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Luitenant-generaal
Dennis Luyt

Luitenant-generaal J.D. (Dennis) Luyt is met ingang van 10 juni 2016
Commandant van het Commando Luchtstrijdkrachten. Zijn prioriteit is een
Luchtmacht die er toe doet.
De Koninklijke Luchtmacht is veel gevraagd, maar de langdurige missies
in Afghanistan, Mali, Irak en Syrië hebben ook een prijs. In de huidige
veiligheidssituatie is luchtoverwicht geen vanzelfsprekendheid meer. Onze
collega’s en partners in binnen- en buitenland rekenen op ons om, waar
nodig, dat overwicht wel te bevechten. Grootschalige inzet als deel van een
NAVO luchtcampagne is daarbij niet langer ondenkbaar. Sterker nog, het
kan morgen van ons gevraagd worden.
Generaal Luyt wil de Luchtmacht daar weer op voorbereiden. Daarom zal
hij - binnen zijn vermogen - prioriteit geven aan het herstel van de brede
inzetbaarheid van de Luchtmacht.
Met de komst van de F-35 zal het optreden van de Koninklijke Luchtmacht
veel meer informatiegedreven worden. We zullen het informatiedomein
met elkaar moeten ontsluiten op een manier die we ons nu nog nauwelijks
kunnen voorstellen. Dat we dat als Luchtmacht niet alleen kunnen is voor
hem duidelijk. Hij zoekt hierin dan ook nadrukkelijk de verbinding met de
collega’s van de Landmacht, Marine, Marechaussee, DMO en MIVD. En met
de partners van de overige defensieonderdelen, in de air- & space sector, de
kennisinstituten en de NAVO. Alleen samen kunnen we de krijgsmacht de
komende jaren gereed maken voor de operaties van de toekomst. Met onze
transitie naar een vijfde generatie Luchtmacht vormt de luchtmacht daarin
een belangrijke pijler.

Koninklijke

De ingeslagen weg van blijvend investeren in de vernieuwing van onze
luchtmacht zal hij voortzetten. De snel veranderende omgeving waarin de
luchtmacht slagkracht moet leveren eist dat ook van ons. Als geen ander
weet hij dat de manier waarop we vandaag werken gewoonweg niet goed
genoeg is voor de vliegoperaties van morgen. Door focus aan te brengen
wordt nadrukkelijk de koppeling gezocht met de uitvoering van de missies
van vandaag en morgen. En met de transitie naar de vijfde generatie Luchtmacht.
Loopbaan
Luitenant-generaal Dennis Luyt is zijn militaire loopbaan in 1981 begonnen
aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Na zijn vliegopleiding in de Verenigde Staten werd hij als jachtvlieger geplaatst op het 313-squadron van de toenmalige vliegbasis Twente, en heeft
daar alle functies van volgvlieger (als tweede- en eerste luitenant) tot vluchtcommandant (in de rang van kapitein) doorlopen. Tevens werd hij opgeleid
tot wapeninstructeur F-16. In die periode nam hij gedurende een uitzending
naar Italië als vluchtcommandant deel aan de Operatie Deny Flight boven
het voormalig Joegoslavië.

Luchtm
macht

Mid jaren negentig was Luyt uitgezonden als ‘exchange-vlieger’ op de CF-18
bij de Canadese luchtmacht. Aansluitend werd hij geplaatst op het toenmalige 315-squadron op de vliegbasis Twenthe als Ops Officier. Die functie
vervulde hij tot april 2000. Gedurende die periode werd hij tweemaal
uitgezonden, eerst als Ops Officier gedurende operatie Deliberate Guard,
en vervolgens gedurende operatie Allied Force als Hoofd Operaties van het
NL-BE Deployed Air Task Force te Amendola, Italië.
Na een korte staftour op de Luchtmachtstaf werd hij aangesteld als commandant 315-squadron op de vliegbasis Twente. Als gevolg van de bezuinigingen werd hij geconfronteerd met de werkzaamheden verbonden aan de
opheffing van dat squadron. In 2004/2005 doorliep hij het Air War College
(AWC) in de Verenigde Staten.
Na het afronden van AWC AY05 werd hij in 2005 op de Defensiestaf geplaatst
als Hoofd Sectie Jachtvliegtuigbehoeften bij de toenmalige DOBBP en leerde
hij de dynamiek van de Bestuursstaf kennen. Na een uitzending als Militairy
Assistant (MA) van DCOM Air te HQ ISAF in 2007, werd hij in oktober 2007
bevorderd tot kolonel, en geplaatst op het ressort Integrale Plannen van de
Defensiestaf. Daar werkte hij als Hoofd Planintegratie met zijn team aan het
tot stand komen van de defensieplannen.
Na een periode van bijna vijf jaar op de Defensiestaf keerde hij in het voorjaar van 2010 terug in de operationele wereld. Van 2010 tot 2012 was Luyt
commandant vliegbasis Leeuwarden. Daarna volgde tot 2014 in de rang van
commodore een tour als Directeur Operaties van het CLSK.
Vanaf 2014 werd hij belast met de functie Directeur Directie Aansturen
Operationele Gereedheid (D-DAOG) bij de Defensiestaf.
Privé
Luitenant-generaal Luyt is gehuwd met Nicole Luyt-Rietveld en heeft drie
kinderen.

