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Veel reservisten krijgen November Romeo in
‘de lijn’ doorgestuurd. Maar dit gebeurt niet
altijd. Voor iedereen bestaat de mogelijkheid
om zich gratis te abonneren. Niet alleen
reservisten, maar ook andere geïnteresseerden
zoals beroepsmilitairen, familieleden of
werkgevers. Aanmelding is simpel. Op
onderstaande link kan iedereen zich inschrijven
met een e-mailadres. Bij verschijning van
November Romeo komt direct een bericht
om de nieuwste editie online te openen.
Abonnement stopzetten? Onder iedere
mail van November Romeo staat de functie
‘uitschrijven’. In- of uitschrijven voor het
abonnement is eenvoudig:
inschrijven.reservistenlandmacht.nl
Ook op intranet landmacht
In Mulan, het intranet van het Ministerie
van Defensie, is November Romeo ook te
vinden in het intranet portal reservisten
CLAS. November Romeo heeft een
opvallende button op deze pagina:
intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/organisatie/
eenheden_directies/kabinet/Landingspagina_
Reservisten_KL/index.aspx

Centrale portal intranet
CLAS over reservisten

Cover
DE CORONACRISIS HEEFT NEDERLAND IN HAAR GREEP. OOK
RESERVISTEN LEVERDEN VANUIT DEFENSIE EEN BIJDRAGE.
FOTO: MEDIACENTRUM DEFENSIE
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Het Commando Landstrijdkrachten heeft op
intranet een speciale landingspagina voor
en over reservisten. Deze portal wijst snel de
weg naar alle zaken die met reservisten te
maken hebben. Met grote buttons in heldere
iconen is alles overzichtelijk gepresenteerd.
Alle landmachteenheden met reservisten
hebben een button, evenals clustervragen
als ‘Ik wil een reservist inzetten’ of ‘Hoe
zit het met P&O/arbeidsvoorwaarden’. De
portal helpt iedereen binnen CLAS om direct
het juiste antwoord te krijgen over de inzet
van, het omgaan met en de regelgeving rond
reservisten. Ook actief dienende reservisten
vinden er veel broninformatie.

VOORWOORD

Beste lezers,

in Nederland benaderen om af te stemmen
of zij hulp van defensie nodig hebben of dat
de bedrijven defensie kunnen ondersteunen
in deze tijden. De reacties op dit initiatief zijn
zeer positief. Zo worden ook de voedselbanken
ondersteund door reservisten bij hun
dienstverlening en vanuit het Korps Nationale
Reserve wordt assistentie verleend bij de opvang
van vluchtelingen in Zoutkamp. Zo laten we als
reservisten zien dat we van “alle markten thuis”
zijn en ook tijdens deze pandemie een bijdrage
leveren.

Tegen de tijd dat u deze versie van de November
Romeo ontvangt heeft de overheid wederom
besluiten genomen over de periode en de mate
van maatregelen rond Covid-19. Kortom, de
wereld waarin we op dit moment leven. Een
wereld waarin in mijn geval, de studerende
kinderen weer bij ons in huis wonen en het
externe sociale leven grotendeels plat ligt. We
kennen het allemaal en laten we hopen dat
de gekozen maatregelen snel hun vruchten
afwerpen!

De maatregelen rond Covid-19 hebben direct
invloed op de ureninzet van reservisten. Om
die reden is door de landmacht de richtlijn inzet
en doorbetaling reservisten uitgegeven. In de
rubriek FLITSEN van deze November Romeo is
hierover meer te lezen.

Voor ons als reservist bij de landmacht is het ook
een spannende en onzekere tijd. Een groot aantal
van onze collega’s en collega-reservisten zijn op
dit moment actief in het kader van de Covid-19
aanpak. Denk daarbij aan geneeskundige
militairen en medische planners die helpen om
patiënten te verdelen over de ziekenhuizen in
Nederland. Ook militairen van het CBRN centrum
(ja, de eenheid waar ons voormalig hoofd bureau
reservisten nu commandant van is) ontsmetten
bussen in verband met vervoer van Corona
patiënten en binnen NatOps, ACKL en het TOC
spelen reservisten een cruciale rol.

Tenslotte wens ik jullie allemaal veel sterkte in
de huidige situatie en wens ik dat jullie (en jullie
gezinnen) gespaard blijven van het Coronavirus.
Weet dat we als reservisten een belangrijke
bijdrage leveren aan defensie én aan de
maatschappij. Daar mogen we trots op zijn!
Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht

Graag wijs ik ook op het initiatief “What Ever It
Takes” waarbij reservisten actief de bedrijven
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RESERVISTEN BREED INGEZET

VEILIGHEIDSREGIO’S BINNEN
11LMB DRAAIEN 24/7
TEKST: MAJ FRED WARMER FOTO’S: DEFENSIE, MAJ FRED WARMER

Een bijkomstigheid was dat de kersverse
kapitein, afkomstig van 10 Natresbataljon, nog
steeds niet bevorderd was. Hij vervulde zijn
functie als RMOA nog steeds als soldaat der
eerste klasse. Tot zijn verrassing veranderde
dit op 8 april tijdens een speciale ceremonie
op de Oranjekazerne in Schaarsbergen,
waarbij met inachtneming van Coronaveiligheidsmaatregelen, Etiënne werd bevorderd
tot kapitein.

Het Ministerie van Defensie ondersteunt
civiele autoriteiten in de strijd tegen
Covid-19. Alle brigades van de landmacht
zijn betrokken. Een momentopname bij
verschillende ingezette reservisten bij 11
Luchtmobiele Brigade in de veiligheidsregio’s
die vallen onder hun gezagsgebied.

Elkaar verstaan
Luitenant-kolonel Robert Adrian is Regionaal
Militair Beleidsadviseur (RMBA) en zo’n
veertien jaar actief in de veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). In deze
reservistenrol is hij namens de Regionaal
Commandant-West/Midden adviseur van de
22 burgemeesters, de directie en overige civiele
autoriteiten. In een veiligheidsregio is bij een
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Kapitein Etiënne Doorson is junior Regionaal
Militair Operationeel Adviseur (RMOA) bij de
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
De RMOA adviseert lokale (hulp)diensten
welke middelen/expertise bij Defensie zijn aan
te vragen. Zijn civiele competenties komen
daarbij goed van pas, hij is werkzaam als
beleidsmedewerker nationale hulpverlening
en belast met de inzet van het Rode Kruis bij
ambulancediensten. Deze ervaring van Etiënne
sloot naadloos aan bij zijn huidige inzet bij de
veiligheidsregio.

crisis altijd een (coördinerend) burgemeester
eindverantwoordelijk voor het aanvragen van
Militaire Steunverleningen (MS) of Militaire
Bijstand (MB). Daarbij gaat het altijd om het
effect dat met de aanvraag moet worden
bereikt.

helikopters (Fire Bucket Operations, FBO) en zijn
er recent diverse inzetten geweest bij zeer grote
natuurbranden in Brabant en Limburg. Ook dit
soort situaties betreffen de kernfuncties van de
veiligheidsregio.
Brede aanpak
Majoor Dick Jonker, voormalig beroepsmilitair
Geneeskundige Troepen, is nu reservist bij
Natops. Hij verwerkt met zijn collega’s alle
steunaanvragen die Defensie binnenkrijgt
vanuit de veiligheidsregio. Dirk: “Wij denken
mee over de oplossing, adviseren en pogen
iedereen de noodzakelijke hulp te bieden, zoals
we dat bijvoorbeeld ook deden bij de Landelijke
Intocht Sint en jongstleden rond een grote
ruiming van een V1. Wij zetten onze medische
personeel in waar het kan en nodig is, zoals
in een verzorgingstehuis op de Veluewe. Het
sterftecijfer onder de bewoners was erg hoog
en de helft van de medewerkers was besmet en
ziek thuis. Snel hulp bieden was essentieel en
Defensie wist dit snel vorm te geven.”

Bij goedkeuring wordt de opdracht bij één
of meerdere krijgsmachtdelen uitgezet. In
de Coronacrisis kwamen veel bestuurlijke
aandachtspunten naar boven, waarmee
burgemeesters te maken krijgen bij het
uitvoeren en handhaven van maatregelen.
Overste Robert legt uit: “Hoe geef je
bijvoorbeeld een complete invulling aan het
beoogde effect van de civiele aanvragen en
hoe vertaal je die naar een duidelijke militaire
opdracht binnen haalbare grenzen? Er bestaat in
de praktijk een verschil in aanpak tussen ‘civiel’
en ‘militair’ en dat moet worden opgelost. De
grote kracht bij Nationale Inzet is dat wij goed
in staat zijn om de beide ‘werelden’ naadloos
met elkaar te verbinden en dat is in ons aller
belang. Het resultaat is dat ook in de VNOG
de samenwerking tussen de partijen prima
verloopt.”

Wel signaleert de majoor dat Defensie tegen
capaciteitsgrenzen aanloopt: De langdurige
bezuinigingen op de krijgsmacht zijn in een crisis
als deze nog steeds merkbaar. De capaciteit aan
mensen en middelen wordt al snel bereikt. Dirk:
“Naast Corona hebben wij de handen ook vol

Naast de Coronacrisis gaan andere crisissoorten
ook gewoon door, zo speelt de VNOG een
sleutelrol bij natuurbrandbestrijding met
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met natuurbrandrisico’s. Militairen overleggen
met de brandweer en natuurorganisaties over
de juiste aanpak. Natuurgebieden zijn meestal
dicht bebost en moeilijk of begaanbaar voor
brandweerwagens. Defensie zet dan op verzoek
blushelikopters in. De Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland coördineert namens Brandweer
Nederland het blussen vanuit de lucht. Ook
op de grond doen militairen actief mee aan de
bestrijding van de brandhaarden. In Brabant en
Limburg bleek dat wij genie- of bergingstanks
konden inzetten voor het egaliseren van ruig
terrein en het maken van brandgangen.”

goud waard in deze situatie. We hebben een
ervaren militaire arts mee laten gaan met
de medicalplanner. Hij weet wat er nodig is
voor het inrichten van zo’n locatie. Bedden,
zuurstofapparatuur, medicijnen, noem maar
op. Het werd goed opgepakt, waardoor in vijf
dagen alle drie locaties werden opgeleverd.
Kortom, een vruchtbare samenwerking met alle
betrokken disciplines.”
Achter de schermen werken wij hard mee in
de strijd tegen het virus, terwijl dat voor de
Nederlandse bevolking misschien niet direct zichtbaar is.

Geestelijke nood
Majoor Jan Frans, was kwartiermaker in een
verzorgingstehuis dat ernstig was getroffen door
Covid-19. Frans: “Ik kwam terecht in een zeer
ingrijpende en trieste situatie en constateerde
dat er ook geestelijke verzorging nodig was. In
dit tehuis waren op dat moment al 22 mensen
overleden, de ontreddering en het verdriet was
enorm. Ik heb daarna gelijk gezorgd dat er GV,
geestelijke verzorgers, werden toegevoegd
indien er sprake was bij militaire inzet in
verzorgings- of ziekenhuizen. Ook hier lag een
taak voor Defensie; signaleren en daarop snel
schakelen.”

TOC bewijst waarde nu al
De enige beroepsmilitair bij deze
veiligheidsregio is majoor Sjoin Moheb. Hij is
verantwoordelijk voor de inzet/planning en het
aanspreekpunt voor het hoofd Sectie Nationale
Operaties 11 Luchtmobiele Brigade. Sjoin:
“In deze crisis kunnen wij vanuit de brigade
alle militaire middelen aanbieden die ons ter
beschikking staan. Ook constateer ik dat het
recent opgerichte Territoriaal Operatie Centrum
(TOC) hard nodig is in dit soort crisissituaties.
Het TOC heeft nu al zijn nut en noodzaak
aangetoond.“

Ook majoor George Petersen is voormalig
beroepsmilitair en werkzaam als reservist bij de
veiligheidsregio. Zo was hij, onder meer, belast
met het inrichten van zogenaamde ‘zorghotels’
in de eerste periode van de Coronacrisis. Er
werden circa 20 locaties geïnventariseerd,
waarvan Apeldoorn, Almen en Gaanderen
werden gerealiseerd. George: “Wij hadden de
mensen en ervaring om zoiets snel en efficiënt
op te zetten. Onze uitzendervaringen waren

Sjoin: “Met reservisten heb ik hele goede
ervaringen, altijd al gehad. Ook ben ik
plaatsvervangend commandant van de
CVM-organisatie gedurende de Vierdaagse
van Nijmegen. Als ik dan zie hoe de Natres de
beveiliginstaak op Kamp Heumensoord vervult,
petje af. Gemotiveerd , gedreven en met een
professionele houding. Wij staan, onder andere,
voor moed, toewijding en veelzijdigheid, dat is
wat de veiligheidsregio ook verlangt van ons.“
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MILITAIR MEDISCHE INZET

KAPITEIN JULIA DRAAIT MEE IN
OPS ROOM 400 GNKBAT
TEKST: MAJ FRED WARMER FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

zorgverlenings- instellingen. De OPS room wordt
24/7 bemand en coördineert de inzetbare militaire
geneeskundige capaciteit van de landmacht,
zowel qua personeel als materieel.

Defensie ondersteunt civiele autoriteiten in de
strijd tegen Covid-19, waaronder de inzet van
militair medisch personeel. Ook reservisten
dragen hun steentje bij, zoals kapitein Julia
van 400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat).
Zij werkt op IIR basis fulltime als hoofd
relatiebeheer RSD (Reservisten Specifieke
Deskundigheid) 400 Gnkbat. In het kader van
de Coronacrisis wordt zij nu ingezet in de OPS
room van 400 Gnkbat.

Kapitein Julia: “Het loopt nu goed, maar aan
het begin van de crisis wisten de civiele partijen
niet precies waar ze hulp konden zoeken of
aanvragen. Daarnaast verliep de coördinatie
nog wat stroef. Nadat we de OPS geactiveerd
hadden, samen met de overige geneeskundige
eenheden in de landmacht, verliep het veel
soepeler. Men weet ons nu snel en efficiënt te
vinden”

In de OPS room komen alle verzoeken binnen
van de Medcell bij het TOC (Territoriaal Operatie
Centrum) voor hulp en ondersteuning aan civiele
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Ervaringen borgen voor toekomst
De OPS room 400 Gnkbat reageert op verzoeken
van de Medcell bij het TOC en beslist direct over
wie, wat en waar is in te zetten. Julia: “Natuurlijk
zijn er ook beperkingen en kunnen we niet aan
alle verzoeken voldoen. Door bezuinigingen de
afgelopen decennia zitten we niet ruim in ons

militair geneeskundig personeel, maar voor nu
hebben wij het nog prima in de hand en kunnen
de hulp bieden waar nodig.”

en reservisten in ons team en dat werkt erg
prettig. Ik ben trots op de door hen geleverde
medische prestaties. We hebben in deze crisis al
veel geleerd over hoe wij als medisch personeel
moeten handelen en organiseren. Die nieuwe
kennis en ervaring moeten we vasthouden,
beschrijven en borgen voor de toekomst.”

De kapitein is blij om als reservist een bijdrage
te leveren: “Wij zijn ervoor om te helpen in dit
soort situaties. We hebben een mix van beroeps
8

RESERVIST DIERENARTS OOCL IN LOT-C

MOBILISEREN VAN BESCHERMINGSMIDDELEN IN NEDERLAND
TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

internationale NAVO-oefening Trident Juncture.
We beoefenden daar ook een crisis vanuit de
medische hoek. Eén van de Nederlandse officieren
tijdens die oefening, zat in het LOT-C en vroeg
mij om het landelijke team in Zeist te komen
versterken.”

Majoor Joris Wijnker is de vaste brigadedierenarts van OOCL, een reservistenfunctie.
Hij maakte in april enkele weken deel uit
van het Landelijk Operationeel Landelijk
Operationeel Team Corona (LOT-C) in Zeist. In
dit landelijke team werken mensen van politie,
brandweer, geneeskundige dienst, defensie en
veiligheidsregio’s samen om allerlei zaken aan
te pakken die voor hulpverleners voortvloeien
uit de Coronacrisis.

De crisis ontpopt zich in het voorjaar met een
bliksemvaart. Joris: “Ik kwam in Sectie 1, dat
gezondheid onder zijn hoede heeft. De eerste
focus was om uit te vinden waar de zorgbehoefte
het grootste is en het mobiliseren van de juiste
beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Dat
had echt de hoogste prioriteit.”

Wat doet een dierenarts bij het LOT-C? Joris: “In
2018 maakte ik deel uit van een medisch team
van het Duits-Nederlandse legerkorps tijdens de
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Aanpak op militaire leest geschoeid
Volgens de majoor-dierenarts was de militaire
werkwijze van toegevoegde waarde in het LOT-C.
Defensie werkt volgens een militaire aanpak. In dit
geval ‘Wij zijn de troepen en Corona is de vijand’.
De militaire leest is geschoeid op intel verzamelen,
snel analyseren en daarna in actie komen. Een

eventuele politieke gevoeligheid of typisch
polderoverleg is dan even minder aan de orde.
Napraten doen we als er gewonnen is. Je ervaart
dat civiele partijen dat minder gewend zijn. Dat
doorpakken van militairen is op een crisismoment
erg efficiënt.”

werden in Nederland alle beschermingsmiddelen
gemobiliseerd en verdeeld onder ziekenhuizen.
Ook dierenartsen hebben hiervoor voorraden in
hun praktijken afgestaan. Dat is voor een korte
periode prima, maar wij hebben in ons werk ook
beschermingsmiddelen nodig. Door zitting in het
LOT-C, heb ik er mede voor kunnen zorgen dat
dierenartsen ook zullen meedelen in de centrale
verdeelsleutel van bijvoorbeeld mondkapjes.
Het klinkt wat wrang, maar een crisis brengt veel
leermomenten. Voor de langere termijn is dat
bijkomende winst.”

Na enkele weken kreeg het LOT-C de situatie
steeds beter onder controle. De militaire inbreng
in het team is qua omvang aan het afschalen en
ook Joris is momenteel nog incidenteel betrokken.
Terugblikkend zegt hij: “Bij de uitbraak van Corona
10

LANG BESTAANDE STRUCTUREN

Een pandemie heeft de wereld in haar greep. Ook in Nederland heerst een
Coronacrisis die het openbare leven hard raakt, met ver strekkende gevolgen
voor de samenleving en de economie. Om deze crisis te beteugelen, heeft het
kabinet sinds maart diverse noodmaatregelen afgekondigd.
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ACHTERGROND

CORONACRISIS EN
WETTELIJKE MAATREGELEN

TEKST: DRS. WIM DE NATRIS, MILITAIR-HISTORICUS EN MAJ FRED WARMER, MILITAIR HISTORISCH ONDERZOEKER

Voor de bestrijding van de Coronacrisis is
gekozen voor een ‘intelligente lockdown’, wat
inhoudt dat er appel wordt gedaan op burgerzin,
zelfbescherming én bescherming van anderen,
geheel in de traditie van een maatschappelijk
breed gedragen consensus. De genomen
maatregelen passen geheel in een nationale
bestuurlijke traditie en houden rekening met
wat de bevolking kan en wil accepteren. Ze
passen in onze traditie. Toch zijn er ook door
de regering enkele dwingende maatregelen
opgelegd, zoals het sluiten van de horeca en het
afgelasten van alle evenementen. Ook geldt een
samenscholingsverbod voor groepen van drie
of meer mensen in de openbare ruimte. Wie
zich hier niet aan houdt kan een proces-verbaal
krijgen als de onderlinge afstand van 1,5 meter
of meer niet wordt gerespecteerd.

net als andere landen uitgebreide wetgeving
achter de hand met een lange geschiedenis. Het
gaat onder andere om tientallen noodwetten
die in het verleden door het parlement zijn
aangenomen voor alle denkbare situaties. Zo
kunnen de Minister van Justitie en Veiligheid
en de commissarissen van de Koning op basis
van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk
gezag het verblijf van burgers in de open lucht
beperken. Havens kunnen gesloten worden op
basis van de Havennoodwet. Er bestaan wetten
voor het vorderen van o.a. vrachtwagens,
schepen en vliegtuigen, zodat het vervoer blijft
functioneren.
Vrijwel alle noodwetgeving stamt nog uit
de jaren voor de Tweede Wereldoorlog,
uit de Eerste Wereldoorlog of zelfs uit
de jaren daarvoor. Zo is de Wet militaire
inundatiën van 1896 in aangepaste versie nog
steeds rechtsgeldig. Op basis van die wet
kunnen delen van Nederland onder water

Achtergronden (nood)wetgeving
Tot nu toe lijkt het te werken. Maar voor het
geval dat het echt misgaat, heeft Nederland
12

Militaire bijstand tijdens de
watersnoodramp in 1953.

worden gezet, zoals in de Eerste en Tweede
Wereldoorlog ook is gebeurd. Ook kan de
regering bijvoorbeeld ingrijpen in alle hoeken
van de economie. Tot de verbeelding spreekt
de Distributiewet, oorspronkelijk uit 1939, die
het mogelijk maakt om voedsel en andere
zaken te rantsoeneren. Die gaan dan ‘op de
bon’. Het laatste dat ooit op de bon is geweest,
is benzine, tijdens de Oliecrisis in 1973. Maar
samen met de autoloze zondag was dat in
feite vooral een symbolische maatregel. En,
denkend aan de stormloop op het toiletpapier
tijdens de eerste dagen van de lockdown, is er
de Hamsterwet uit 1962, die in 1939 begon als
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet. Die is bedoeld
om hamsteren tegen te gaan, zoals de naam al
doet vermoeden.

zijn wetten die stammen uit de negentiende
eeuw. De mogelijkheid om mensen tot dienst
te kunnen verplichten is nog ouder. In een
land dat bij voorkeur bouwt op vrijheid,
vrijwilligheid en verantwoordelijkheid is
opleggen van dienstplicht een uiterste
maatregel. Zo lijken niet alle burgers zich er van
bewust dat de dienstplicht nog bestaat en dat
die staat vermeld in artikel 98 van de Grondwet.
Via de Kaderwet dienstplicht kan de militaire
dienstplicht snel worden geactiveerd en die geldt
nu bovendien voor mannen én vrouwen. Nog
minder bekend is dat ook gewone burgers tot
dienst kunnen worden verplicht. Zo kunnen
burgemeesters op basis van de Gemeentewet
aan de inwoners van hun gemeenten plichten
opleggen. Ook spreekt artikel 99a van de
Grondwet over inzet van burgers voor de
civiele verdediging, waarmee wordt bedoeld
de bescherming van de bevolking en haar
bezittingen in geval van een natuurramp,
oorlogsgeweld of andere noodtoestand. Denk
aan inzet van artsen en verplegend personeel

Persoonlijke levenssfeer
Ook kan de overheid ingrijpen in de
persoonlijke levenssfeer. Namen als
Inkwartieringswet en Wet verplaatsing bevolking
laten weinig aan de verbeelding over. Dat
13

op plaatsen waar dat dringend nodig is of aan
de inzet van bestuurders van vrachtwagens
of bemanning van schepen. Of denk aan het
herstel of veilig stellen van de drinkwater- en
energievoorziening. Eerder bestond in de
Grondwet letterlijk de mogelijkheid van een
‘burgerlijke dienstplicht’ voor alle Nederlanders en
niet-Nederlandse ingezetenen.

de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden over
‘noodtoestand’. Als die noodtoestand eenmaal
is afgekondigd, beschikken de ministerpresident en de ministers over ongekend
ruime bevoegdheden, die in principe zijn
bedoeld om in te zetten in geval van oorlog
of oorlogsgevaar. Vroeger heette die
noodtoestand dan ook ‘staat van oorlog’ of
‘staat van beleg’. De noodtoestand werkt als
een paraplu waaronder de noodwetgeving
automatisch in werking treedt of waaronder
nog te maken wetten zijn onder te brengen.

Huidige situatie
Het nemen van specifieke maatregelen
en de uitvoering daarvan in de huidige
Coronacrisis wordt nu nog overgelaten aan
lagere overheden, de gemeenten en hun
burgemeesters. De beperkte hoeveelheid
dwingende maatregelen in deze Coronacrisis
komen tot nu toe van de minister van Justitie
of worden genomen door de burgemeesters
die hun plaatselijke Algemene Politie
Verordening (APV) inzetten. Inmiddels kunnen
burgemeesters ook een noodverordening
als middel gebruiken, waarmee ze in hun
gemeente hele specifieke maatregelen kunnen
afkondigen. Ook zijn de 25 Veiligheidsregio’s
ingeschakeld. Maar wat als meer maatregelen
nodig zijn die juridisch gezien alleen tijdens een
noodtoestand mogelijk zijn en moet worden
opgeschaald naar het niveau van ‘buitengewone
omstandigheden’?

Noodtoestand kan razendsnel
Voor een deel van het grondgebied of voor
het hele grondgebied kan de ministerpresident via de Koning de noodtoestand laten
uitvaardigen. Er wordt óf een al dan niet
plaatselijke beperkte noodtoestand uitgeroepen
óf een landelijke algemene noodtoestand. Dat
gaat razendsnel: per Koninklijk Besluit. De
Tweede en Eerste Kamer komen er niet aan te
pas. Dat gebeurt pas later, als beide Kamers
van de volksvertegenwoordiging in Verenigde
Vergadering bijeenkomen om het Koninklijk
Besluit (KB) te billijken en om te bepalen voor
hoe lang het mag gelden. Dit alles om de
slagvaardigheid van de regering te verhogen.
Tot nu toe is het activeren van rustende
bepalingen in de noodwetgeving niet van
toepassing geweest in deze crisis. Maar als
premier Rutte en de rest van de regering
de bevolking oproept om gezamenlijk de
Coronacrisis het hoofd te bieden en de gestelde
regels worden niet goed genoeg opgevolgd,
kan in het uiterste geval bij KB die alsnog uit
zijn sluimertoestand worden gewekt.

Het hart van de noodwetgeving die in het
geval van buitengewone omstandigheden
kan worden ingezet is de Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden uit 1996. Die
‘uitzonderingstoestand’ verwijst naar artikel 103
van de Grondwet. De wet regelt de handhaving
van de uitwendige defensie en inwendige
veiligheid van Nederland. Gek genoeg spreekt
14

IGK BEANTWOORDT VRAGEN

Ruim 120 officieren en senior-onderofficieren namen op 6 en 7 maart deel
aan de Kaderdagen Korps Nationale Reserve (KNR) op de Bernhardkazerne in
Amersfoort. Het was daarmee één van de laatste gezamenlijke activiteiten, want
een week later ging Nederland ‘op slot’ door de Covid-19 maatregelen.
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NATRES

KADERDAGEN KNR IN TEKEN
VAN DOORONTWIKKELING

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: ELNT ROBERT WITSEN, SM HEIDIE STOFFER

Na opening door korpscommandant Hans
Berding gaf luitenant-generaal der mariniers
Frans van Sprang, de Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht (IGK), een presentatie over de rol
van zijn bureau: “Wij zijn bewust aan de zijkant
geplaatst van alle krijgsmachtonderdelen
om onafhankelijk te kunnen waarnemen en
rapporteren.” Ook reservisten vallen onder de
aandacht van de IGK en zijn team bestaat ook uit
enkele reservisten. Voorafgaand waren vragen
geïnventariseerd en deze mochten de deelnemers
stellen aan de IGK. Het werd een levendige sessie
over aandachtspunten rond onderwerpen als
materieel, processen, opleidingen en contracten.

persoon, dienen nabestaanden de medaille te
retourneren aan de Kanselarij. Dit om onterecht
dragen door derden te voorkomen.
Case gericht op toekomst
Op zaterdag stond de doorontwikkeling van
het Korps Nationale Reserve centraal. Na
updates door kolonel Gödecke en overste Den
Hollander, gingen de officieren aan de slag
met de uitwerking van een case. De syndicaten
presenteerden daarna hun bewakings- en
beveiligingsplan met gebruikmaking van nieuwe
middelen die in de toekomst voorzien zijn. Daarbij
gaf de inzet van detectiesensoren en drones een
extra dimensie aan de planvorming.

Generaal b.d. Hans Morsink, Kanselier van
de Kanselarij der Nederlandse Orden, gaf een
toelichting over het toekennen van Koninklijke
onderscheidingen. Hij gaf daarbij aan dat mensen
voorgedragen dienen te worden; het gebeurt niet
automatisch, maar iedereen die aan gestelde
voorwaarden voldoet kan in aanmerking komen
voor een onderscheiding. Morsink deelde nog een
weetje: na het overlijden van de onderscheiden

De doorontwikkeling van het KNR is gebundeld in
een kennisbureau dat is ondergebracht bij DT&O.
Het hoofd van dit bureau, kolonel Van Dalen gaf
uitleg over de rol van DT&O en waar deze dienst
militairen van het KNR kan ondersteunen. Ook
dit bracht een levendige discussie op gang. De
kaderdagen werden afgerond met een bezoek
aan het Cavalerie Museum.
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STEUNVERLENING ‘PURPLE WINDMILL’

F-16’s trainden in de week van 17 februari boven oefengebied de Marnewaard
(Groningen) in het geven van luchtsteun aan grondtroepen. Dit ‘Close Air
Support’ kan van levensbelang zijn in missiegebieden als militairen bijvoorbeeld
onder vuur komen te liggen. Deze oefening, Purple Windmill’ genoemd, werd
geleid door 43 Gemechaniseerde Brigade. Zij zetten daarbij ook militairen in van
hun 10 Natresbataljon.
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10 NATRESBATALJON

ONDERSTEUNING JOINT TERMINAL
ATTACK CONTROLLERS

TEKST/FOTO’S: SM HEIDIE MULDER

Tijdens de vluchten krijgen jachtvliegers van de
Joint Terminal Attack Controllers (JTAC), vanaf
de grond, per radio aanwijzingen door over de
exacte locatie van de aan te vallen doelen. Zij
vormen de onmisbare schakel tussen grond
en lucht en komen pas in actie als de nood
het hoogst is. Als het commando ‘luchtsteun
aanvragen’ klinkt over de radio, kan het een
paar minuten heel hectisch worden.

daarom cruciaal. Tijdens de oefening Purple
Windmill scherpten JTAC’s van 43 MechBrig,
het Korps Commandotroepen, Belgische en
Franse eenheden hun vaardigheden aan.
Collega’s van 10 Natresbataljon kregen
bijvoorbeeld de opdracht om militairen van
het KCT veilig door het dorp te leiden, terwijl
de JTAC’s de gevechtsvliegtuigen aanstuurden
en naar het vijandelijk doel leidden. Een
andere groep natresmilitairen acteerde als
oefenvijand om het geheel zo reëel mogelijk
te doen zijn.

Scherp blijven
Eén vergissing kan fataal zijn in het werk van
de JTAC. Goed geoefend zijn en blijven is
18

BUREN VINDEN ELKAAR

De Foxtrot Compagnie van 10 Natresbataljon en Stichting Zekere Basis zijn buren
van elkaar op het voormalige militaire vliegveld Twente. Jarenlang hadden ze maar
weinig met elkaar te maken, maar in korte tijd is een nauwe samenwerking gegroeid.
Militaire trainingen op het burgerterrein. Medewerkers die reservist werden en
daarvoor ruimte krijgen van hun werkgever. Employer support in de praktijk.
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EMPLOYER SUPPORT

FOXTROT CIE EN ZEKERE BASIS
SAMEN STERKER

Vorige Pagina:
De mannen van de Zekere Basis
voor het gebouw van de naastgelegen
Foxtrot Compagnie. Links op de foto
kapitein Ard Bregman

Van links naar rechts: de soldaten
Rico Schothuis (Groepsbegeleider),
Mischa Oosterveld en Rusli Lindeman
(Groepsbegeleider).

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SM HEIDIE MULDER

De eerste connectie van Zekere Basis met
Defensie ontstond vanaf 2011 door het bieden
van opleidingsplaatsen voor de omscholing
van beroepsmilitairen die de dienst gaan
verlaten. Mischa Oosterveld, directeur van
Zekere Basis, zegt: “Tijdens de opleiding
bleek al snel dat de karaktereigenschappen
van deze militairen naadloos aansloten bij
wat wij zoeken in onze zorgmedewerkers.
De klik was vaak wederzijds en diverse van
deze omgeschoolde militairen kwamen als
groepsleider bij ons in vaste dienst.”

Diverse medewerkers werden enthousiast
naarmate zij nader kennismaakten met deze
natrescompagnie. Er volgden sollicitaties en wij
hebben inmiddels drie medewerkers als soldaat
lopen binnen de Foxtrot, waaronder ikzelf ook.
Een vierde, een voormalig luchtmobieler, zit nu
in het selectieproces.”
De directeur staat welwillend ten opzichte
van de reservistenuren van zijn personeel.
Het jaarplan van de eenheid is vooraf bekend
en veel data van activiteiten en oefeningen
liggen van tevoren vast. Anders ligt dat met
steunverleningen door de compagnie, die
komen vrijwel altijd onverwacht en dat vergt
flexibiliteit van werknemer en werkgever. Zekere
Basis biedt 24/7 begeleiding aan de bewoners
en de groepsleiders kunnen niet altijd allemaal
tegelijk uit hun rooster stappen. Mischa: “Dan
kijken we er samen naar en stemmen het af.
Zo blijft de continuïteit bij beide werkgevers
gewaarborgd.”

Onverwachte inzet vergt afstemming
Met buurman Foxtrot Compagnie is de
samenwerking van jonger datum. De huidige
compagniescommandant, kapitein Ard Bregman,
is proactief en belde op voor een kennismaking.
Mischa: “Het werd een goed gesprek. Wij
hebben bijna 14 ha terrein met bos- en
waterpartijen. Ideaal voor trainingsdoeleinden
van de compagnie en die kwamen er.
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Hoewel de directeur nu beter bekend is met
de materie, signaleert hij dat veel werkgevers
weinig weten wat hun mensen als reservist doen
en hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden: “De
eenheden organiseren informatieavonden voor
geïnteresseerde sollicitanten. Het is mijn advies
om zoiets ook periodiek voor werkgevers te
doen. Gun hen een kijkje in de keuken en laat
zien wat wij als landmacht geregeld hebben in
personele zin. Er zijn zeker verbeterpunten in de
relatie tussen werkgever en reservist, maar het
begint met de verbinding maken. In dialoog is
veel op te lossen is mijn ervaring.”

Een goede buur is beter dan…..
Het bleek dat de compagnie en Zekere Basis te
maken hadden met onbekend maakt onbemind
in de omgeving. Beide organisaties kennen een
bepaalde ‘geslotenheid’. De omgeving ziet de
hekken, weet dat er iets gebeurt, maar is daarvan
niet goed op de hoogte. Mischa: “Wij helpen
jonge mensen verder die meestal een justitieel
of jeugdzorg-verleden hebben. Omwonenden
kunnen daar huiverig voor zijn en beeldvorming
op afstand is altijd subjectief. Dat wilden wij
bijsturen.”
Ook kapitein Ard Bregman wilde met zijn
compagnie meer openheid naar de omgeving.
Zo organiseerden Zekere Basis en de compagnie
een gezamenlijke ‘burenavond’ in het najaar van
2019. Kapitein Ard: “Buren, de ‘noabers’, zijn
belangrijk voor Twentenaren. De burenavond
met rondleidingen en een afsluitend drankje,
bleek te werken voor de verbinding.” Mischa
onderstreept het met: “De omwonenden gingen
rechtstreeks in gesprek met onze jongeren. Er
werd heel positief gereageerd. Deze winter was
een boom vanaf het defensieterrein omgewaaid
op één van de huizen van de buren. Onze jongens
zijn direct aan de slag gegaan om het euvel te
verhelpen. Zo’n snelle burenhulp wordt zeer
gewaardeerd. Met elkaar zijn we erin geslaagd
om in korte tijd vooroordelen weg te nemen en
de band met de omgeving te versterken.”

Zekere Basis
Deze stichting helpt jongeren tussen de
16 en 27 jaar die zijn vastgelopen in de
maatschappij op weg naar een zelfstandig
bestaan. Het biedt de bewoners een
leefklimaat waarin ze zich veilig voelen
en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Samen met hun begeleiders werken ze aan
hun individuele wensen, verwachtingen
en talenten. Zekere Basis creëert een
zinvolle dagbesteding een aanvaardbaar
sociaal netwerk en bereidt hen voor op
zelfstandig wonen.

Oplossingsgericht
Tot voor kort wist Mischa als werkgever
maar weinig over reservisten, maar hij heeft
er inmiddels een goed beeld van: “Je kunt
ze typeren als doeners, het zijn mensen die
oplossingsgericht, kritisch, leergierig, integer en
loyaal zijn. Ik ervaar het bij mijn medewerkers
die reservist zijn, maar zie het ook bij collega’s
binnen de compagnie.”
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RESERVISTENBESTAND GROEIT 6% IN 2019

Het aantal reservisten bij Defensie groeit. Medio 2019 nam het bestand ten
opzichte van vorig jaar met 6% toe. Ook het aantal uren dat reservisten ingezet
worden steeg met 14%. Dat blijkt uit een personeelsrapportage die onlangs aan
de Tweede Kamer is gepresenteerd. In 2019 stroomden 564 nieuwe reservisten
in, waardoor het totaal aantal reservisten vorig jaar steeg tot 5.786.
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DEFENSIE

PERSONEELSRAPPORTAGE LOVEND OVER
TOENAME RESERVE (ONDER)OFFICIEREN

TEKST: DEFENSIEKRANT, VANESSA STRIJBOSCH FOTO’S: DEFENSIE, JOHN VAN HELVERT

Niet alleen de aantallen stijgen, ook het aantal
uren dat deze militairen worden ingezet
groeit significant. Mede door de inzet van
reservisten wil de krijgsmacht ‘robuuster’
en ‘wendbaarder’ worden, maar ook
‘maatschappelijk verankeren’. Iets wat ook wel
de ‘adaptieve krijgsmacht’ wordt genoemd. De
achterliggende gedachte is dat Defensie en het
bedrijfsleven elkaar, in tijden van krapte op de
arbeidsmarkt, niet moeten beconcurreren maar
juist de samenwerking moeten zoeken om
personeel te delen.

Defensie Academie in Breda. Ze bereidde
militairen voor op missies en nam soms
deel aan internationale oefeningen. “Het
was praktisch om mij de status van reservist
te geven, omdat ik zo makkelijker mee op
oefening kon.” En zo geschiedde. Als reservist
verruilt ze nu af en toe haar burgerkleding voor
het militaire uniform.
Daarin is ze niet alleen: in totaal staan 379
burgermedewerkers van de krijgsmacht
ook op de rol als reservist. “Uniform aan
en uit. Het is soms verwarrend, maar dan
vooral voor anderen. Je bent toch snel of
burgermedewerker of militair. Ik moet het vaak
uitleggen. Het is af en toe schakelen. Soms heb
ik geen tijd om me om te kleden en dan sta ik
maar gewoon in uniform voor de klas.”

Verwarrend
Kim de Vries (38) is een van de duizenden
reservisten bij Defensie. Haar status is
bijzonder: ze combineert haar huidige
burgerbaan bij Defensie met mogelijke
inzet als reserveofficier bij de Koninklijke
Marine: “Uniform aan en uit. Het is soms best
verwarrend.” De Vries werkte als docent Engels
bij het Talencentrum van de Nederlandse

Gegoten
Inmiddels combineert ze haar burgerbaan
als onderwijskundige bij Opleidingen
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Koninklijke Marine met haar werk als
reservist (talenkundige). Dat bevalt haar
uitstekend. Zelfs zo goed dat ze het uniform
liever permanent aanhoudt. “Ik wil iets doen
wat betekenis heeft. Ik geloof in de missie
en visie en kan uitstekend overweg met de
mensen. Ik zie voor mezelf een toekomst als
beroepsmilitair.”

Voor haar lonkt het marineblauwe uniform.
“Een stressmomentje minder. Dan hoef ik
tenminste niet meer na te denken over wat ik
moet aantrekken naar mijn werk.”
Drie typen reservisten bij Defensie
Reservisten zijn de flexibele schil bij de
krijgsmacht en worden ingezet als er meer
personeel en/of expertise nodig is. Of om
actuele tekorten bij defensieonderdelen
deels op te vangen. Reservisten hebben
vaak ook een civiele baan of volgen een
studie. Er zijn drie typen:
•
Reservist Militaire Taken: voert militaire
taken uit.
•
Reservist Specifieke Deskundigheid:
levert een specialiteit die bij Defensie
ontbreekt of in onvoldoende mate
beschikbaar is.
•
Reservist Operationele Capaciteit:
beroepsmilitairen die na hun vertrek
verbonden blijven aan hun eenheid.

Lastig combineren
Het proces om beroeps te worden is inmiddels
in gang gezet. “Het systeem is alleen nog niet
zo ingericht dat dit makkelijk kan. Reservisten
met een fulltime baan vinden het soms lastig
om beiden taken te combineren en lopen zo
een mooie uitzending of missie mis. Ze kunnen
het niet praktisch regelen met hun werkgever.
En als ze het niet kunnen regelen, kan Defensie
ook geen gebruikmaken van hun expertise.”
De Vries ziet en weet ook dat het anders kan.
Het draait volgens haar om goede afspraken.
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TENUE VOOR ‘BUITEN DIENST’

Veel voormalig militairen behouden hun band met de krijgsmacht en willen bij
bepaalde gelegenheden een tenue dragen dat op orde is. Voor ex-militairen, ook
reservisten, bestaat een kooprecht bij het KPU-Bedrijf. Voorwaarde is wel dat
de buiten dienst militair kan terugzien op ten minste 15 dienstjaren (eventuele
dienstplicht telt mee) en indertijd eervol ontslag is verleend.
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SERVICE

KOOPRECHT BIJ KPU-BEDRIJF
GEWEZEN MILITAIREN

De eerste stap is contact opnemen met het
KPU-Bedrijf. Deze verlangt deze gegevens:
voormalig krijgsmachtdeel, registratienummer,
ID-nummer, kopie van de ontslagbeschikking en
het huidig woonadres. Indien het kooprecht van
toepassing is, wordt het maatneemformulier
LF17535 toegezonden. Hierop worden de actuele
maten ingevuld en gaat het formulier retour
naar KPU.

Hierna ontvangt betrokkene het
koopbestelformulier LF17533, hierop staan de
artikelen waarvoor kooprecht bestaat. Met het
koopformulier zijn bestellingen te plaatsen via
het Bureau Klantenservice. Voor de uitgeleverde
artikelen wordt een factuur ter betaling
gestuurd.

Overzicht kooprecht landmacht mannen (voor vrouwen bestaat een vergelijkbaar pakket)
17-108-7405
17-109-1273
17-113-3754
17-113-4463
17-113-4642
17-113-8762
17-114-5058
17-114-5472
17-114-6873
17-114-6874
17-117-4096
17-126-1541
17-126-1557
17-126-5858
17-127-0008
17-128-0663

10000155689
10000088516
10000082760
10000099569
10000100660
10000309022
10000274644
10000285967
10000318165
10000318179
10000304689
10001870792
10001871870
10002005014
10002098459
10002154546

Sokken,Zwart,Dun Mnsn			1
Handschoen,Leder,Zwart,Gvrd,Dt Mnsn
1
Overhemd,L-Groen,L/Mouw,Dt,Kl Mnsn
1
Overhemd,Wit,L/Mouw,Glt,Mess Mnsn
1
Overhemd,L-Groen,K/Mouw,Dt,Kl Mnsn
1
Handschoen,Katoen,Wit Mnsn		
1
Riem,Broek,Leder,Zwart,Dt Mnsn		
1
Trui,Wol,Groen,V-Hals,Dt,Kl Mnsn		
1
Das,Groen,M/Clip,Dt,Kl Mnsn			1
Das,Zwart,M/Clip,Glt,Kl Mnsn			1
Zak,Kleding,Interservice			1
Jas,Mannen,Groen,Dt/Glt, Kl,Mnsn		
1
Broek,Mannen,Groen,Dt/Glt, Kl,Mnsn
1
Schoen,Man,Derby,Zw,Rubberzl,Mnsn
1
Baret Petrol Kl, Mnsn				
1
Parka,Dt,Clas,Mnsn				1

Wie interesse heeft in het kooprecht
neemt contact op met:
Bureau Klantenservice KPU-bedrijf
Postbusnummer 90125
3509 BB UTRECHT
E-mail: P71454@mindef.nl
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5,67
16,21
12,50
11,68
10,83
3,15
5,53
27,53
1,88
1,88
3,93
73,39
31,70
78,35
13,16
66,77

Flitsen
Oud-Korpscommandant luitenant-kolonel
b.d. Dirk van Zuidam overleden
Luitenant-kolonel (buiten dienst) Mr. Dirk
van Zuidam is vrijdag 5 februari op 74-jarige
leeftijd overleden. Hij diende vanaf 1996
bij het Korps Nationale Reserve. Eerst als
commandant van 30 Natresbataljon en van
1998 tot 1999 als korpscommandant. De
uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden,
waarbij het Korps vertegenwoordigd
was door de KC, KA, C-30 Natresbat,
BA-30 Natresbat en oud KC kolonel b.d.
Gerard vd Thiel. Ook aanwezig was de
plaatsvervangend Inspecteur Reserve
Personeel Koninklijke Landmacht kolonel
Fulco Stallman. De kist werd tijdens de
uitvaart met waardig ceremonieel gedragen
door een draagploeg van militairen uit 30
Natresbataljon.
Lkol Burger nieuwe commandant 20
Natresbataljon
Op 25 februari vond op de Oranjekazerne in
Schaarsbergen de commando-overdracht
plaats van 20 Natresbataljon. De nieuwe
commandant is luitenant-kolonel Gerard
Burgers, die de functie overnam van
lkol Rick van der Sluis. De scheidend
bataljonscommandant keek in zijn
afscheidsspeech terug op een mooie en
turbulente tijd en sprak zijn waardering uit
voor het werk van collega’s. De kersverse
bataljonscommandant Burgers: “Eén van
mijn speerpunten zal het onder de aandacht
brengen zijn van voldoende opleidingsuren,
middelen en trainingsmomenten. Essentieel,
zeker nu het Korps Nationale Reserve
doorontwikkeld wordt van aanvullende naar
basiscapaciteit.”

27

dienende militairen van de Landstormkorpsen
in de Meidagen van 1940.
Technische details:
2 TL, ter bestrijding van aanvallen op lagere hoogte.
Volautomatisch kanon op driepootaffuit.
2 cm brisant met lichtspoor granaten, schokbuis met
zelfvernietiger.
Vuursnelheid 3 patronen per seconde.
Patroonhouder voor 15 patronen.

Historische Collectie: 2 cm luchtdoelgeschut

Richtmiddel, kringvizier met oogkorrel.

Hoewel het onduidelijk is of de Historische

Maximale dracht 1800 meter.

Collectie Korps Nationale Reserve, wegens
Covid-19 maatregelen, in mei wel open gaat,

Nieuws over heropening van de collectie:

wordt achter de schermen verder gewerkt.

www.hc-korpsnationalereserve.nl

De collectie is dit voorjaar uitgebreid met een
2 cm stuk luchtdoelgeschut. Het Vrijwillig
Landstormkorps Luchtafweerdienst beschikte,
naast luchtdoelmitrailleurs, in 1940 over dit
type kanonnen, die geplaatst werden op
plekken waar industrieën beschermd moesten
worden. Dit geschut werd niet door de
overheid, maar door de industrie gefinancierd.
Beroemd werden de stukken, die vanaf de
daken op de Calvé-fabriek in Delft, landende
Duitse transportvliegtuigen bij Ypenburg
neerhaalden.

Virtueel lesgeven in Coronatijd
Wegens de wettelijke maatregelen liggen

Het exemplaar dat nu in de Harskamp staat,

groepsbijeenkomsten stil. 10 Natresbataljon

is een Polsten-remake van Pools-Britse

wil haar opleidingsprogramma waar mogelijk

origine. Deze goedkoper te produceren

toch voortzetten. Op zaterdag 18 april werd

versie dan de Oerlikon, werd in 1939 door

onderwijs op afstand georganiseerd door

een Pools ontwerpteam meegenomen naar

vijf instructeurs met sidekicks en twee man

Engeland en daar geproduceerd. De 2 cm

technische ondersteuning op de kazerne.

Polsten in De Harskamp is gebruikt door

Vanuit huis volgden 113 ingelogde collega’s

luchtlandingseenheden tijdens de operatie

vijf digitale lessen. Volgens de bataljonsstaf:

Market Garden. Dit type luchtafweergeschut

“Als het niet kan zoals het moet, dan moet het

past bij de herinnering aan de vrijwillig

maar zoals het kan!”
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Zilveren korpslegpenning voor

Ook kolonel Fulco Stallmann,

lkol Van Wijk

de Plaatsvervangend Inspecteur

Tijdens de Kaderdagen KNR ontving

Reservepersoneel KL, waardeerde de

luitenant-kolonel André van Wijk uit

inspanningen door Van Wijk met de

handen van luitenant-kolonel Hans Berding

uitreiking van de coin. De kolonel reikt

op 6 maart 2020 de zilveren legpenning

deze incidenteel uit aan mensen die een

van het Korps Nationale Reserve. André

speciale bijdrage hebben geleverd aan de

vervulde zijn functie drie jaar en zette

ontwikkeling van het reservistendomein.

diverse stappen in de ontwikkeling
van het reservistendomein binnen de
Koninklijke Landmacht. Eén van de in het
oog springende wapenfeiten was het in
gang zetten van de doorontwikkeling Korps
Nationale Reserve. Dit is een meerjarig
programma met als doel de Natres gereed te
stellen als basiscapaciteit van de Koninklijke
Landmacht in Nederland. Na het nodige
voorwerk een paar jaar geleden, werd
het Functioneel Concept geaccepteerd en
zijn de natresbataljons nu bezig met de

Urenbetaling in crisistijd

implementatie. Korpscommandant Berding

De maatregelen rond Covid-19 hebben direct

benadrukte dat overste Van Wijk een

invloed op de ureninzet van reservisten.

belangrijke ‘duwer en trekker’ was binnen

Om die reden is door de landmacht de

de burelen. Er werden meters gemaakt.

richtlijn inzet en doorbetaling reservisten

Daarom kreeg hij de legpenning in zilver

uitgegeven. Samengevat betekent deze nota

uitgereikt met als inscriptie: ‘Voor uw morele

dat reservisten met een lopende IIR hun

en professionele support bij het Functioneel

werkzaamheden conform de richtlijnen in

Concept en doorontwikkeling van ons korps’.

overleg met hun IIR opdrachtgever uitvoeren
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(het werk gaat immers door). Reservisten

Reservisten die werken conform een (jaar)

die hun IIR werkzaamheden niet kunnen

planning worden zoveel als mogelijk

uitvoeren, melden zich telefonisch bij de IIR

alternatief ingezet. Denk aan voorbereidende

opdrachtgever en deze probeert vervangende

werkzaamheden t.b.v. een eventuele inzet,

werkzaamheden te verzorgen. Mocht het niet

trainen voor fysieke gereedheid of het volgen

mogelijk zijn vervangende werkzaamheden

van e-learningmodules. Deze (alternatieve)

uit te voeren, meldt de reservist zich bij zijn

inzet kan ook op andere tijden dan de

primaire commandant om zich beschikbaar

geplande inzet vallen. Reservisten met inzet

te stellen voor alternatieve inzet, op locatie

worden vanzelfsprekend betaald. Vaststaande

of thuis. De IIR uren worden volgens de

afspraken conform een (jaar)planning over

afspraken doorbetaald.

opkomsturen worden nagekomen op basis
van een reëel opkomstpercentage. Hierbij
wordt alleen uitgegaan van reeds gepland
personeel. Personeel dat niet specifiek
voor een activiteit gepland staat wordt niet
uitbetaald. De uitvoering van deze maatregel
ligt op het niveau van de (bataljons)
commandant.
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“Het heeft Zijne Majesteit behaagd”

voortdurende enthousiasme en inzet voor

Voor Koningsdag vindt de jaarlijkse

het korps. U bent voor hem een vraagbaak,

lintjesregen met Koninklijke onderscheidingen

steun en toeverlaat en inspireerde hem zelfs

plaats. Tot de gedecoreerden behoren ook

om Korpscommandant te worden.” Respect

mensen met een achtergrond bij Defensie.

voor traditie en symboliek liet Stapel ook zien

Door de Coronacrisis is er nog geen feestelijke

als bestuurslid van Stichting De Nationale

bijeenkomst. De minister reikt op een

Landstorm Commissie. De totstandkoming

later moment de onderscheidingen uit. De

van het Korpsmonument ‘Als t moet’ op de

gedecoreerde reservisten 2020 zijn:

Grebbeberg is mede aan hem te danken. Dit

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de

monument is een prachtig eerbetoon aan de

zwaarden:

gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm bij

kolonel drs. F.H. (Fulco) Stallmann

aanvang van de Tweede Wereldoorlog.

majoor F.A.J (Fred) Warmer
korporaal1 Carla de Vet
Officier in de Orde van Oranje Nassau:
lkol b.d. Willem Verheyen (oud korpslid)

Warmer

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
majoor b.d. mr. F.W. Stapel
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Stallmann

kpl1 b.d. Paul van Wingerden (ex. 10 Natresbataljon).
Minister Ank Bijleveld belde met 18
defensiemedewerkers om ze te vertellen
over het toekennen van de onderscheidingen

De Vet

voor bijzondere en langdurige inzet voor
de samenleving. Aan majoor b.d. Frits
Stapel vertelde zij: “Churchill zei ooit: a
reservist is twice a citizen. Als dat zo is,
dan bent u inmiddels 10 times a citizen.”

Stapel

Frits Willem Stapel diende ruim 53 jaar
bij het Korps Nationale Reserve. Hij deed
dat voornamelijk onbetaald en altijd met
volle overgave. Bijleveld: “De huidige
Korpscommandant roemt nog altijd uw

Verheyen
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Reservisten in de
Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die militaire
taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en reservisten met specifieke
deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele
baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht.
Met dit brede palet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en
missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal.
Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering
van beleidstaken rond het optimaal inzetten
van reservisten. In het Kabinet Commandant
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS
te vinden. Tot de taken behoren advies, werving,
communicatie en coördinatie van IIR-uitvragen
of opdrachten (Individuele Inzet Reservisten).
Naast enkele beroepsmilitairen is een groot deel
van de bureaustaf reservist, waaronder ook de
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).
10 Natresbataljon
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*
* NATIONALE INZET
In de hoofdkwartieren (HQ) van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). Het gaat
om Regionaal Militair Operationele Adviseurs (RMOA’s): in elke veiligheidsregio één beroeps en drie reservisten,
Regionaal Militair Beleids Adviseurs (RMBA): een reservist per veiligheidsregio en de militairen van het Operationeel
Centrum. In totaal 20-30 functies per HQ.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders,
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties.
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in OOCL, staat
ten dienste van alle defensieonderdelen. Reservisten
van 1 CMI Commando brengen kennis/kunde uit hun
burgerberoep binnen.
De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van
het midden- en kleinbedrijf)
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian
Affairs)
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen
en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en
doelgroepenanalyse & -interactie)

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd.
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD)
actief, welke in het dagelijks leven werken in de
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidingsen trainingstraject om het militair geneeskundig personeel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige
missies.
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Reservist Operationele Capaciteit (ROC)
Een nieuwe categorie reservisten wordt gevormd door
voormalige beroepsmilitairen, die na hun afzwaaien
toch verbonden blijven aan hun eenheid. Zij kiezen
ervoor beschikbaar te blijven als reservist. Hierdoor blijft
opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is de
eenheid beter in staat om pieken op te vangen. Een ROC is
te vinden op veel plekken binnen de landmacht.
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL
(Operationeel Ondersteunings Commando Land).
Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen.
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen
en reservisten.
Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het
sportprogramma voor en afname van de Defensie
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Korps Nationale Reserve
Alle 2.800 natresmilitairen zijn met elkaar verbonden
in het Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam
voor elke militair die behoort tot de Natres of die is
ingedeeld bij een natreseenheid. Daartoe behoren ook
de oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers
Vereniging van het Korps Nationale Reserve.
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd
uitgereikt.
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