beschikbaar te hebben. Ook
uitwisseling van personeel is hier van toepassing. Gebleken is dat door het aanbieden van
een LOLO (load on, load off) schip, niet meer alle middelen en kennis bij Defensie aanwezig
hoeft te zijn. Dit heeft zelfs invloed op het soort haven dat je dan in gebruik moet nemen.
Samenwerking met de reder is goed verlopen.
(2) DVVO is vroegtijdig betrokken bij de komende HNS operaties.
(3) I.h.k.v. DOKM 15 wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het advies. Overige DO’n
kunnen daar commentaar op aanleveren, dat uiteindelijk moet leiden tot een
reorganisatieplan.
(4) Vorige week is gestart met JDDC (Joint Deployment Distribution Command) zie dit als een
paarse groupage organisatie. Alle DO’n zijn hierbij betrokken.
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(5) Op het gebied van luchttransport is weinig voortgang te melden. In het kort; vertraging in
het vervangen van de huidige luchtvloot. De RC memoreert nog aan een advies dat is
gemaakt maar dat advies levert veel problemen op. Ondertussen wordt naar andere
mogelijkheden en samenwerking gezocht.
d. B&TCo
(1) 11 juli is de commando-overdracht van kol Elverding naar kol van Dijk.
(2) RDE MINUSMA verloopt voortvarend. Het enige waar men tegenaan loopt is het gebrek aan
lucht- en wegtransport en het lijkt het erop dat het regenseizoen eerder gaat beginnen in
Mali, met alle mogelijke gevolgen van dien.
(3) Hfd sie OPLOG reageert met de opmerking dat niet de indruk moet gaan ontstaan dat de
RDE niet goed loopt. Sterker nog. Hij is zeer te spreken over de integraliteit.
(4) B&TCo heeft op dit moment TF DAKAR gereed staan om daar schepen te kunnen gaan laden
als die in de haven aankomen. Inschatting is dat deze TF vijf keer ingezet gaat worden.
(5) B&TCo sluit zich aan bij de vorige sprekers als het gaat om werkdruk. C-B&TCo zal zijn hoger
niveau signaleren dat meerdere projectteams gelijktijdig capaciteit vraagt van het B&TCo en
dat deze niet meer aanwezig is.
(6) B&TCo en CLAS OPLOG vragen zich hardop af, naar aanleiding van een opmerking van de vz
of C-LAS wel van alle werkdruk, en de problemen die dat met zich meebrengt, wel op de
hoogte is.
(7) Positief op dit moment is dat de instroom van personeel weer toeneemt. Problemen zijn er
nog wel bij het middenkader.
(8) Afgelopen dinsdag 11 juni is het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) congres
ondersteunt. Groot evenement in Barneveld. Beleidsbepalers en VIPS hebben ook een bezoek
gebracht aan het B&TCo, zeer positief verlopen.
(9) Schietserie is gestart en daar zal ook niv 5 worden getraind in voorbereiding op XESW
(ZEBRA SWORD); grote oefening waar twee brigades opvolgend gaan oefenen en die het
B&TCo gaat ondersteunen.
(10)
Ondersteuning Nijmeegse Vierdaagse is gestart.
(11)
4 juni heeft de programmaraad ingestemd met het mandaat i.h.k.v. reorganisatie.
Programma ligt nu ter tekening bij C-LAS, verwachting is dat dit geen problemen oplevert.
1 juli PIT, 27 september het concept beleidsvoornemen en 15 januari 2020 het concept
voorlopig reorganisatieplan.
e. 11 Bevocie LMB AASLT
(1) C-Bevocie maakt zich zorgen over de studie “Landmacht van morgen”. De indruk bestaat
dat de uitkomsten van deze studie op dit moment stil liggen en daardoor voornemens (groei
en balans) niet meer uitgevoerd gaan worden. Deze zorgen zijn ook geuit bij de brigadestaf.
Focus op dit moment meer bij 43e brigade.
(2) CD&E brengt op dit moment niet de voorspoed die het zou moeten hebben.
(3) Spreekt zijn dank uit aan de regimentscommandogroep voor de geslaagde regimentsdag.
(4) Kleine bijdrage aan de RDE MINUSMA en CBMI. Aantal mensen standby voor VJTF.
(5) Ontwikkelingen bij de brigade. Doorkijk naar 2025 (ondersteunen SOLTG/KCT) hoe gaat
CS en CSS ontwikkelen bij ondersteuning van de bataljons. Vz reageert met de opmerking;
waarom al deze ontwikkelingen, krijgsmachtbreed, als we melden dat het water aan de
lippen staat. Tevens vraagt de vz wat het regiment kan betekenen in de ondersteuning
m.b.t. de zorgen over de “Landmacht van morgen”. C-11 Bevocie heeft de hoop dat de
nieuwe C-LAS hier duidelijkheid in kan verschaffen en dat kolonel Van Kuijck, als C-OTCLog,
binnen de Kennis- en Advies Raad (KAR) een bijdrage kan leveren. Vz biedt aan dat als hij,
vanuit de rol van RO, C-LAS moet informeren over de zorgen die C-11 Bevocie heeft dit bij
de Vz kenbaar gemaakt moet worden. C-11 Bevocie waardeert deze mogelijkheid. Waarbij
door C-11 Bevocie opgemerkt wordt dat deze zorg niet alleen bij de Bevocie is maar veel
breder bekeken dient te worden.
f. OTCRijden en Bergen
Vervalt i.v.m. afwezigheid vertegenwoordiger.
g. OTCLog
(1) Er gaan veel dingen goed. Toch verdienen een aantal dossiers de aandacht. Eén daarvan is
het VEVA-dossier. Instroom loopt terug en de ondersteuning van instructeurs is onevenredig
zwaar geweest. Dit heeft gevolgen gehad voor andere opleidingen. Besloten is het algemene
deel van de opleiding weer bij de KMS te beleggen. Dit speelt weer capaciteit vrij om
logistieke opleidingen te verzorgen (bijv. gevaarlijke stoffen).
(2) B&TCo ondersteunt het OTCLog op geweldige wijze.
(3) In de GR zijn een aantal meldingen gedaan die met name te maken hebben met veiligheid
(asbest, rookafzuiging); er wordt niet meer voldaan aan de norm. Deze meldingen hebben
wel het beoogde effect gehad.
(4) Blij en trots op de benoeming van de kolonel Van Kuijck als nw C-OTCLog.
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(5) Veel innovatieve ontwikkelingen die intern de scholen worden opgestart.
3. Regimentsraad 13 november 2019
a. Staf CLAS dir M&D - Sectie Oplog en Verplaatsingen
(1) Spreekt over oef ATLANTIC RESOLVE (Re)Deployment Amerikaanse eenheden, oef
DEFENDER 2020 en oef ZEBRA SWORD 2020.
(2) Er rijden weer stapbussen tijdens de SOB/SOMS. We gaan sterk in de gaten houden hoe dit
verloopt.
b. BS DAOG
Vervallen door afwezigheid van functionaris
c. DVVO
(1) Lkol Schaap vult ervaringen van ATLANTIC RESEOLVE aan en welke gevolgen dat heeft op
de werkvloer. Amerikanen kunnen echt wel wat op de mat brengen maar het valt en staat
met communicatie.
(2) DVVO infodag niet 16 april maar 2 april in Stroe.
(3) NMMCC in samenwerking met B&TCo (roadmap) in loop volgend jaar reorg plan. Werkgroep
in volle gang met inrichting. Concreet gaat een deel van het TPC B&TCo (plan niv 2) naar
DVVO. De wens is dat NMCC eind 2020 is ingericht.
(4) 1 mei 2021 is het 25 jaar bestaan van de DVVO. Projectgroep ingericht om hier een mooie
invulling aan te geven.
d. B&TCo
(1) Reorganisatie B&TCo is opgestart. Het plan is om twee bataljons met een B&TCo staf te
organiseren. Details volgen. De benaming van de clustercompagnie zal wijzigen naar een
term die in de NATO bekend is. Deploymentcompagnie zal worden opgericht,
transportdetachementen zullen worden ontvlecht (groen en witte taak) wordt samengevoegd
in een regionale vervoerscompagnie (voor de witte taak). Brigadeband versterken met de
groene capaciteit die in die regio zit.
(2) Reorganisatie logistiek centrum Soesterberg loopt.
(3) Voorbereidingen voor oef ZESW zijn in volle gang. 13e brig PTA B&TCo zelf veel moeten
voorbereiden om te kunnen ondersteunen, met realistische volumes en afstanden. Met
ketentraining.
(4) Doorontwikkeling operationeel optreden. SAP en operationele catering. Samen met CZSK
kijken wat de mogelijkheden zijn om de catering anders in te richten. Wordt opgepakt in het
cateringbeleid. Gevolg hiervan is dat ook weer ter zake deskundig personeel opgeleid moet
worden. Er zal, in de vorm van een subcategorie, personeel een loopbaanpad in de militaire
catering kunnen doorlopen. Vulling van 240 Dncie loopt ver achter bij andere eenheden.
(5) Vulling bij B&TCo in zijn algemeen wel een knelpunt. Ervaren kaderleden is een groot
probleem en nogmaals de vulling bij 240 Dncie. Opleidingen blijft ook een groot knelpunt.
Scania, kl V en gevaarlijke stoffen.
(6) Vraag van Lkol Hoekstra of er samenwerking met civiele partners (transport en catering) en
DOSCO wordt gepland tijdens ZESW wordt door C-B&TCo bevestigend beantwoord. We
ontkomen er niet aan, het B&TCo heeft niet de capaciteit om een aanvoerlijn uit NLD in stand
te houden en tegelijkertijd operationele bevoorrading uit te voeren. Deze ervaring is tijdens
Bizon Drawsko in Polen opgedaan.
(7) Ook wordt gevraagd of er een koppeling is tussen het B&TCo en de World Wide Tender (WWT
over catering tijdens inzet). C-B&TCo reageert: WWT is een plan om bij inzet catering te
organiseren, dit moet los gezien worden van operatonele catering waar het B&TCo een rol in
heeft. Dat het elkaar raakt is duidelijk. Er is met een SOB/SOMS een WWT ontplooid op Camp
TRAUEN om ervaring op te doen. De indruk die gewekt wordt is dat de WWT tijdens een inzet
alles overneemt. Deze indruk moet worden ontkracht. Operationele catering is een keten in
de bevoorrading en die verantwoordelijkheid ligt niet bij de WWT.
e. 11 Bevocie LMB AASLT
(1) Vulling van de compagnie begint weer aan te trekken en ligt nu op 75% (was 60%). Uitdaging
daarin is, net als bij andere eenheden, om personeel opgeleid te krijgen.
(2) Andere uitdaging is de versnippering in het jaarplan van de brigade. Er wordt veel op vaste
locaties en op compagniesniveau getraind. Dit beperkt de inzet van de bevocie.
(3) Missiedruk is afgenomen, dat betekent dat de cie wel weer kan focussen op trainen (bevoseal
oefening met expeditioneel karakter) en oefening Falcon Supply in Engeland, waarvoor dank
aan de ondersteuning van DVVO en VERPLOST van het B&TCo vanwege de korte reactietijd.
Je merkt wel dat we als organisatie niet meer gewend zijn om met een korte
voorbereidingstijd met meerdere modaliteiten te verplaatsen. Door het niet meer hebben
van standaardlijstjes, of het gebruik moeten maken van een vtgpool levert dan vertraging
op. Dat heeft ons best wel wat gebracht (aan ervaring) om te kijken hoe we dat voor de
toekomst kunnen aanlopen.
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(4) Behoeftestelling voor airdrop equipment is gesteld (voertuigen) voor EUBG 20. Waarbij 336
SQ aangeeft deze airdrop (van vtgn) de eerste 5 jaar nog niet te kunnen.
(5) Voorbereiding voor de logistieke ondersteuning in Belize loopt. Mooie uitdaging en ervaring.
(6) Afgelopen half jaar geëxperimenteerd met adaptiviteit met het inrichten van de
formeringslocatie. Samenwerking met de brigade en DOSCO.
f.
OTCRijden en Bergen
(1) Maj Marco Gaebler is namens C-OTCRij de nw vertegenwoordiger in de regimentsraad, had
hier graag bij aanwezig willen zijn. Echter een vergadering m.b.t. reorganisatie bij het OTCRij
heeft dit verstoord.
(2) Zoals jullie wellicht weten is er een INFOOP uitgebracht voor de werving van sergeanten
rijinstructeur. Dat is een succes gebleken. Opleiding duurt 22 weken en wordt gevolgd door
een BPV periode. Daarmee komt er, ogenschijnlijk, een einde aan de vulling op het OTCRij.
De balans is nog dusdanig verstoord dat het nog even duurt voor alles weer gerepareerd is.
(3) Voor het Regiment zit er wel een risico-aspect aan de invoer van de specialist MRI. Er ontstaat
hiermee namelijk een verdrukkingseffect. FTA Erwin Driessen zal dit nog uitleggen. Dit heeft
te maken met de vullingsgraad (70% regulier op functie en 30% spec MRI)
g. OTCLog
(1) Nieuwe commandant (kol van Kuijck) en nw Hoofd Kenniscentrum (lkol Hartsuiker) zijn
begonnen.
(2) Vanuit het OTCo de opdracht om maximaal deel te nemen aan oef ZESW, in welke
hoedanigheid dan ook.
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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 2019 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
Kap LBB Off
Aoo LBB OO
Bgr LBB OO
Sm LBB Kpl en Manschappen

Maj Erwin Driessen
Kap Guillaume Biemans
Aoo Michel van Leijen
Dhr Steven van Doorn
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 de verbeterslag van 2018
verder uitgewerkt. 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 01012019 en 3112019

479/399

881/884

1084/1107

Off

OO

Kpl/Sld

-

5.

1e cijfer stand per 01012019, 2e cijfer stand per 31122019

Verloop personele sterkte
a. 18 Off met FLO/ontslag.
b. 44 OO met ontslag/FLO.
c. 159 Sld/Kpl met ontslag.
d. 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 verlaagde 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.
(3) Irreguliere uItstroom lijkt wat op zijn retour.
e. Instroom:
Over het algemeen blijft de initiële werving achter op de benodigde aantallen instroom en
wordt de aanstellingsopdracht (AO) niet voor alle categorieën gehaald.
(1) Instroom Off 20 (1 VTO uitgevoerd ipv 2)
(2) Instroom OO 36 (1 persoon ontslag in opleiding)
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f.

(3) Instroom Manschappen 100 (25 ontslag in opleiding)
Herintreders
(1) Off 1
(2) OO 10
(3) Manschappen 13

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 ruim 3500 militairen. Voor
ons regiment zit het grootste deel in manschappen en onderofficieren.
b. Diverse reorganisaties die op handen zijn leiden tot een vergroting van het aantal
vacatures.

7.

Ontwikkelingen overleg CAO
Eind 2018 is er een nieuwe cao afgesloten, die tot 31-12-2020 loopt. Dit heeft er o.a. toe geleid
dat alle OO en OFF een fase 2 Onbepaalde Tijd contract hebben gekregen. Een en ander onder
voorbehoud van evt. negatieve beoordelingen en of negatief ambtsbericht. Verder is er een
stijging van 6,3% loon, 1,93% stijging eindejaarsuitkering en 2 x €300 eenmalige uitkering.
Verder gaat Defensie 70% van de pensioenuitkering in het nieuwe middelloonstelsel voor hun
rekening nemen.

8.

Loopbaansporen B&T
In 2019 is verder gegaan met “boekje loopbaansporen Off en OO B&T”. Inmiddels is ook de
vraag naar “specialisme” binnen ons Regiment weer groter. Voor beheer zijn inmiddels de AP’n
zichtbaar en de personen voorzien van de subcategorie Jr/Sr beheer gdrn klasse.
Voor het “specialisme” verplaatsingen/gevaarlijke stoffen, rijinstructeurs en koks is dit ook in
gang gezet.

9.

Overige ontwikkelingen
Binnen PLC zijn de diverse projectgroepen nog steeds aan de slag met het doorontwikkelen van
loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling en van een P&O naar HR organisatie, welke naar
behoud en een aantrekkelijker werkgeverschap moeten leiden.
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Vereniging Veteranen Regiment B&T
De samenstelling van het bestuur van de VVRB&T was in 2019 als volgt:
Lkol bd Hans Schulz
Voorzitter
Lkol bd Henk Bouwknegt
Secretaris
Paul Hadewegg Scheffer
Penningmeester
Lkol Saskia Ubels
Nuldelijnszorg
SMI Jeroen Hoeksel
Communicatie/PR
Lkol Marc Souman
Communicatie/PR
Michel Roest
Communicatie/PR
Ger Achterhof
Adviseur
Marc de Voogd
Evenementen
Kap bd André Leurs
Ledenwerving
De Raad van advies bestond in 2019 uit de volgende personen:
Bgen bd Toine Beukering
Kol bd Loek Habraken
Kol bd Bert Kuijpers
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 2019 een activiteitenplan ontwikkeld en
uitgevoerd.
Vergaderingen, bijeenkomsten en het verenigingsblad ‘Veterans
B&T’
Het bestuur heeft in 2019 vijf maal vergaderd in het Veteranen
Ontmoeting Centrum (VOC) en evenzovele keren is het Dagelijks Bestuur
bijeen geweest. Ons verenigingsblad is in 2029 viermaal verschenen en
maakt een steeds professionelere indruk.
Activiteiten
Het verenigingsjaar begon op 8 januari met de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Dhr.
Ger Achterhof door Minister Ank Bijleveld. Ger kreeg deze onderscheiding voor zijn enorme verdienste
en inzet voor Veteranen in het algemeen en de Indië Veteranen in het bijzonder.
Uiteraard was het bestuur van
de VVRB&T aanwezig bij de
commando-overdracht van het
Regiment B&T op 10 januari.
Wij zijn zowel op de oude – als
de nieuwe
Regimentscommandant
bijzonder trots. Beiden
betekenen veel voor ons
Regiment.
De Algemene Ledenvergadering
werd op 20 februari met 61
leden goed bezocht. Eén van
de belangrijkste besluiten was
de benoeming van Gerard van
Kuijck als erelid.
De Nationale dodenherdenking
op de Dam is in 2019
bijgewoond door onze penningmeester die onder andere heeft kunnen luisteren naar een
indrukwekkende bijdrage van Diederik van Vleuten. Het thema was: “Als de taal tot stilstand komt”.
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5 mei was het weer feest in Wageningen, waar we als vereniging met een mooi detachement hebben
deelgenomen aan het defilé door de stad. Waarlijk een koude rillingen moment.

De reünie van het Support Command op 18 mei was een prachtige dag op de Kootkazerne. Ruim 300
reünisten hebben genoten van en met elkaar. Dankzij het initiatief van Ab de Jong is deze club nu ook
opgenomen als volwaardige reüniecommissie binnen onze vereniging.
Op de warmste 29 juni ooit gemeten
stonden we met een stand op het
Malieveld en liepen we met onze
vereniging met een groot detachement
mee tijdens het defilé op de Nationale
Veteranendag in Den Haag. De animo
voor deze dag wordt steeds groter en wij
vertegenwoordigen, samen met de
parate eenheden, ons Regiment op een
waardige manier.
7 september heeft de VVRB&T zich door
lkol Marc Souman laten
vertegenwoordigen tijdens de Nationale
Indië herdenking. Tevens was er een
erewacht aanwezig van onze vereniging.
Tijdens het ochtendprogramma hebben
twee leden van onze vereniging, Ron
Deelen en Gerard van Kuijck, een
themalezing in het kader van UNPROFOR verzorgd.
Een groot aantal leden heeft op 27 september de Nationale Taptoe bijgewoond. We danken de
Regimentscommandant voor zijn bijdrage hierin. Onze Vereniging was als enige Veteranenvereniging
aanwezig met een informatiestand. Dat maakt indruk.
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Ons jubileumjaar (10-jarig bestaan) is op 30 september gestart met de Sunsetmarch. Als vereniging
hebben wij op deze wijze respect en onze dankbaarheid betuigt aan alle geallieerde militairen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben gevochten.

De jaarlijkse Regimentsdodenherdenking werd dit jaar gehouden op 3 oktober. Wij zijn als vereniging
trots en dankbaar dat wij als detachement aan deze herdenking konden deelnemen.
Tijdens het derde weekend van oktober zijn we met een grote groep leden op pad gegaan naar Ieper,
waar we onder de deskundige leiding van ons lid Ton van Eijk onze kennis over de Eerste
Wereldoorlog tijdens een battlefieldtour hebben kunnen verdiepen. Uiteraard hebben we een krans
gelegd bij de Meenenpoort. Verder hebben we dit weekend veel aan teambuilding gedaan.

Gezamenlijk met de TD en de MA is er op de Kootkazerne in Stroe op 9 november een reünie
gehouden voor deelnemers aan logistieke operaties in IRAK. Een grote opkomst en veel gezelligheid
en oude verhalen maakten ook deze reünie tot een groot succes.
De laatste activiteit van 2019 werd georganiseerd op 23 november. Onder de deskundige leiding van
geboren Deventenaar Henk Bouwknegt kregen 40 deelnemers een prachtige rondleiding door de
mooiste stad van Nederland. Aan het einde van de dag werd het hele gezelschap door Marc Souman
onthaald op een fantastische wijnproeverij.
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Ledenbestand
Op 31-12-2019 telde onze vereniging 767 leden. Ten opzichte van een jaar eerder is dat, ondanks het
grote aantal leden dat ons is ontvallen, een stijging met 12 leden.
Onze vereniging heeft drie ereleden namelijk:
Kol bd B. Kantborg
Lkol bd W.F. Engelmann
Kol G.A.M.M. van Kuijck
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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,
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,
Adj M. van Leijen, 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,
Mw. H. Loef-Zandvliet, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg,
Dhr. A. Wijnand, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg,
Dhr. B. van Thoor, medewerker, algemeen, locatie Soesterberg.
Mw. M. Gelijsteen, oproepmedewerkster de Palmpit / VOC Midden-Nederland
Dhr. T. Janssen, oproepmedewerker de Palmpit / VOC Midden-Nederland
Mw. K. IJdo, oproepmedewerkster de Palmpit / VOC Midden-Nederland
Dhr. G. Kroon, medewerker algemeen
Dhr. W. Loef, medewerker algemeen, Adlib, IT
Dhr. S. Beerepoot, vaste stagiaire
Per 31-12-2018 is lkol bd J.A.C. Slingerland afgetreden als secretaris van de Stichting.
3. Collectie Reg B&T
a. Vernieuwde Historische Collectie
Sinds de verbouwing en heropening in 2017 beschikt de HCRBT in gebouw V20 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
Ook in 2019 heeft de HCRBT weer diverse materiële schenkingen mogen ontvangen.
De Wet Wapens en Munitie noodzaakt tot het aankopen van een kluis om de wapens in op
te bergen. Bij munitie dienen verklaringen aanwezig te zijn. E.e.a. is nog niet geregeld.
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c. Activiteiten
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, etc.
In totaal zijn er in 2019 48 activiteiten geweest.
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.
De HC RBT heeft wederom deelgenomen aan het jaarlijkse nationale Museumweekend,
waarbij dit jaar de opkomst tegenviel. Op het Museumplein werd in de vorm van reenactment de historie nagebootst.
Het bezoekersaantal voor geheel 2019 bedroeg 2.399 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.
4. Overige zaken van belang
a.

Structuurplan Zeisterspoor
In het structuurplan staat aangegeven dat het Zeisterspoor in de toekomst afgesloten zal
gaan worden. Als onderdeel van dit structuurplan is er op de plaats van het Museumpark
een KEK-gebouw en legering gepland. De historische collecties zouden dan verhuizen naar
de eetzaal en de theaterzaal van de Dumoulinkazerne.

b. Website
Vanuit de leiding van het regiment wordt gewerkt aan een nieuwe website, waar ook de
website van de HC in zou moeten integreren. E.e.a. zou al in 2020 zijn beslag moeten
krijgen.
c.

Basis Communicatieplan
In 2019 is een Basis Communicatieplan voor activiiteiten en evenementen gehanteerd.
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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 (voor zover
mogelijk en zinvol geacht) te digitaliseren en (indien toegestaan) 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
en ‘esprit de corps’.
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 2019 lag de personele vulling bij Bureau Geschiedschrijving B&T (BGB&T) op 17
personen. Ultimo 2019 bestaat de kern BGB&T uit 18 personen, waarvan 12 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) Het tweede grote meerjarenproject betreft Faces to Graves, waarbij gepoogd wordt om
achter elke naam op onze twee monumenten een korte beschrijving te achterhalen, met
daarin naast de basale persoonsgegevens ook informatie over de eenheid en het optreden
tijdens inzet en de omstandigheden waaronder gesneuveld of anderszins omgekomen.
Voor de Dodenherdenking 2019 is daarbij veel informatie aangeleverd over de in
Nederlands-Indië gesneuvelde soldaat Mindert de Ruiter.
c) In 2019 had BGB&T wederom een universitaire stagiairs onder haar hoede. De heer Luc van
Harxen heeft de logistieke bijdrage en de wijze van optreden in het voormalig NederlandsNieuw-Guinea (periode 1945-1962) onderzocht.
d) BGB&T wil – indachtig haar credo – naast verzamelen, ordenen en vastleggen ook
publiceren. In 2019 zijn de volgende publicaties uitgebracht:
i.
Thematische publicatie Bevoorrading en Transport van de landmacht in NederlandsNieuw-Guinea 1945-1962 door Piet IJntema (afgeleid van bovengenoemde studie).
ii. Jaarverslag 2018.
iii. MLM artikel ‘Beveiliging tegen luchtdreiging’ door Piet IJntema.
iv. MLM artikel ‘De Bevoorradingscompagnie en haar voorganger’ door Piet IJntema.
v. MLM artikel ‘Niet alleen combat’ (over onderwijs aan de HKS) door Piet IJntema.
vi. MLM artikel ‘Samenwerking tussen AAT en Intendance is niet nieuw!’ door Piet IJntema.
e) BGB&T heeft in 2019 één interview afgenomen (bgen bd A.Q.C. van den Bosch).

3.

Overige aspecten
a. De Website BGB&T is vooralsnog onder constructie. Ons nieuwste kernlid (kap
Maerschalck) is belast met het opzetten van een nieuwe moderne (infra)structuur en de
borging van actuele content. Op de Facebookpagina worden de publicaties wel zoveel
mogelijk bekend gesteld.
b. BGB&T ondersteunt de Vereniging Veteranen Regiment B&T vooraf en tijdens reünies. Dit
betreft informatievoorziening over betreffende missie(s) en zo mogelijk het opzetten,
inrichten en bemannen van een stand tijdens de feitelijke reünie. In 2019 heeft dit twee
maal plaatsgevonden.
c. In 2019 is een privacy-statuut geschreven, dat voldoet aan de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbeheer (AVG).
d. Vanuit diverse bronnen is materiaal aangeleverd, die deels geschikt bleek voor BGB&T en
deels is doorgesluisd naar de Historische Collectie B&T.
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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.
In 2019 heeft een grote wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Belangrijkste reden is om
nieuwe members te genereren uit het netwerk van de nieuwe bestuursleden.
2. Organisatie en personeel
Er hebben meerdere wisselingen plaatsgevonden in het bestuur.
Lgen b.d. Jan Broeks is de nieuwe voorzitter. Hij vervangt bgen b.d. Toine Beukering.
Kol Timo Beaufort is de nieuwe vicevoorzitter. Hij vervangt lkol b.d. Willy Engelmann.
Smi Marcel Bothe is de nieuwe secretaris. Hij vervangt aooi Paul Knops.
3. Activiteiten
Op 19 november heeft het tweede Vriendendiner plaatsgevonden, een dankbetuiging van de
stichting aan haar Gold Members en tevens een mogelijkheid tot acquisitie van nieuwe members.
Dit tweede diner werd verzorgd op Legerplaats bij Oldebroek in het Museum Oldebroek. Hier zijn
de vertrekkende bestuursleden bedankt en zijn de nieuwe bestuursleden geïntroduceerd.
4. Financiën
De 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. In 2019 is de splitsing
voortgezet.
5. Acquisitie en relatiebeheer
In 2019 heeft de Stichting 14 Gold Members en 3 Bronze Members. Eind 2018 was dit 15 Gold
Members en 2 Bronze Members.
6. Overige zaken
De voorzitter (of vice-voorzitter) vertegenwoordigt de stichting tijdens de vergaderingen van de
Regimentsraad B&T.
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Overleden in 2019 (voor zover dezerzijds bekend)
Onbekend
Onbekend
Onbekend
16 januari
16 januari
31 januari
1 februari
7 februari
8 februari
15 februari
19 februari
1 maart
9 maart
12 maart
19 maart
26 maart
XX april
6 april
9 april
10 april
18 april
19 april
6 mei
3 juni
3 juni
4 juni
23 juli
24 juni
27 juli
3 augustus
23 augustus
29 augustus
30 augustus
9 september
13 september
6 oktober
9 oktober
24 oktober
27 oktober
28 oktober
8 november
11 november
8 december
18 december
28 december

onbekend
onbekend
onbekend
lkol bd INT
maj bd INT
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
maj bd AAT
onbekend
onbekend
Onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
maj bd AAT
lkol bd INT

A.J.C. Nieuwenhof (Nederlands-Indië veteraan; 4 AAT OVW)
W. Hendriksen (Nederlands-Indië veteraan; 34 AAT)
H.N. Doodeman (Nederlands-Indië veteraan; 32 AAT)
Dick Bijl (71 jaar)
W.J. Vos (maj VSD; UNIFIL-veteraan; 84 jaar)
A.J.P. van Zutphen
Aad de Leeuw (90 jaar)
W.R. Mulder (90 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 16 AAT)
J.J. van de Beek (Nederlands-Indië veteraan; 35 AAT)
H.J. Mol (veteraan Ned-Indië; 4 AAT OVW en Nieuw Guinea)
Ton Linders (91 jaar)
J. van Mourik (92 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 33 AAT)
E.L. Anderson (91 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 35 AAT)
P.J. Arendse (maj VSD; 84 jaar)
A. Meeboer (91 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 35 AAT)
N.G. Glim (Nederlands-Indië veteraan; 30 AAT)
H.D. Remmers (92 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 37 AAT)
H.D.F. Remmers (91 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 37 AAT)
J.S. Wilting (Nederlands-Indië veteraan; 5 AAT OVW)
L.J. Berlijn (Nederlands-Indië veteraan; 16 AAT OVW)
H.A. Bellaart (93 jaar; Nederlands-Indië veteraan; 4-1 AAT)
Wim Bilderbeek (91 jaar)
J.H. Bouman (Nederlands-Indië veteraan; 18 AAT)
W.C. Hordijk (Nederlands-Indië-veteraan; 36 AAT)
P. Drost (93 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 30 AAT)
S.A. de Vries
J. Huisbrink (Nederlands-Indië-veteraan; 33 AAT)
E.F.K.T. Beukenex
Carry Hölscher (78 jaar; veteraan UNIFIL/UNEF en ECMM)
Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
onbekend
J. Beens (89 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 43 AAT)
onbekend
J.P. Spellen (Nederlands-Indië-veteraan; 3-1 AAT)
onbekend
J. Bal (91 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 14 AAT)
lkol bd MJD (vm AAT) mr. E.F. (Eugène) Kiepe (79 jaar)
onbekend
F.S. Olthof (Nederlands-Indië-veteraan; 37 AAT)
onbekend
G.W. van Olffen (93 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 4 AAT OVW)
onbekend
J. Boelhouwers (Nederlands-Indië-veteraan; 42 AAT)
onbekend
J.G. Boer (Nederlands-Indië-veteraan; 42 AAT)
onbekend
A. Schriek (Nederlands-Indië-veteraan; 16 AAT OVW)
lkol bd
Pieter Sikkens (76 jaar)
onbekend
P. Tuijnder (91 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 2-1 AAT OVW
Regiment Technische Troepen)
onbekend
C. van Dijk
onbekend
A. Heijmen (Nederlands-Indië-veteraan; 17 AAT)
onbekend
A.J.C. Adriaansen (Nederlands-Indië-veteraan; 1-1 AAT)
onbekend
van der Meer (89 jaar)
onbekend
L. Melissant (90 jaar; Nederlands-Indië-veteraan; 43 AAT)
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