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Brandbrief staat mater¡aal

BLUF: Materiaal overbelast, limiet is bereikt, operationele output in
gevaar

Inlqidfnq
De vele materiele perikelen binnen het KCT met daar aan gekoppeld verschillende
oorzaken en onderliggende processen hebben de SM MPO's van de operationele
compagnieën en de SME's van de OTCSO er toe doen besluiten een aantal punten
op papier te zetten die naar onze mening op dit moment onacceptabel zijn en die
de operationele output van het KCT in gevaar brengen.
Daarbij hebben wij het gevoel dat er een groot verschil in perceptie bestaat
tussen (korps)staf en operator/SME niveau op het gebied van opleiding en
training, operaties en personeelszaken, waarbij deze zaken voor ons gevoel op
(korps)stafniveau op voortdurende basis te rooskleurig worden weggezet. Dit is
nadelig voor de motivatie, output en de veiligheid van het operationele personeel
wat cruciale gevolgen kan hebben.

Doel
Met deze Memo willen wij inzicht verschaffen in de grootste bijzonderheden die er
op dit moment binnen de verschillende compagnieën en instructiegroepen spelen.
Deze bijzonderheden brengen de operationele inzetbaarheid van de individuele
operator in gevaar. Ook willen we hiermee duidelijk maken dat het n¡et gaat om
incidenten, maar dat het Korps al jaren lang kampt met een groot, structureel
probleem op het gebied van materiaal in relatie tot de trainingsbehoeftes en
gewenste operationele output, Dit in retatie tot het internationale ambitie niveau
van het KCT en de Krijgsmacht.
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SMS
SMH

Oozet
Aan de hand van een aantal onderwerpen zullen wij proberen onze punten zo
duidelijk mogelijk te verwoorden om iedereen op de spreekwoordelijke " same
sheet of muslc" te krijgen.
De volgende onderwerpen zullen hierbij behandeld worden;
1. Materiaal
1.1 Wapens
1.2 Overig wapens
1.3 Conclusie wapens
1.4 Optiek
1.5 Verbindingen
1.6 Verantwoording
1.7 Verwerving
2. Opleiden / trainen
3. Perceptie
4. Conclusie

1.

MATERIAAL:

Op het gebied van wapens, optiek en verbindingen zullen de punten behandeld
worden middels het concept constatering, mogelijke oorzaak, gevolg, oplossing.

1.1

WAPENS

Constatering

Glock 17
Ook bij de nieuwe Gen 4 glock ontstaat al snel het
probleem van inscheuren van de slede

1.
2.

Mogelijke oorzaak

Gevolg

Scheuren van 3du gen sledes.
Scheuren van Glock sledes(ook van de 4d'gen)
echter op een andere plek dan bij de 3d' gen.
3. 0B x Glock 105 met gescheurde slede(4d'gen).
4. Sledes scheuren door dry-fire trainingen
5. Wij zijn(volgens de fabrikant) het enige land dat
dit orobleem(van qescheurde sledes) heeft.
1. Bij de 3d'generatie door de hoge schotbelasting,
2. Bij de 4de generatie is dit vanwege een te zware
slagpinveer met de tot nu toe geconstateerde
scheuren. Doordat de KMAR met andere munitie
schiet waarbij er een zwaardere slagpin vereist
is, heeft defensle alle Glock's hiermee uitgerust.
Er loopt een project voor snap-caps die dry-fire
mogelijk moeten maken, maar vooralsnog zijn
deze er nog niet terwijl er wel getraind moet
worden en er looende oDeraties ziin.
3de generatie(vorige model in gebruik b¡j KCT)
1. Door het scheuren van de slede is het wapen
n¡et meer inzetbaar.
2. De operator beschikt niet over een betrouwbaar
(back-up) wpn.
3, Afwijkingen in het trefferbeeld tijdens een
training in een shoothouse kunnen resulteren in
missers of zelfs treffers buiten de bullet-trap,

wat voor levensgevaarlijke situaties zorgt i.r.t de
veiligheid van het personeel.
4de generatie(huidige model in gebruik blj KCT)
1. Dry-fire training beschadigd de slede door
gebrek aan snap caps en verkeerde slagpinveer.
2. Scheuren van slede zijn door de gebruiker
moeiliik te onderkennen mede doordat het in
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eerste instantie geen zichtbare gevolgen heeft.
De gevolgen voor de lange termijn zijn

3.
Oplossing

1.

2.

onbekend,
Onbekend is of de 4de generatie slede ook
scheurt zoals de derde generatie met hoge
schotbelasting met rnoqeliik qelijke qevolqen.
Testen uitvoeren met de huidige Glock in de
huidige configuratie, om te kijken wat de
gevolgen van de gescheurde sledes zijn en of
door een hoge schotbelasting de 4du gen ook
gaat scheuren zoals bij de 3du gen met
bijbehorende operationele gevolgen.
Huidige slagpinveer vervangen door de versie
die in de 3d" gen zat. Dit is een origineel Glock
onderdeel.

HK416

Constatering

De schotbelasting van de HK416 is 25000 schoten de
huidige HK416 is hier al ver over zijn heen.

Ter info:
De ELOT voor de HK416 staat op 2020(ELOT = End Life
of Type) dit is de duur waarvoor het wapen voor die
functie is aangekocht, daarnaast moet gekeken worden
of het daarna nog steeds volstaat voor die taak, of dat
het wapen na 2020 vervangen moet worden door een
ander wapentype, De levensduur van het individuele
wapen staat op 25000 schoten voor accuratesse. Dit
betekend niet dat hij niet meer zuiver is, maar dat de
fabriek hierna geen garantie meer geeft dat de
accuratesse nog valide is.

In de logistieke lijn zou het wapen dan geTnspecteerd
moeten worden, Voorheen gebeurde zoiets met bv de
eerste 50000 in de fabriek en werden door de fabriek
gereviseerd. Tegenwoordig zou dit proces in Den Helder
moeten gebeuren, echter gebeurd dit niet. Zou dit wel
gebeuren is de vraag of de wapens dan weer voor een
25000 schoten een garantie kunnen krijgen zoals door
de fabriek gegeven op accuratesse. Dit is namelijk
vereist voor een HRO operatie!

Mogelijke oorzaak

1. Veel storinqen, met name dubbel feeds
Door het niveau waar de operator binnen het KCT aan
moet voldoen wordt er met wapensystemen binnen het
KCT vele malen vaker geschoten dan binnen de rest van
defensie. De wapens bij het KCT zijn eerder
afgeschreven dan het moment waarop er gekeken wordt
voor een vervanger van het wapensysteem.
1.
2.
3.
4,
5,

Problemen icm gebruik van de huidige demper
Problemen met munitie doordat het wapen niet
wordt afgestemd met de te gebruiken munitie
Gas aftap is niet aanwezig, waardoor de gasdruk
te hoog is
Problemen met patroonhouders
Pakket van eisen komt niet overeen met de

huidiqe ooerationele tempo.
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Gevolg

Operators binnen het KCT lopen te lang door met
wapensystemen waarvan de fabrikant geen garant¡e
meer wil afgeven over de prestaties/betrouwbaarheid
aangezien ze al ver over de door de fabrikant
aangegeven ELOT heen zijn. Hierdoor is de
betrouwbaarheid van een wapensysteem niet meer te
garanderen en kunnen hierdoor mogelijk gevaarlijke
situaties ontstaan.

1. Het gevolg is dat er storingen optreden die
2.

Oplossing

zün.
Op de huidige aanschaf trajecten door het KCT meer
controle en invloed uitoefenen om dit beter te laten
verlopen.
Wij worden vaak meegenomen op de grote hoop ipv een
apaft traject, wij zijn een speciale eenheid met speciale
opdrachten waar speciale middelen voor nodig zijn.

1.

2.
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personeel en missie in gevaar kunnen brengen
tijdens operationele inzet.
Tijdens training zorgt dit voor onnodig
oponthoud in de voortgang van de
training/opleiding. Tevens kan de accuratesse
niet worden gegarandeerd wat een
onacceptabele situatie zou kunnen zijn bij een
HRO. Als er een revisie gedaan zou worden door
Den Helder en er bepaalde onderdelen
vervangen zouden worden is het nog steeds de
vraag welke garantie er dan afgegeven zou
kunnen worden m.b.t accuratesse. De
accuratesse zou getest moeten worden omdat
op dit moment bij ons geen gegevens bekend

Versneld invoeren van de HK416/45. Deze heeft
een gas aftap. Dit verlaagd de druk aanzienlijk,
wat storingen kan voorkomen.
Bijhouden schotbelasting (hiervoor bestaan ook
apparaten die in de handgreep kunnen). Dit is
ook reëler dan het door een operator te laten
bijhouden. Op een schoolse schietdag is dit vrij
makkelijk maar tijdens scenario's met scherp/fx
of blanks is dit een stuk lastiqer

Kniqhts Armament suooressor

Constatering

1.

2.

3.
Mogelijke oorzaak

1,
2,

Gevolg

1.
2.
3.
4.
5.

Oplossing

1.
2.

Het schieten met demper zorgt voor storingen
De dempers zorgen voor een hogere slijtage van
de HK416, Het schieten met demper heeft een
factor 2 qua schotbelasting voor de HK416. Dit
houd in dat een HK416 tijdens 1 CT opleiding
met 12500 schoten (alles met demper = 12500
x factor 2 = 25000) toe is aan een revisie.
De huidige dempers zijn te versleten en de kans
op losschieten is terdege aanwezig, kijk maar
naar het incident in T1G
De onderdelen lijn voor de suppressor is slecht
waardoor ze niet simpel gereviseerd kunnen
worden.
De huidige HK416 heeft geen regelaar voor gas
aftap om de druk te verlagen tijdens het
schieten met een demoer.
Demper is operationeel niet betrouwbaar
Herkenning eigentroepen is niet duidelijk
Maskeren eigen locatie d.m.v .suppressie

mondingsvlam is niet mogelijk.
Veiligheid van eigen lroepen bij het dicht op
elkaar schieten in bv kleine ruimtes is niet
gegarandeerd. In trainingen ¡s d¡t onacceptabel.
Door dit probleem is de CT opleiding gestaakt en
zullen de operators van de 104 en 108 die in
opleiding waren 4þ! de status van HRO hebben
wat operationele consequenties heeft voor o.a.
de stand-bv oeriodes.
ZSM invoeren van de het nieuwe type HK416 A5
icm met de daarbij geteste Surfire suppressor
Juiste logistieke lijnen opzetten voor onderdelen
en revisie.

Subsonische caoaciteit

Constatering

L. Het KCT beschikt op dit moment

niet meer over
bsonische caoaciteit.
1. De P90 is verdwenen zonder dat hier een
vervanging voor is gekomen.
2. Het oroiect subsonische 5.56 is stoooezet
KCT kan niet meer covert acties uitvoeren.
su

Mogelijke oorzaak
Gevolo
Oolossinq

Paginô 5 van 13

Traiect 300 blackout versneld doorvoeren

HKAL7

Constatering

Van de 42HK4t7's die het KCT ter beschikking heeft is
een groot gedeelte niet meer inzetbaar. Een deel
vanwege CAT24 afkeuring en een deel vanwege een
gebrek aan reserve onderdelen, De meeste van deze
wapens liggen al meer dan een jaar in Rucphen te
wachten op reserve onderdelen. Onderstaand een
door de Cie SME's
overzicht zoals
Aantal

1

105

1

OTCSO

2x/7

2*/7

7/7

4/7

6/14

1x

2x

inzetbaar
uitz

Mogelijke oorzaak
Gevolg

Oplossing

uitz
Tijdens de aanschaf van de HK4t7 is er door de defensie
organisatie geen goede logist¡eke lijn afgesproken voor
wat betreft reserve onderdelen van de HK.
bijna 5oo/o van de HK4I7 capaciteit van het KCT is niet
operationeel inzetbaar. De wapens die nog wel
inzetbaar zijn, zijn operationeel ¡ngezet waardoor
traininq in NL nauwelijks tot niet moqelijk is.

1.
2.

Versneld res onderdelen aankopen HK4L7.
Druk zetten achter traject versnelde vervanging
HK4T7.

Ter info:
Er zijn reeds drie pogingen opgestart hiervoor er zijn
ATB's opgemaakt adhv een rapport waarin het verlies

van semi-automatische sniper capability wordt
benadrukt. Tot op heden is het wachten op actie vanuit
DMO ism KC KCT.

AIAWM

Constatering

De AIAWM .338 is aan vervanging toe, het huidige

wapensysteem is verouderd waardoor het niet mogelijk
is om alle benodigde accessoires te plaatsen die nodig
zijn in het huidige optreden. Men moet hierbij denken
lasers en de
aan HV warmtebee
Aantal

1

to4

105

108

4/7

2x/7

6/7

7/7

10/10

r
Bijz

Mogelijke oorzaak

Gevolg
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2x

De ontwikkelingen van sniper wapensystemen en de
daarbij behorende middelen is de laatste jaren snel
vooruit gegaan. De KL en het KCT zijn hierbij niet
meegegaan met alle vernieuwingen die er tegenwoordig
zijn, mede door het lange verwerving traject icm met de
door de KL gevoerde ELOT die voor het KCT gewoon niet
werkbaar ziin.
Bij de Cie'en en de OTCSO is een gedeelte van wapens
afgekeurd of zitten hier tegenaan maar worden wapens
ook niet meer vervangen voor'nieuwe' oude types.
Samen met de problematiek van de HK 4L7 heeft dit
ernstige gevolgen voor de inzetbaarheid van de
snipercapaciteit van het KCT. Compagnieën zijn door
qebrek aan waoensvstemen en de verouderinq hiervan

Oplossing

Constatering

niet meer in staat om volgens de huidige manier van
ootreden te trainen.
De níeuwe AIAWM'S liggen net als de nieuwe HK416 te
wachten in Lettele op uitlevering, echter is dit tot op
heden nog niet gebeurd.
Ter info:
Reden van het niet uitleveren is dat de UP's,
reservedelen, documentatie, SAP invoer, niet
gereed/compleet is.
ZSM de waoensvstemen laten uitleveren!!!

BARRETT
De Barrett .50 is de afgelopen jaren al meerdere malen
als tussenoplossing gereviseerd. Een gedeelte is op dit
moment niet meer inzetbaar, waarvan een deel niet
r beschikken
OTCSO
I
4
1
Cie
10/10
2/4
314
2*/4
3x/4
Aantal

inzetbaar

1x

Bijz

2x

uitz

MogeliJke oorzaak

Gevolg

uitz
Vervanging Barrett M82 naar M107 laat te lang op zich
wachten. De revisies van de Barrett tot nu loe zijn
slechts noodoplossingen geweest. Het
verwerving/vervanging traject duurt net als bij alle
andere waoensvstemen veel te lano
Samen met de problematiek van de AIWM's en HK417's
heeft dit ernstige gevolgen voor de operationele
inzetbaarheid en de veiligheid van de snipers van het
KCT.

Oplossing

Versneld binnen halen van de vervanger van de huidige
Ba

rrett.

Ook deze liggen klaar in Lettele maar zijn tot op heden
noq niet uitoeleverd.

Mossbero shotqun

Gonstatering

Mogelijke oorzaak

Gevolg
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De huidige Mossberg shotgun is op dit moment niet
geschikt voor het breachen van deuren. Hiervoor is hij
ook niet aangekocht maar wordt daar wel voor gebruikt
Dit door het ontbreken van de juiste breacher muzzle,
Dit is ook al jaren bekend maar hier is vooralsnog niets
mee gedaan. De 103 heeft de beschikking over een
aantal breach shotguns, ooit aangeschaft door OTCSO
als trial. Dit is echter maar een zeer beperkt aantal en
lang niet voldoende om de rest van het KCT mee uit te
rusten. Vervangingstraject van de Shotgun loopt al
enige tijd maar het duurt veel te lang (sinds 2008).

Zie raoooft shotoun uit T1G
Door het ontbreken van een breach muzzle in
combinatie met een hiervoor geschikte loop kan hij niet
voldoende zijn gasdruk kwijt waardoor nu bij 2 shotguns
de looen ziin ooenoesoleten,
Shotguns niet meer inzetbaar voor het breachen van
deuren. Wat een vereiste is in de huidige procedures
voor het veiliq uitvoeren van DA operaties/ HRO

operaties. Hierdoor is het KCT nu niet meer in staat op
wijze deze operaties uit te voeren.
Deze taak kan niet worden uitgevoerd omdat de
orocedures nu n¡et meer kloonen.
Versneld binnenhalen juiste shotgunst tbv breachen om
weer operationeel inzetbaar te zijn, of als tijdelijke
oplossing per direct breach muzzles aanschaffen met de
daarbij horende loop(dit laatste heeft natuurlijk de
minste voorkeur).
de juiste veilige

Oplossing

1,2

OVERIG WAPENS

Wat er nu mist zijn de zaken die nu nog geen probleem zijn maar die zich in de
directe toekomst wel tot probleem zouden kunnen ontwikkelen. De vragen die
gesteld moeten worden zijn;
1. Wie houdt de nieuwe ontwikkelingen bij op het gebied van,(niet wie dat
zou moeten bijhouden)

2.
3.

1.3

a.
b.
c.

Nieuwe wapens
Nieuwe munitie soorten
Nieuwe waarnemingsmiddelen

Zijn de gebruikersprofielen up-to-date op het huidige optreden?
Alle wapenaccessoires die nu gemonteerd zijn mogen cfm nota van DMO
niet gebruikt worden; deze accessoires zijn vaak individueel aangekocht
door de operator om zijn werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en
omdat de huidige aanwezige accessoires daarin niet voldoen,
Wat wordt hiermee gedaan?
Dit geldt ook voor het spuiten van wapens.
Mogelijke oplossing: Onderschrijven van nut&belang van deze middelen
en toepassingen en hiervoor toestemming vragen. De operator rnoet tot
op bepaalde hoogte in staat zijn, zijn wapen aan te passen voor de taak
waarvoor het op dat moment benodigd is om zijn werk zo goed mogelijk
uit te kunnen voeren, Dit laten accorderen door DMO zodat dit ook
officieel is goedgekeurd.

CONCLUSIE WAPENS

Veel problemen met betrekking tot de wapens van het KCT zijn het gevolg van
het te laat opstarten van de verwervingstrajecten. De lange duur van deze
trajecten en vertragingen met uitleveren van de wapensystemen die lang op zich
laten wachten, Doordat we dit niet consequent borgen qua behoefte stelling heeft
dit nu ernstige consequenties voor de operationele inzetbaarheid van de
individuele operator en daardoor het KCT,
Veel zaken zijn al reeds verschillende malen aangekaart, ook bij de eenheden
zelf. Vanaf 2014 is er reeds 3 maal een rapport gemaakt en verspreidt r¡chting KS
betreffende de status van de bewapening; losse mailtjes niet meegerekend. In
ons opzicht is de noodzaak tot nu toe altijd onderschat en dus ook de gevolgen
hiervan.
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1.4

OPTIEK

HV middelen

Constatering

De HV capaciteit van de persoonlijke operator van het
KCT is niet meer toereikend om zijn taken uit te voeren.
Gezien de complexe operaties die het KCT uitvoert bij
nacht, zijn de middelen die het KCT nu voorhanden
heeft niet in voldoende mate aanwezig en voldoen

voor het overgrote deel niet qua beeldkwaliteit en
helderheid.
De HV monoculair d¡e het KCT voert is al zo oud, van
dusdanige slechte kwaliteit en zwaar van gewicht dat dit
niet bruikbaar is op het huidige gevechtsveld waar de

tegenstander inmiddels over beter middelen kan
beschikken dan wij.
1. De monoculair word niet gebruikt omdat deze
niet meer voldoet tijdens de huidige operaties
om doelen te onderkennen en/of onderscheid te
kunnen maken tussen schietwaardig of niet
schietwaardig.
De aanwezige bino's zijn niet in voldoende
aantallen aanwezig en worden constant
doorgegeven van gebruiker naar gebruiker
waardoor ze slijten, en er ook geen
verantwoordelijkheid bij de gebruiker wordt
neeroeleqd om er zuiniq mee om te qaan.
Het type monoculair in gebruik b¡j KCT is al zeker 16
jaar oud. Door de veranderende wijze van optreden van
de afgelopen 15 jaar voldoen de monoculairs niet meer.
Door de vastgelegde ELOT is er niet meegegaan met de
orote veranderinqen oo oersoonliike HV middelen.
De tegenstander op het huidige gevechtsveld kan
inmiddels over beter HV míddelen beschikken dan de
operator van het KCT. Door het gewijzigde gevechtsveld
van een woodland naar een meer urban omgeving is een

2.

Mogelijke oorzaak

Gevolg

operator niet in staat om met de huidige middelen het
gewenste overwicht op de tegenstander te verkrijgen.
1. Onderkennen van vijand bij duisternis is
moeilijk.
2. Het bij duister onderscheíd kunnen maken
tussen schietwaardig en niet schietwaardig is
moeilijk. Kans op Collateral Damage wordt
daarmee veroroot.
Een operator van het KCT moet voor zijn opleiding,
training, stand-by periode en tijdens het uitvoeren van
operaties over een en hetzelfde middel kunnen
beschikken om hiermee op de juiste manier te leren en
kunnen werken.
Zsm updaten van de HV capaciteit en kwaliteit hiervan
Up to date blijven qua recente verminderd zicht
technologie. Tegenwoordig kan men al beschikken over
Quatro NVG's en sensor fusion bino's. Aangezien de
ogen de belangrijkste sensor van een operator zijn moet
hij daarmee over een zo groot mogelijk SA kunnen

Oplossing

beschikken.
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1.5

VERBINDINGEN

MBITTR

Constatering

Mogelijke oorzaak
Gevolg

Gezien het feit dat de operationele persoonlijke
verbindingsmiddelen van het KCT(MBITTR) al jaren over
hun ELOT zijn is het onverantwoord en ronduit
gevaarlijk om operators hiermee uit te rusten en op
operatie te sturen. Het bereik van de MBITTR is vaak
niet meer dan 100 mtr en zeker in urban gebied kan dit
voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Tijdens life
fire scenarios in T1G horen sommige operators de
"freeze" call van de snipers niet. Na de freeze call zal de
sniper een dreiging, welke in de nabijheid van het
aanvalselement is opgedoken, worden uitgeschakeld
middels een sniperschot. Dit kan levensbedreigende
consequenties hebben. Ook de batterijen van de
MBITTR sluiten niet meer goed aan waardoor meer dan
50%o van de MBITTR's tijdens normaal gebruik zomaar
hun crypto verliezen. Dit is onaanvaardbaar en kan voor
levensoevaarliike situaties zoroen.
Er is te lang gewacht met de vervanging van de huidige
MBITTR systemen waardoor deze inmiddels lang over
hun ELOT heen zijn.
Beveiligde verbinding tussen operators / elementen
tijdens training en nog belangrijker operaties kan niet

gegarandeerd worden. Dit kan levensgevaarlijke
situaties tot oevolq hebben.
Oplossing

1.6

Versnelde vervang i n g/aa n koop nieuwe persoonl ij ke
verbindinosmiddelen. Radio's met SA functie.

VERANTWOORDING

Doordat het materiaal(comms/wapens/optiek) constant van eigenaar wisselt en
niemand zich daardoor verantwoordelijk voelt voor het mater¡aal, zou heL een
idee kunnen zijn om een operator bij het starten van de VCO een koffer te geven
met een eigen HK416/Glock/Mbittr/Bino,.etc welke hij gedurende zijn carrière
binnen het KCT behoudt. Dit vergroot het verantwoordelijkheidsbesef bij de
gebruiker, maar zorgt er ook voor dat de gebruiker verantwoordelijk gehouden
kan worden voor het materiaal in zijn beheer,

1.7

VERWERVTNG

We moeten de verwerving van wapens meer gaan zien als een compleet systeem
waarbij alles op elkaar afgestemd wordt in plaats van allemaal losse toebehoren
stapsgewijs aanschaffen(patroonhouder, LLM, richtmiddel, handgrepen, demper,
etc.). Verder moeten we met de vervanging van wapensystemen niet alleen
kijken wat is het nieuwe type van het wapensysteem wat we reeds hebben maar
ook kijken wat is er nu beschikbaar op de markt(vb AIAWM; er word nu gekeken
naar de opvolger van het oude type i.p.v. naar wat er nu het beste voor die taak
op de markt verkrijgbaar is). Tevens moet er meer structuur komen in het
verwervingstraject waarbij de juiste spelers worden meegenomen om tot een
pakket van eisen te komen.
Er moet meer vooruit gekeken worden bijvoorbeeld d,m.v een capability roadmap
om toekomstige capability gaps te voorkomen.
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We moeten ons afvragen wat is de achterliggende oorzaak van de huidige
problemen?
1, Hoe komt het dat het te lang duurt voor materiaal binnenkomt
2. Waarom presenteren we onszelf naar buiten toe alsof we alles op orde
hebben
3. Waarom sturen we mensen op pad met slecht materiaal, of soms
zonder bepaalde materialen, bv; Dempers in Irak zouden niet mogen
echter hebben alle partners daar wel dempers??

2,

OPTEIDEN I TRAINEN:
Doordat de wijze en complexiteit van optreden de laatste 10 jaar sterk veranderd
is en de huidige tegenstander niet meer de simpele strijder van toen is, zijn hier
ook de wijze van trainen en opleiden op aangepast. Echter wordt er wel nog
steeds verwacht dat we dit doen met dezelfde middelen van 10 jaar en vaak van
nog langer geleden.
De wijze van trainen is aangepast op veranderende operaties en het
veranderende dreigingsbeeld in de wereld. Alleen hoe er nu geoefend en getraind
wordt is voor de (korps)staf voor ons gevoel niet duidelijk. Er komt zeer zelden
iemandkijken om een beeld te vormen hoe de huidige operator nu werkt en wat
er allemaal varLþq¡Jerwacht wordt. Als er dan iemand komt kijken ligt de
aandacht vaak niet bij de operator.

De kennis van de staf op het gebied van het gebruikte materiaal is niet volledig
om in te zien dat bepaalde materiële gebreken en tekortkomingen grote
levensgevaarlíjke gevolgen kunnen hebben op de wijze van opleiden, trainen
en opereren van de huidige operator.
Het tot stand komen van het SIP komt niet overeen met de trainingsbehoefte om
het KCT op een hoger niveau te brengen, bijv. een oefening zoals Lowlands wordt
er doorheen gedrukt ondanks het feit dat het doorde eindgebruiker 105 (2016)
en 104 (2OL7) niet gewenst is.
Er word ook geinvesteerd in dure opleidingstrajecten die geen juist vervolg
hebben om de kwaliteit te waarborgen, bijv. een opleiding tot doghandler in het
MWD project. Iedereen is zich bewust van de noodzaak maar er is niet voldoende
nagedacht over hoe nu verder. Waar moet een operator aan voldoen en wat krijgt
hij hiervoor terug gezien zijn grote inspanningen en de consequenties die er aan
vast zltten. Moet hij al KMS zijn opgeleid of sturen we een Kpl die tot doghandler
is opgeleid straks met zijn hond naar de KMS; wat voor verdere consequenties
heeft dit voorzijn loopbaan; zit er een dienverplichting aan vast; krijgt hij extra
punten voor zijn FPS 3; hoe zit het met extra vergoeding? Doghandler doe je er
niet zomaar even bij. Dit is iets wat ook grote consequenties heeft voor die
persoon zijn privé leven,
Hetzelfde geldt voor de hele gewensle nieuwe medische opzet binnen het KCT.
Voordat we veel geld en tijd gaan investeren in personeel door ze op cursus te
sturen, zou eerst de hele accreditatie geregeld moeten zijn. Wat houdt een Kpl
tegen om na de opleiding het KCT te verlaten omdat hij ergens anders met deze
verworven kennis en competenties aan de slag kan waar hij wel de dingen die hij
geleerd heeft kan en mag toepassen.
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3.

PERCEPTIE:

In onze ogen is het beeld wat de staf heeft over de huidige operator van het KCT
verkeerd. Waar er al snel geroepen wordt, "de huidige operator is verwend", "wil
alleen maar in "peppie" spullen rondlopen", "eerst dienen", "vroeger deden we
het met veel minder" wordt er niet gezien dat deze "peppie" spullen noodzakelijk
zijn omdat daarmee zo goed mogelijk de opdracht uitgevoerd kan worden, en
hierdoor dus de operationele output van het KCT wordt verbeterd. Het lopen in
multicam en de "peppie" spullen is niet omdat de operator er stoer bij wil lopen
maar omdat men het KCT zo professioneel mogelijk wil uitdragen naar buiten,
zeker waar het gaat om samenwerking met andere (buitenlandse)(SF) eenheden
De operator schaamt zich over de staat, kwaliteit en ouderdom van zijn
mater¡aal en uitrusting tegenover partner eenheden,
Waar we tegenwoordig een operatorbestand hebben waar de gemiddelde leeftijd
rond de 30 jaar ligt, vele met een eigen huis en gezin, inmiddels al vele jaren
volwassen, heeft men vaak nog steeds het gevoel dat men behandeld wordt als
een soldaat van 18 die net uit een opleiding komt en die geen
verantwoordelijkheidsbesef heeft. Het is bekend dat we in een militaire
organisat¡e werken en dat hier bepaalde gedragsregels aan vast zitten maar de
wijze waarop er dingen bepaald worden voor een operator over wat hij wel en
n¡et mag zorgt er voor dat bepaalde situaties onwerkbaar worden. Dit is ook te
koppelen aan de grote uitstroom. Dit komt o.a. naar voren in de doorln
gesch reven scri ptie.
III
Het verbaast ons ten zeerst dat ondanks dat er al heel lang wordt aangegeven
dat het materiaal op is en dat alles hoognodig aan vervanging of grootschalig
onderhoud toe is, we ons onlangs weer aan een grootschalige missie OIR hebben
gecommitteerd met oude (reserve) BUSHMASTERS en materiaal wat niet voldoet
en waar niet voldoende van is. Dit terwijl de MINUSMA missie voor het KCT o.a. is
gestopt zodat we middels een operationele pauze alles weer op de rails zouden

moeten kunnen krijgen,
De enige reden dat dit in onze ogen mogelijk is, is omdat er een groot verschil in
perceptie bestaat tussen de staat van ons materiaal (en personeel) op papier en
de feitelijke situatie op de werkvloer. Dit is onacceptabel.
De laatste gereedheidrapportage is hier een goed voorbeeld van. Hierin wordt
alles veel te rooskleurig weggezet. Er staan een hoop problemen in en de
conclusie is dan toch dat we inzetbaar zijn voor alle taken terwijl de SME'en van
de Cie & OTCSO hier heel anders over denken. Laat de staf eens aan de
werkvloer uitleggen waarom ze zell de conclusie niet trekken dat we operationeel
niet meer inzetbaar zijn.
Wij geloven niet dat we op dit moment in staat zijn om al onze taken te kunnen
uitvoeren. Behalve dat er een tekort is aan middelen, is er ook een te kort aan
trainingsfaciliteiten. Ook dit probleem word alleen maar groter door het maar 12
x per jaar mogen gebruiken van de KWK. Afgezien van de CT opleiding gaat er
een Assault opleiding(VCO) plaatvinden en ook de cie'n hebben bepaalde
trai ning sbehoeften.
Het hoge ambitieniveau van het KCT strookt niet met de faciliteiten die we tot
onze beschikking hebben. Of eigenlijk niet tot g¿g beschikken hebben, maar
waar we iedere keer tot op het laatste moment afhankelijk zijn van derden. Dit
probleem word alleen maar groter en lossen we niel op, dit kan slechts opgelost
worden met eigen trainingsfaciliteiten
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Ervaren personeel loopt weg. Men vraagt zich af wat hiervan de oorzaak is. Wat
komt er uit de exit gesprekken en wat wordt hiermee gedaan om de uitstroom te
voorkomen? We geven namelijk wel miljoenen uit aan werving en selectie van
+/- 20 man die we jaarlijks binnenhalen terwijl we er meer aan hebben om de
ouder ervaren operators binnen te houden. Wat tot frustratie lijdt op de werkvloer
is het gevoel dat op een hoger niveau onze problemen worden ontkent en dat ons
alleen maar wordt verteld hoe goed het gaat.

4.

COÍ{CLUSIE;

Voor velen zal het bovenstaande stuk weinig verrassend zijn. Er staan weinig tot
geen nieuwe constãteringen in, Dit is niet iets positiefs.
De 'can do' mentaliteit binnen het Korps is ongekend hoog, maar dit is ook onze
grootste valkuil. Iedereen probeert er altijd het allerbeste van te maken ondanks
de grote beperkingen waar men mee te maken heeft. Men wil een zo goed
mogelijk resultaat op de mat leggen om hiermee de operationele output van het
KCT te verbeteren. Dit gaat al jaren'goed'zonder grote incidenten die direct
hieraan gewijd kunnen worden, Echter zijn we nu op het punt aangekomen dat
het materiaal en de middelen waarmee men moet werken in zo'n slechte staat
verkeren dat wij het niet langer veilig achten om hiermee te werken zonder dat er
levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Maar net zo belangrijk is de
algemene erkenning binnen de korpsstaf dat dit geen incidenten zijn, maar dat er
grondig veranderingen noodzakelijk zijn in processen en procedures binnen het
KCT om ons ambitie niveau te kunnen ondersteunen met de middelen die
daarvoor noodzakelijk zijn.
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