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Hierbij deel ik tot mijn leedwezen mee dat op zaterdagmiddag 22 mei de 25jarige korporaal der eerste klasse Luc Janzen in Uruzgan bij een aanslag met een
geïmproviseerd explosief om het leven is gekomen. Bij deze aanslag zijn ook een
kapitein van het Franse leger en een Afghaanse tolk gesneuveld. Vier
Nederlandse militairen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Hun toestand is
stabiel en zij keren alle vier naar Nederland terug voor verdere behandeling. Drie
van hen zijn vandaag in Nederland aangekomen, de vierde militair zal later
terugkeren. De families van de desbetreffende militairen zijn op de hoogte
gesteld. Het lichaam van korporaal Janzen zal zo spoedig mogelijk naar Nederland
worden overgebracht.
Korporaal Janzen en drie van de gewonde militairen waren afkomstig van 42
pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers, dat in Oirschot is gelegerd. Eén
gewonde militair is afkomstig van 12 infanteriebataljon Regiment van Heutsz, dat
in Schaarsbergen is gelegerd.
Korporaal Janzen maakte deel uit van de Quick Reaction Force van de Task Force
Uruzgan. De aanslag vond plaats rond 13.00 uur lokale tijd (10.30 uur
Nederlandse tijd) ongeveer 10 km ten oosten van de militaire basis Camp Hadrian
bij Deh Rawod, nabij de basis Anar Juy waar Afghaanse en Franse militairen zijn
gelegerd. Een gecombineerde patrouille van Franse en Afghaanse militairen had
bij de basis Anar Juy een geïmproviseerd explosief ontdekt. Om het explosief
onschadelijk te maken werd de Quick Reaction Force waar korporaal Janzen deel
van uitmaakte, ingeschakeld. Nadat het explosief onschadelijk was gemaakt,
keerde de Quick Reaction Force terug naar Camp Hadrian. Op de terugweg reed
het voertuig van korporaal Janzen op een tweede geïmproviseerd explosief.
Namens het kabinet betuig ik mijn oprechte deelneming aan de nabestaanden
van korporaal Janzen, de Franse kapitein en de Afghaanse tolk. Ik heb diep
respect voor korporaal Janzen en voor alle militairen en Afghaanse burgers die
onder moeilijke omstandigheden hun werk verrichten om Afghanistan veiliger te
maken.
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Defensie richt zich de komende periode op de zorg en steun voor de
nabestaanden evenals de zorg voor de gewonde militairen, hun families en
collega’s. Op de website van mijn ministerie is een condoleanceregister geopend.
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