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Op 12 april 2016 organiseert de
VOV het voorjaarssymposium
“Hoog Mobiel, Snel Inzetbaar”.
Het symposium zal worden gehouden in het KEK gebouw op de
Genm Kootkazerne in Garderen.

Snelle reactiemacht EU
en NAVO
Nederland draagt bij aan snel inzetbare eenheden van de EU en NAVO.
Die kunnen in zeer korte tijd worden
ingezet voor een missie waar ook ter
wereld. De internationale gemeenschap
kan zo snel ingrijpen als de situatie dat
vereist.

NATO Response Force
De NAVO heeft een snelle interventiemacht: de NATO Response Force
(NRF). De NAVO kan de interventiemacht binnen 5 tot 30 dagen overal ter
wereld inzetten, maar alleen als alle lidstaten daarmee instemmen.
De NRF bestaat uit een:
• landcomponent
• zeecomponent
• luchtcomponent
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• Joint Logistic Support Group
• multinationaal CBRN (chemisch,
biologisch, radiologisch en nucleair)bataljon
• special forces-component

Nederland standby in 2015
De samenstelling van de NRF verandert
om de 12 maanden. Nederlandse eenheden van marine, landmacht, en luchtmacht staan heel 2015 standby. Deze
eenheden namen in 2014 deel aan
diverse certificerings- en valideringsoefeningen in NAVO-verband.

De Nederlandse bijdrage bestaat uit:
• 1(German/Netherlands)Corps.
Dit korps is een van NAVO’s zes snel
inzetbare hoofdkwartieren (NATO High
Readiness Force Headquarters)
• Hoofdkwartier 11 Luchtmobiele Brigade en een luchtmobiel bataljon, aangevuld met ondersteunende eenheden
• 2 mijnenjagers in de Standing NATO
Mine Countermeasures Group
• 1 luchtverdedigings-/commandofregat
in de Standing NATO Maritime Group
• 1 onderzeeboot
• 1 transportvliegtuig, 4 Apache-gevechtshelikopters en 1 transporthelikopter.

Flitsmacht
Samen met Duitsland en Noorwegen
levert Nederland sinds 1 januari 2015
gevechtskracht aan de interim Very High
Readiness Joint Task Force (VHRJTF)
van de NAVO. Deze zogenoemde flitsmacht is het nieuwe snel inzetbare deel
van de NATO Response Force.
Het stelt het bondgenootschap in staat
snel, flexibel en beslissend te reageren
op dreigingen. In 2016 moet de flitsmacht operationeel zijn. Dit jaar worden gereedheid en procedures getest.
En wat dat betekent voor de logistiek.

De drie landen dragen bij aan de testen.
Nederland doet dat met militairen uit het
Duits-Nederlandse legerkorps en 200
man van onder meer 11 Luchtmobiele
Brigade.

le brigade (3.000-4.000 man) met een
reactietijd van 5 tot 7 dagen. Duitsland,
Noorwegen en Nederland houden in
2015 hun inzetbaarheid op peil door
onder meer gezamenlijke oefeningen.

In 2019 levert Nederland opnieuw gevechtskracht aan de VHRJTF. Tot dat
jaar blijft Nederland ook nauw betrokken
bij de ontwikkeling van de flitsmacht.
De voorhoede van de landeenheden
van de flitsmacht (600-800 man) staat
binnen 48 tot 72 uur klaar voor vertrek.
De volledig operationele landcomponent is even groot als een multinationa-

Save the date!
Zet 12 april 2016 alvast in uw agenda.
Details over het symposium en de Algemene Ledenvergadering volgen per
e-mail. De uitnodiging volgt per post.
Meer informatie vindt u op onze website
‘www.vovklict.nl’.
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