
 
 

 

 
 
Beste Luchtmachter, 

 

De natuur toonde afgelopen week dat ze rake klappen kan uitdelen. Orkaan Irma richtte 

zware schade aan op de Bovenwindse eilanden. Defensie kwam meteen in actie, in 

opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met onze 

KDC-10, C-130 en C-17 transportvliegtuigen en de NH-90 maritieme gevechtshelikopter 

maken we  veel vlieguren om Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius van noodhulp te 

voorzien, informatie te verzamelen, mensen te evacueren en militairen en hulpverleners 

te vervoeren.  

 

De snelheid waarmee de krijgsmachtdelen samen de hulpverlening op gang hebben 

gebracht, is iets waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Iedereen werkt binnen zijn 

eigen specialisme en kracht soms dag en nacht door. De reacties en complimenten die 

we daarvoor ontvangen, zijn hartverwarmend en behoren toe aan u!  

 

Maar er speelt meer rondom onze lopende operaties. Vorige week heeft de ministerraad 

ermee ingestemd dat Nederland ook volgend jaar actief blijft meedoen aan de 

internationale strijd tegen ISIS, de VN-missie in Mali en de NAVO-missie in Afghanistan. 

De Nederlandse bijdrage aan de 3 missies wordt verlengd tot eind 2018. Vandaag heeft 

het kabinet de Tweede Kamer daarover schriftelijk geïnformeerd met een zogenaamde 

artikel 100-brief. 

 

Strijd tegen ISIS 

Voor ons houdt dit besluit in dat er opnieuw een detachement van ongeveer 150 

militairen met 4 F-16’s vanaf 1 januari tot en met 31 december 2018 op uitzending gaat 

naar Jordanië. Vanuit Jordanië worden de F-16’s boven Irak en Oost-Syrië ingezet om 

belangrijke strategische doelen in de aanvoerlijnen van ISIS aan te pakken. 

Ter ondersteuning van het Belgische besluit om de inzet van hun F-16’s te verlengen tot 

eind 2017, heeft het kabinet ook besloten om de Nederlandse Force Protection van het 

Belgische F-16 detachement in die periode te verlengen.  

Tot slot wordt een C-130 transportvliegtuig van begin oktober tot begin december 2017 

ingezet voor de periode van 8 weken om de coalitie te voorzien in de benodigde tactische 

transportcapaciteit. Sinds half juni van dit jaar wordt de KDC-10 al ingezet boven Irak en 

Oost-Syrië voor het in de lucht bijtanken van coalitievliegtuigen. Deze inzet loopt 

eveneens tot begin december 2017. Voor 2018 is vooralsnog geen inzet van de KDC-10 

of C-130 voorzien, maar zolang de situatie in deze regio niet stabiliseert houden we daar 

natuurlijk wel rekening mee.  

 

We hebben het  afgelopen jaar enorme stappen gezet in het herstel van de operationele 

inzetbaarheid van de F-16’s. Natuurlijk had ik daar het liefst nog meer tijd en ruimte voor 



gehad. De behoefte aan jachtvliegtuigen van de coalitie is op dit moment echter 

onverminderd groot en naar verwachting blijft dat nog geruime tijd zo. We zijn veel 

gevraagd en door onze professionele output en ondernemende houding ook erg gewild. 

We zijn zorgvuldig en precies, maar kunnen indien nodig ook een rake klap uitdelen - dat 

hebben onze F-16 vliegers en ondersteuners in de vorige ATF-periode ook ruimschoots 

laten zien - en dat dwingt groot respect af. We wensen hen heel veel succes toe met 

deze nieuwe missie. 

 

Dat we weer op missie gaan wil overigens niet zeggen dat de bouw aan herstel van al 

onze wapensystemen en het personeel nu op losse schroeven staat. We hebben 

inmiddels onder meer door het draaien van succesvolle grote en kleine oefeningen weer 

een goede basis weten te leggen en kunnen daar ook de komende periode op 

voortborduren. 

 

MINUSMA en Resolute Support 

Via de deelname aan MINUSMA draagt Nederland bij aan stabiliteit in Mali en daarmee de 

bredere Sahel-regio. Ook levert Nederland nog ongeveer 100 Nederlandse militairen voor 

de trainingsmissie Resolute Support in Afghanistan. Vanaf begin 2018 wordt daaraan op 

verzoek van de NAVO een Nederlands chirurgisch team toegevoegd.  

Voor beide missies is het mandaat verlengd. Dat betekent voor de Luchtmacht dat 

collega’s op individuele basis uitgezonden kunnen worden in het kader van deze missies. 

 

Waardering 

Met alle operationele drukte blijf ik vanzelfsprekend mijn waardering uitspreken over wat 

u elke dag presteert. De recente inspanning vanuit Vliegbasis Eindhoven en alle 

ondersteunende onderdelen naar aanleiding van de inzet in de Carib onderstrepen dat 

ook weer. Ik vind het oprecht indrukwekkend om te zien met welke energie en drive we 

als luchtmachters dit soort taken oppakken. Dat is een groot goed. Ik hoop dat op 

afzienbare termijn ook in een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord deze waardering wordt 

bevestigd. Tot het zover is blijven we elke dag werken om regelingen voor behoud van 

onze medewerkers tot wasdom te laten komen. Om het herstel van onze inzetbaarheid 

en de transitie naar de 5e generatie luchtmacht positieve energie te blijven geven. Soms 

doen we dat collectief, soms individueel. Uiteindelijk brengt de luchtmachter het succes. 

U dus. Ik dank u voor uw tomeloze inzet, en wens allen die de komende maanden weer 

op missie gaan heel veel succes toe. Airpower door manpower - we zijn en blijven ervan.  

 

 

Commandant Luchtstrijdkrachten, 

 

Luitenant-generaal Dennis Luyt      
 
 


