Kolonel J.R. Groen

Alqemeenr Het KCT is in staat om de aan haar opgedragen taken uit te voeren.

,

Op dit moment levert de 105 COTRCIE haar bijdrage aan 1(NLD)SOFDET Operation Inherent Resolve (OIR), voorheen CBMI.
De huidige cyclus van gereedstellen en de daadwerkelijke inzet, heeft veel gevraagd en vraagt nog steeds veel van personeel en materieel
van het KCT.
Behoud van de aanwezige ervaring baart mij momenteel veel zorgen op het gebied van personeel. zoals verwoord in de GR van e3 en e4
van 2016 zie ik deze nog altijd wegvloeien bij het KCT.
Daar waar verschillende lopende Initiatieven tot verbetering moeten leiden voor een verbeterde materiele situatie op de lange term¡jn,
kamp ik nu nog altijd met tekorten/slechte beschikbaarheid aan optiek, wapens en verbindingsmiddelen, Dit ondanks de
materiaalretourstroom vanuit redeployment MINUSMA. Door gebrek aan eigen herstel- en vervangingscapaciteit zie ik de materiële
gereedheid op korte termijn niet structureel verbeteren, Dit heeft vooral gevolgen in het O&T-programma en de (initiële) opleidingen.
Binnen het O&T-programma ontbreekt de tijd, als gevolg van het huidige operationeel tempo, om alle facetten binnen het futt spectrum
spec¡al operat¡ons volledig op niveau te kunnen trainen. Daarbij wordt het O&T-programma verder gehinderd door gebrek aan goede,
direct beschikbare schietfaciliteiten.

Proonose komende 6 maanden: (S5)

Non- Foreseeable Operat¡ons

(NFSO)

:

Het KCT staat gereed voor het uitvoeren van haar Stand-by taak

Strategisch Permanent (SP)
Het KCT blijft invulling geven aan de afgeschermde operaties en zet daarnaast personeel in om een bijdrage te leveren aan understanding
:

en besluitvorming van het strateg¡sch niveau.

Foreseeable Operat¡ons

(FSO)

:

De komende kwartalen staan in het teken van de bijdrage aan l(NLD)SOFDET(OIR). Het huidige Nederlandse mandaat is recentelijk
verlengd tot 31 december 2OI7. Een verlenging van deze missie na deze datum ligt in de lijn der verwachting.

De focus binnen het KCT is gericht op de nieuwe visie van C-KCT irt de doorontwikkeling van landgeoriënteerde SOF, Dit omvat een
verbreding van de focus naar pre-conflict of Gray Zone-optreden ter verdere ondersteuning van strategische besluitvorming, zoals dit in
het beleid van de MinDef staat opgenomen. Hierin staat ook de doorontwikkeling in het human en information domain centraal, zoals die
staat opgedragen in het Operationeel Concept Landoptreden. Om in dit teken de doorontwikkeling van het KCT te realiseren en ook om
een deel van de huidige knelpunten te verhelpen, voorzie ik een reorganisatie en herschikking van de operationele capaciteit.

Daarnaast spelen het verder op niveau brengen van alle facetten met betrekking tot LVO en het voorbereiden en uitvoeren van MA/SR/DA
een hoofdrol. Ook zullen we een volledig onderhoudsprogramma uitvoeren in relatie tot de materiaal retourstroom vanuit redeployment
MINUSMA.
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GARMT-punten ($egevens, Analysef R¡s¡co, $aatregel en

l¡jd), (maximaal drie)

Met nota C14S2017000763 heb ik de appreciatie van Staf CLAS mogen ontvangen op de GARMT-punten van het KCT Q4-2016. Deze
wordt afgesloten met de mededeling dat deze GARMT-punten met deze appreclatie z¡jn afgedaan, daarmee zijn deze nog niet opgelost
Tot dat deze punten z¡jn opgelost, acht ik het noodzakelijk deze te blijven benoemen.
Gr

OG : Onvoldoende schiet & tro¡ningsfociliteiten

A:

Er zijn onvoldoende schiet&

trainingsfaciliteiten voor handen in het zuiden van Nederlond. Vonaf 2007 gebru¡kt het

KCT o.o. de volgende schiet&

trainingsfaciliteiten ten behoeve van opleidingen en gereedstelling: - KWK Ossendrecht. - Markiezøat. - T1G. - PIOG.
lndien de beperkingen t.a.v. de interim faciliteiten doorzetten en de nieuwbouw steeds meer vertraagd (agv hernieuwd locotie onderzoek), kan dat in de nobije

R:

toekomst makkelijk leiden totverstor¡ngen in de gereedstelling en opleiding. Zolong het gebruik (en onderhoud) van de KWK geformoliseerd kon worden, geeft
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dat enige woørborging voor gebru¡k tot aon de nieuwbouw.
Doornaast zullen, zolang er geen definitieve oplossing voorhanden

is,

de kosten von civiele inhuur

M:

Spoedig oanvong nemen met betrekking tot de bouw von de nieuwe schietfaciliteiten.

T:

2017

G:

M6: Mun¡tie

A:

T e korte

n KL-V

t.

b.v - Sta

n d by-

hoog zijn.

opd rocht.

lnd¡en voorraad niet volledig wordt oongevuld en er een opdracht tot ernst¡nzet plootsvindt, kon het KCT niet over alle benodigde KL V beschikken, woordoor

R:

getra¡nde MO's beperkt tot niet kunnen worden uitgevoerd. Benodigde munit¡e wordt tevens gebruikt ter ondersteun¡ng von kleine missies
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/

speciale

opdrochten.

M:

DmunB ¡s vonof Q2-2016 nog alt¡jd niet in stoot gebleken om de resterende twee ontbrekende producten te kunnen verwerven dan wel een olternatieÍ te v¡nden.

T:

2077

G:

MG: AN/PRC 748 & AN/PRC-117F rodio's

A:

Beperkte beschikbaarheid aontallen radio's

R:

Door defecten, de toenemende omlooptijden van het onderhoud (met nome veroorzoakt door het ontbreken von fobriekscontracten) en het gebrek aan

Staf

CLAS:

dit punt nogmaols escaleren bij DmunB.

botterijen neemt de beschikbaarheid van

de AN/PRC 748 versneld af voor het KCT. Dit heeft op

dit moment ol directe gevolgen voor (initiële) opleid¡ngen/ost van

de cien en le¡dt er toe dot ik prioriteiten moet stellen voor gereedstellingsoefeningen. Deze priostelling ¡s momenteel eenz¡jd¡g = OGIG tbv operoties (MINUSMA
en CBMI). Met de huidige oantallen kan ik ook niet meer tegelijkertijd het O&T-programma ondersteunen en in geval van een unforseoable operatie de SB cie
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van het KCT volled¡g u¡trusten met radio's. lnzet gaot don voor O&T wat hierdoor nog verder geraokt wordt door de tekorten. Daarnoast speelt het probleem
aongaa nde de batterije n.

M:

Voor zowel de AN/PRC-148 ols de AN/PRC-117 zijn structurele tekorten bij het KCT. ln december 2075 heeft het KCT reeds een behoeftestelling vervønging en

aanvulling AN/PRC-748 geschreven. H¡erin
Staf CLAS:
T:

¡s de

structurele meerbehoefte beschreven, Staf

CLAS

heeft deze behoeftestelling in behandeling.

Tijdige afhandeling van deze behoefte.

2077

Oordeel Personele Gereedheid
Algemeen
Het KCT raakt niet gevuld. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal dissatisfiers die een verhoogde uitstroom van CO-SPECOPS
veroorzaken. Onder andere door het aantrekken van de civiele arbeidsmarkt en/of betere arbeidsomstandigheden besluiten collegae hun
loopbaan continueren in de burgermaatschappij, bij de DSI, de KMar/BSB of de Nationale Politie en Inlichtingendiensten.
Dat is zorgelijk, mede omdat voor het specifiek SOF optreden een ervaren operator niet eenvoudig te vervangen ¡s, dit is een proces van
vele jaren van investeren ¡n nieuw personeel. Het spreekt voor zich dat dit een kostbaar en tijdrovend proces is. Behoud van personeel is
hierdoor bij het KCT van cruciaal belang en goedkoper dan het werven, selecteren en opleiden van nieuw personeel.

In december 2Ot6 zijn 10 nieuwe CO-SPECOPS vanuit de VCO ingestroomd bij de COTRCIEn. Gelijker tijd is in 2016 aan 16 ervaren
CO-SPECOPS ontslag op verzoek verleend. Daarnaast kiezen steeds meer CO-SPECOPS voor een vervolgfunctie dichter bij (t)huis buiten
het KCT. Als deze trend zich voortzet dan voorzie ik een ernstige aFname van de operationele capaciteit van het KCT. Om personeel te
kunnen behouden, dien ik het komende kwartaal meerdere voorstellen in, waarvoor ik de medewerking van uw staf nodig heb om deze te
rea liseren.
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Hercertificerinq van de opleidinq qewondenhelper KCT.
Sinds de uitgave van de Richtlijn Militaire Gezondheidszorg 044 (RMG), zijn er voorwaarden verbonden aan het current blijven van
gewondenhelpers, Binnen het KCT wordt elke operator opgeleid als gewondenhelper (CLS, ook wel CFR genoemd). Nu dreigt de
kwalificatie ter verlopen als er niet conform de RMG aan retentie gedaan wordt,
Het Gnkpel KCT is niet In staat om deze retentie voor iedereen te verzorgen. Voor de Medic SF wordt dit wel gedaan door het Gnkpel KCT
Ook Staf-arts CLAS onderkent dat dit niet haalbaar is voor Gnkpel KCT.

Het KCT is niet in staat om te voldoen aan deze eis met de beschikbare middelen. Het risico dreigt dat komende tijd alle kwalificaties van
de gewondenhelpers verlopen en dat het geneeskundig personeel van het KCT niet over het juiste opleidingsniveau beschikt.

Kwantitatief
Vullinqspercentaqe (S1)
Het vullingspercentage is momenteel 90,5olo.
Ten opzichte van het vorige kwartaal is het vullingspercentage (verder) gedaald met 0,8olo.
Deze daling wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de het KCT met 9 VTE als gevolg van implementatie van LRP 1645 (LvM 23)

Kwalitatief
Vacc¡natie

Dental Fitness

Defensie

(800/o)

(80o/o)

Conditieproef

Militaire
Basisvaardigheid

Fysieke Inzetbaarhe¡dstest

(80o/o)

(80o/o)

(80o/o)

103 COTRCIE

72o/o

7Bo/o

I04

COTRCIE

760/o

79o/o

105 COTRCIE

79o/o

1O8 COTRCIE

7Bo/o

KCT/OTCSO

72o/o

KCT/SSVCTE

6Bo/o

E Eenheid

73o/o

79o/o

Functioner¡ngsgesprekken

74o/o

74o/o

De aangeleverde c¡jfers CLAS geven geen goed beeld vøn de huidige stand van zaken binnen het KCT.

Dit wotdt veroorzodkt doordot:
- bij de aangeleverde cijfers van het OTCSO zitten leerlingen woorvoor andere eisen gelden dan voor de m¡lita¡r;
- de aøngeleverde cijfers zijn bij opmaak von de ropportage verouderd (d.d. 29-01-2017).

Vacclnatie

Dental Fitness

Defensie

(800/o)

(80o/o)

Conditleproef

Militaire
Basisvaard¡gheid

Fysleke Inzetbaarheidstest

(800/o)

(80o/o)

f80o/o)

1O3 COTRCIE

Functioner¡ngsgesprekken

78, jo/o

104 COTRCIE
105 COTRCIE
108 COTRCIE

79,00/o

KCT/OTCSO

72,60/o

KCT/SSVCTE

67,70/o

KCT

74,60/o

77,0o/o

79,7Vo

70,90/o

(Stand: d.d. 23-02-2017 )

Motlvatie personeel
Het personeel van het KCT is gedreven om de gegeven opdracht succesvol uit te voeren
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Oordeel Materitlle
Algemeen
De materiële gereedheid en beschikbaarheid zijn ten opzichte van de vorige rapportageperiode nog onveranderd. De in deze GR
gerapporteerde inzetbaarheidspercentages MG (99,6olo score) geven, zoals ook verwoord in de afgelopen gereedheidsrapportages, een
ONJUIST beeld. Opgenomen in de percentages uit SAP betreffen slechts de A- en B-systemen, daar waar mijn essentieel materieel
(verbindingen, wapens en optiek) voornamelijk uit C-systemen bestaat.
Het vervangen van de C-systemen verloopt erg moeizaam. Ingediende 2-pagers, verworden tot BSF, ondergaan binnen Staf CLAS/BO een
langdurige stafproces, De 2-pagers betreft de daadwerkelijke behoefte aan materieel bij het KCT. Veel van de daadwerkelijke behoeftes
wordt in de tijd naar rechts verschoven, wegens gebrek aan budget, Om de doorontwikkeling van het KCT verder vorm te geven, is
behoefte aan versnelde verwerving. Op dit moment is er sprake van vertraging in plaats van versnelling, waardoor materieel verder slijt
en de MG nog verder daalt.
Aangaande de materiële gereedheid zet de dalende trend door. De noodzaak tot poolen (niet wenselijk) en het stellen van prioriteiten
door de beperkte beschikbaarheid is nog altijd aanwezig, zo ook de nadelige gevolgen voor de (initiële)opleidingen en trainingen (O&T)
Een aantal belangrijke materiële knelpunten zijn de navolgende;

AN/PRC-148 & AN/PRC-117F (56)
De ELOT van de AN/PRC 117 is verlengd van 2015 naar 2020. Om de radio tot aan de vervanging inzetbaar te houden is een nieuw
onderhoudscontract afgesloten.
ELOT

van de AN/PRC-148 is 2015, het hieraan gekoppelde onderhoudscontract is verlopen. De systeemmanager geeft aan dat de ELOT

blijft staan op 2015. Door het ontbreken van een vervangende radio moet een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden om de huidige

radio's zoveel als mogelijk inzetbaar te houden. Op 25 augustus jl. heeft er een overleg plaatsgevonden tussen DMO, THALES NLD en
THALES US, Hierin zijn de mogelijkheden besproken voor een nieuw onderhoudscontract, er is gekozen voor een nieuwe opzet. Door deze
nieuwe opzet hoeven er waarschijnlijk minder radio's naar de US voor onderhoud (meer essentiële reservedelen in NLD opslaan). Het is de
hoop dat dit de doorlooptijden van de AN/PRC-148 verkort. Op dit moment wordt door het LCW een lijst "recornrnended spareparts"
opgesteld. Daarnaast wordt het interne proces binnen het LCW tegen het licht gehouden om het onderhoudsproces (van aanbieden tot
retour eenheid) proces te optimaliseren en mogelijk t¡jdwinst te behalen.
Zodra onderhandelingen met THALES US voor het onderhoudscontract zijn afgerond en getekend, is de maximale geldigheidduur van dit
nieuwe onderhoudscontract 3 jaar. De systeemmanager geeft aan dat in deze 3 jaar de radio met ELOT 2015 vervangen en ingevoerd
moet zijn bij de eenheid.

Voor zowel de AN/PRC-148 als de AN/PRC-117 zijn structurele tekorten bij het KCT. In december 2015 heeft het KCT een behoeftestelling
vervanging en aanvulling AN/PRC-148 geschreven. Hierin is de structurele meerbehoefte beschreven, Staf CLAS heeft deze
behoeftestelling in behandeling.
Update: Sinds begin februari is er weer een onderhoudscontract beschikbaar waardoor de AN/PRC-148 weer aangeboden kan worden
voor reparatie. De GARMT uit de vorige rapportage is afgesloten echter; wel is een inhaalslag nodig van materiaal wat tijdelijk gezien de
beschikbaarheid van het contract niet kon worden aangeboden. Zowel de voorwaarden als de financiële ruimte binnen het contract zijn
niet bekend waardoor een inschatting met betrekking tot de MG niet duidelijk is. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken zal de komende
periode moeten blijken. Ook is recent, na een langdurig proces, de behoeftestelling voor de opvolger van de AN/PRC-148 via CLAS
aangeboden aan D-Plannen. Gezien de problematiek van MG en structurele tekorten is het essentieel dat doorlopen van het proces op
defensiestaf niveau snel verloopt zodat begonnen kan worden met het verwervingstraject.
De aanvulling van de tekorten van de AN/PRC 117 wordt meegenomen in de komende behoeftestelling die op korte termijn bij Staf CLAS

wordt aangeboden.
AN/PRC-112G (56)
De toestand van de AN/PRC 112G is zorgwekkend. Tijdens de migratie van SAP is een verkeerd nummer aan de 112G gekoppeld
waardoor het materiaal niet bij de instandhouder werd aangeboden. Dit is inmiddels rechtgetrokken, hierdoor is het mogelijk geworden
om 50 AN/PRC-112G via SAP aan te bieden en zijn de onderhoudslijn in zijn gegaan. Dit heeft echter (nog) niet geleid tot het terug
krijgen van inzetbare AN/PRC-1 12G.
Op dit moment is bekend dat van de 50 AN/PRC-112G's die de onderhoudslijn zijn in gegaan:
. Er 10 dusdanig defect zijn dat deze naar de fabriek gestuurd moeten worden voor reparatie.
NB De uitdaging hierin is dat er -op dit moment- geen onderhoudscontract is voor deze radio's.
. Van de overige 40 AN/PRC-112G's is op dit moment onbekend wat de status van onderhoud is.
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Door het verlopen van de ijk datum van 32 stuks, is het aantal inzetbare stuks teruggelopen tot 7. Hierdoor zijn er van de 89 waarvoor de
eenheid is geautoriseerd, er slechts 7 AN/PRC-112G inzetbaar.

Voor het uitvoeren van de stand-by opdracht zijn er minimaal 25 stuks benodigd. Naast het verlopen van de ¡jkdatum van de radio's, zijn
er nog slechts 7 batterijen (zwart) operationeel te gebruiken. Ook deze zijn ver over hun houdbaarheidsdatum heen.
Uodate: De situatie met betrekking tot de noodradio's AN/PRC 112G in SAP is gewijzigd. De autorisatie staat nu op 234 waarvan er
is onveranderd laag. Systeemmanager is
opnieuw een inventarisatie begonnen naar het feitelijk ge- en verbruik van de radio's en de benodigde batterijen.

feitelijk 129 aanwezig zijn. Eerder aangeboden radio's zijn nog niet terug en de inzetbaarheid

Wapens en nachtzicht (S4)
De problemen op het gebied van KKW en nachtzicht zijn inmiddels onderkend. Waar mogelijk wordt aan een oplossing gewerkt, onderdeel
daarvan is het naar voren halen van behoefte stellingen van de eenheid.

Inmiddels zijn de vervangers voor de HK 416 en de Accuracy binnen bij het depot. Echter, opnieuw is het wachten op afronden van het
ILS plan voordat materiaal kan worden verstrekt aan de eenheid. Dit naar mijn mening langdurige proces baart mij zorgen!
Met betrekking tot de HK 417 is de reservedelenproblematiek (hamers en assen) nog steeds niet opgelost. De artikelen staan juist in SAP,
het ontbreekt alleen aan voorraad. Het traject voor aanschaf van deze onderdelen lijkt erg lang te duren.
De kalibers die tijdens het onderhoud worden gebruikt geven aan dat de trekken en velden in de loop bijna versleten zijn, dit geldt zowel
voor de kamer als de mondingszijde. Slijtage in deze gebieden hebben een negatieve invloed op de nauwkeurigheid van het schot. Er
wordt een vervagingstraject voor het wapen worden opgestart.

Alle Glocks binnen de eenheid zijn vervangen voor de Gen 4, ook bij dit wapen ontstaan weer scheuren in de slede. Oplossing is wellicht
het gebruik van dummy patronen voor droogtrainen. In het'SOF munitie overleg' is hierover gesproken. Tot die tijd wordt extra gelet op
scheuren en zal hier een M5 melding van worden gemaakt via de MATLOGCO lijn.
Munitie (S3)

. Grenade, Hand
Voor wat betreft de Stand-by Non-foreseeable opdracht zijn er twee munitiesoorten niet aanwezig in de calamiteitenvoorraad KCT te
Rucphen:
1330-00-G910 GRENADE, HAND: OFFENSIVE, NR 17, WIFUZE, NR 19C3/20C1. Er is geen voorraad.
1330-17-G190 GRENADE, HAND: SMOKE, IR-RP, NR 520, W/ FUZE, NR 521. Er is geen voorraad.
Benodigde munitie wordt tevens gebruikt ter ondersteuning van kleine missies / speciale opdrachten.
Dit betekent nog steeds dat bij een Non-foreseeable operatie het KCT niet over alle benodigde munitie kan beschikken.
DmunB is nog niet ¡n staat gebleken om de resterende twee ontbrekende producten te kunnen verwerven, dan wel een alternatief te
kunnen bieden.

.

NONEL

NONEL is al jaren een probleem binnen defensie, echter is het nu zonder een vooraankondiging niet meer voorhanden. Dit met als gevolg
dat onze opleidingen ten behoeve van CT, VCO Assaulter en demolitie hier nadeel van ondervinden. Voor de CT- en VCO Assaulter
opleiding zijn opleidingsverstoringen waarneembaar. De opleidingsverstoringen voor de CT- en VCO Assaulter opleiding worden
Voorbereid. De demolitie IG OTCSO zal het NONEL deel van de opleiding ¡n de LFX periode in de USA uitvoeren, echter kan de opleiding

niet conform de gewenste opleidingsverloop geïnstrueerd worden en beschouw ik dit ook als een opleidingsverstoring.
De landsvoorraad NONEL staat nu op nul en er kan ook geen alternatief geboden worden door het munitiebedrijf. Het munitiebedrijf denkt
hier nog over na, een reactie blijft vooralsnog uit terwijl onze opleiding in week 08 en 13 / 2Ot7 gaan starten. Tijdens de LFX T1G kan er
gebruik gemaakt worden van in de USA aangekochte NONEL, deze optie is door ons opgebracht en uitvoerbaar bevonden echter alleen
voor de LFX T1G USA periode.
De verwachting is dat NONEL in week 12 bij het munitiebedrijf binnen gaat stromen, echter moet deze nog technisch gekeurd worden en
zal daarna voor verdeling binnen de OPCO's vrijgegeven worden. Vanaf 01 april volgt een nieuwe munitie toewijzing omtrent deze KL-V
tbv CLAS (O&T). Aanvraag en levering duurt aansluitend dan nog 6 weken, als de aanvraag van het KCT al wordt toegewezen. Dit is voor
onze CT-opleiding te laat. De vraag of dit mogelijk middels het stellen van prioriteiten versneld kan worden, staat uit. Hier is nog geen
antwoord op gekomen, actie ligt bij het DMunB en Staf CLAS Majoor Peter de Kam, Ik moet wel aangeven dat Staf CLAS, Majoor Peter de
Kam, er alles aan doet om ons te ondersteunen, Vanuit het NLD SOF KL-V overleg blijkt ook dat het een krijgsmacht breed probleem is en
niet alleen KCT en MARSOF treft maar ook Genie, etc.
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Van de NONEL en de NONEL starter heeft het KCT onderstaande raming 2017 aangegeven
. Binnen Nederland & Europa : 770 Stuks
. Buiten Europa incl. CT : 610 Stuks

o Toewijzing

;

0

.

12 Gauge Shotgun:
Daarnaast is er een direct probleem met de cal, 12 Gauge munitie ten behoeve van de Shotgun. Van de vijf soorten munitie van dit
kaliber (cal. 12 Gauge), is er maar één soort (deels) toegewezen voor O&T 2017.
NOV

1305-17-AL74

t305-t7-At76
r305-I7-AL79
1

305- 1 7-A20

1

t305-L7-A202

Benaming (NC 9-65)
12 GAUGE BISMUTH NO. 5 NL F/SHOTGUN
12 GAUGE BISMUTH OO/9 NL F/SHOTGUN
12 GAUGE STEEL SLUG F/SHOTGUN
12 GAUGE PRACTICE ENTRY F/SHOTGUN
12 GAUGE ENTRY LONG RANGE F/SHOTGUN

Raming 2017
980
500

CTG
CTG
CTG
CTG
CTG

4.020
7.530
14.470

Toewijzing 2017
0
0

2.000
0
0

De laatste twee soorten, 4201 en A202, zijn respectievelijk de oefen- en scherpe variant, benodigd voor het open schieten van hang en
sluitwerk op deuren en ramen. De andere soorten zijn voornamelijk benodigd voor de schietopleiding Shotgun, dit conform de schiettabel.

Dit heeft tot gevolg dat personeel niet kan worden opgeleid op de Shotgun, wat zijn negatieve invloed heeft op de werkzaamheden van de
(junior) operator. Deze mag zonder opleiding de Shotgun niet gebruiken. Dit is direct van invloed op de VCO Assaulter, Wapen Schiet
Opleiding (WSO) en de CT opleiding. Reeds opgeleid personeel kan alleen zijn vaardigheden op niveau houden tijdens de LFX periode in
de USA. Buiten deze LFX periode is er geen mogelijkheid om de vaardigheden te trainen, wat op termijn de mate van geoefendheid van de
COTRCIEn kan hinderen.

Materiële qereedheid (S4)
De (negatieve)gevolgen van de beperkte materiële gereedheid op de uitvoering van het O&T-programma zijn onveranderd ten opzichte
van de vorige rapportageperiode. Daarnaast duurt het tijd om de invloed van de eventueel verbeterde materiële inzetbaarheid van het
aanwezige materieel op de mate van geoefendheid binnen de COTRCIEn waar te nemen.

Schiet- & Traininqsfaciliteiten (S3)
Er zijn onvoldoende schiet- & trainingsfaciliteiten voorhanden Nederland.

Sinds 2007 maakt het KCT o.a. gebruik van de navolgende schiet- & trainingsfaciliteiten ten behoeve van haar gereedstelling:
. - Koningin Wilhelmina Kazerne (KWK) te Ossendrecht.
De gebruikte gebouwen, specifiek gebouw J, P en N zijn nog steeds in een zeer slechte staat, er wordt met kleine investeringen via
PRM geprobeerd deze locatie dusdanig te onderhouden dat gebruik mogelijk is. Inmiddels is er overleg geweest over de KWK,
waarvan CLAS de hoofdgebruiker is. Ondanks dat dit complex op de afstotingslijst staat, ligt er nu besluitvorming voor om weer
beperkte dienstverlening (vuilafvoer en schoonmaken) op de KWK plaats te laten vinden door het FBD.

- Schietbaan Markiezaat.
De afzuiginstallatie van betreffende schietbaan is aangepast en er zal binnenkort wederom een insþectie door het CEAG gaan
plaatsvinden iom PRM KCT. Beheer schietbaan Markiezaat heeft in juli en augustus de luchtbehandeling op de 25 en 100 meter baan

aangepast. Het rendement van de luchtbehandeling op de beide banen is met ca. 30o/o verhoogd. In de laatste week van augustus is
ook de lucht behandelingsapparatuur voor de 50 meter baan gemonteerd en aangesloten. De officiële test hiervan zal door zorg van
PRM KCT en DGO / CEAG worden gecoördineerd.
a

- Tier 1 Group (T1G).

In de USA wordt al enige tijd de Life Fire Module t.b.v. de COTRCIE'n en de CT opleiding uitgevoerd vanwege het ontbreken van de
Close Quarter Battle (CQB)-schietfaciliteiten in het NLD SOF schietfaciliteiten project. De inschatting is dat dit ook in2OI7 zal worden

voortgezet of zelfs wordt uitgebreid,

.

PIOG.

Ter compensatie van het ontbreken van faciliteiten worden schiet- & trainingsfaciliteiten ingehuurd bij het PIOG. Dit gebruik is duur
en niet altijd flexibel planbaar. De CT opleiding van februari 2OI7 is op korte termijn verplaatst van NLD (PIOG) naar de USA (T1G)
ivm een onvoldoende toewijzing van de benodigde schietbanen en het niet mogen gebruiken van de 360 schietbaan (Schiethuis) tbv
LFX.

De interim faciliteiten, met name KWK en Markiezaat, leggen steeds vaker beperkingen op vanwege de mogelijkheden of staat van
onderhoud. Afspraak is dat de interim faciliteiten gebruikt worden totdat de nieuwe schiet- en trainingsfacilite¡ten gereed zijn. De
geplande nieuwbouw van schiet- & trainingsfaciliteiten is nog steeds vertraagd, terwijl de interim oplossingen ook steeds meer gebreken
vertonen.
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Indien de beperkingen doorzetten en de nieuwbouw verder vertraagd, leidt dat in de nabije toekomst tot verstoringen in de gereedstelling
en opleiding. Zolang het gebruik (en het onderhoud) van de KWK geformaliseerd kan worden, geeft dat enige waarborging voor gebruik
tot aan de nieuwbouw.
Momenteel loopt er een inventarisatie om de ontwikkeling van de KWK, in relatie tot de schiet & trainingsfacilite¡ten, samen met de
Nationale Politie aan te lopen. Het KCT ondersteunt dit, alleen dan wanneer het KCT de prioriteit houdt in de toewijzing en gebruik van de
KCT specifieke schiet & trainingsfaciliteiten. Daarnaast gebruikt het KCT de KWK ook voor neven O&T activiteiten, te weten: voertuig- en
rijtraining, heli optreden, Urban Sr training, etc. Ook deze activiteiten moeten gewaarborgd blijven bij een mogelijk samenwerking met de
Nationale Politie.
Het KCT maakt sinds 2014 gebruik van het PIOG ten behoeve van haar schietopleidingen en trainingen (CT, Wapen & Schiet opleiding).
Vanwege het ongeval in maaft 2016 kunnen wij geen gebruik meer maken van de 360 graden schietbaan (Nota DM020t7OOtL79 /2-22Ot7). Als gevolg van deze beslissing zijn wij genoodzaakt om uit te wijken naar faciliteiten in de USA.
Voor aankomende CT-opleiding zien wij dan ook een uitbreiding van de LFX periode in de USA van ongeveer 3 weken

Reservisten

Het KCT heeft geen dedicated reservisten eenheid (NATRES) en is dus afhankelijk van de inzet van reservisten van andere eenheden. Dit
heeft geen betrekking op IIR-uren maar meer voor de reguliere NATRES-uren.
Zo loopt de inzetgereedstellingsoefening LOWLANDS2OIT tegen een eerste verstoring aan. Het benodigde wachtpersoneel, OPFOR en
ondersteuning is niet beschikbaar. Hierdoor kan de geplande en gewenste uitvoering van deze oefeningen niet volledig plaatsvinden. In
het verleden werd dit veelal opgelost met de inzet van reservisten. Tijdens de TEPC-III 2016 staf CLAS is aangegeven dat de 13 Lichte
Brigade de hoofdleverancier is voor KCT in relatie tot reservisten eenheid (NATRES) ondersteuning. Vooralsnog blijkt dit niet uit de
toewijzing van aanvragen door het KCT bij de 13" Lichte Brigade.
Indien er niet voldoende reservisten uren ter beschikking worden gesteld, zullen opleidingen en oefeningen in 2OI7 verstoord worden.
Extra personeel is benodigd voor ondersteuning van initiële- en functieopleidingen KCT en tevens voor inzetgereedstelling en
(certificerings-) oefeningen in het kader van NAVO/EU stand-by regelingen.
Het KCT heeft behoefte gesteld voor 5x Reservist als ondersteun¡ng ¡n het beschrijven van processen en procedures in het OTK-veld. Deze
behoefte is gehonoreerd en zal medio maart 2017 ingevuld worden.
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E KCT

Doot de hoge operutlonele d¡uk, de

en de GO, die

voordl is geënt op SR en Mobil¡ty, ¡s het KCf moor net ¡n staat te
voldoen øon de ¡nzetbdorheidsdoel-stelt¡ngen,

Los

von de mdteriëte
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2459421

Overz¡cht

Personele
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de eenheid

Gereedhe¡d A70O

'MG 28.10.16 tm

-CLAS -

26.01.17'

0000017066
(d.d.o1-02-2017)

NB De in deze GR gerapporteerde inzetbaarheidspercentages MG (99,6olo score) geven, zoals ook verwoord in de afgelopen
gereedheidsrapportages, een ONJUIST beeld
Opgenomen in de percentages uit SAP betreffen slechts de A- en B-systemen, daar waar mijn essentieel materieel (verbindingen,
wapens
en optiek) voornamelijk uit C-systemen bestaat.
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