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Meer dan

‘s Werelds meest geavanceerde multirol-
gevechtsvliegtuig dat vandaag op de markt 
verkrijgbaar is

Eurofighter Typhoon is ’s werelds meest geavanceerde 
gevechtsvliegtuig dat vandaag verkrijgbaar is.

De oplossing voor gevechtsvliegtuigen in het hart van Europa

• Belangrijke troef voor Europese luchtdefensie

• Het grootste collaboratieve defensieprogramma in Europe

• 24/7 luchtruimbeveiliging dankzij Quick Reaction Alert

• Volledig interoperabel met NAVO-activa, wordt ingezet voor 
luchtruimbewaking in NAVO-verband

• Grote klantenbasis van acht klanten

• Goedgekeurd voor volledig scala van Amerikaanse en Europese 
wapens

• Meer dan 350.000 vlieguren

• Effectief gebleken in gevecht in Irak, Libië en Syrië

• Kan exact worden aangepast aan de Belgische defensievereisten 

De ruggengraat van de Europese luchtmacht

• Ongeëvenaarde lucht/lucht-superioriteit en volledig scala van lucht-
grond-aanvalscapaciteiten

• Samenwerking tussen 4 Europese landen - VK, Duitsland, Italië en 
Spanje 

• En de 3 Europese topdefensiebedrijven – Airbus, BAE Systems en 
Leonardo

• Bijkomende klanten: Oostenrijk, Saoedi-Arabië, Oman en Koeweit

• Het programma is reeds goed voor 100.000 kwaliteitsjobs voor 
hoogopgeleide werknemers in 400 Europese bedrijven

• Dankzij een programma van continue verbetering van de vliegtuigen 
blijven de wapensystemen topprestaties leveren 

Eurofighter Typhoon
voor België

Sociale en economische return

• In 2015 plaatste Airbus orders bij Belgische bedrijven ter waarde van 
500 miljoen euro, een bedrag dat tegen eind 2020 naar verwachting 
zal stijgen tot 600 miljoen euro - een solide basis voor de verdere 
ontwikkeling van industriële activiteiten

• Eurofighter Typhoon is een Europees samenwerkingsprogramma 
dat welvaart, technologie en economische voordelen creëert van zijn 
huidige en toekomstige klanten

• Bewezen trackrecord van internationale samenwerking, 
werkverdeling en technologieoverdracht

• De kostprijs voor de verdere ontwikkeling van de vliegtuigen wordt 
gedragen door alle klanten, hetgeen schaalvoordelen en meerwaarde 
voor alle klanten oplevert

• Het Eurofighter Industrieel Consortium wordt ondersteund door 
Airbus, BAE Systems en Leonardo, die samen een ongeëvenaarde 
combinatie van industriële capaciteit, ervaring en geloofwaardigheid 
leveren

• Dit industrieel consortium is reeds actief betrokken bij doorlopende 
gesprekken met meer dan 100 Belgische bedrijven die een 
substantiële fundering vormen voor de verdere ontwikkeling van 
gunstige industriële betrekkingen 

Relatie VK-België

• De Britse regering leidt de relatie van Eurofighter met België, met de 
steun van Duitsland, Italië en Spanje 

• BAE Systems leidt Eurofighter Industry, met de steun van Airbus, 
Leonardo en Eurojet

• Deze relatie creëert kansen voor samenwerking inzake 
ondersteuning, training en operaties met de Royal Air Force en andere 
operators

• Het VK en België onderhouden reeds geruime tijd militaire en 
commerciële betrekkingen: de relatie tussen de Royal Air Force en 
het Belgisch leger ontstond reeds 70 jaar geleden toen het eerste 
Belgische Air Component-squadron in het VK werd opgericht.
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De Eurofighter Typhoon is momenteel ’s werelds meest geavanceerde 
swingrolgevechtsvliegtuig van de nieuwe generatie dat zijn waarde in 
gevecht heeft bewezen.

• Aangedreven door twee Eurojet EJ200-motoren, die een uitstekende 
stuwkracht-gewichtsverhouding in gevecht opleveren van meer dan 
1.2:1 met 30% beschikbare stuwkrachttoename

• Het robuuste design en de vluchtcontrolesystemen van de Typhoon 
resulteren in veiligheid en onbekommerde bediening: het vliegtuig 
doet exact wat de piloot wil

• Remmen los tot opstijgen in minder dan 8 seconden, en supersonisch 
in minder dan 30 seconden

• Remmen los tot 36.000 voet Mach 1,6 in minder dan 2 minuten 30 
seconden

• Laser Designator Pod (LDP) voor nauwkeurige lokalisatie van doelen 
en geleiding van de lucht-grondwapens

• Contractueel vastgelegde nog te leveren integratie van Meteor, Storm 
Shadow en Brimstone

• Laadvermogen voor wapens van meer dan 9.000 kg.

Eurofighter Typhoon
in een oogopslag

"De Royal Air Force heeft nog nooit een vliegtuig met 
dergelijke huidige en toekomstige capaciteiten gehad.
Hij combineert een agressief penetrerend lucht-
luchtplatform met een nauwkeurige, flexibele 
aanvalscapaciteit en is in staat om wanneer nodig wapens 
op grote afstand klinisch af te leveren en andere, minder 
weerbare vliegtuigen te beschermen. 
Dankzij de integratie van Meteor, Brimstone en Storm 
Shadow in de eerstvolgende jaren zal Typhoon de 
operatiebevelhebber meer flexibiliteit en capaciteit 
kunnen bieden dan eender welk ander platform."

 Kolonel Jez Attridge, 
hoofdcommandant RAF Coningsby, 
Royal International Air Tattoo, juli 2015

Het Eurofighter Typhoon-consortium brengt de 
capaciteiten in de Europese lucht- en ruimtevaartsector 
samen om een wapensysteem van wereldklasse te 
creëren.
Eurofighter Typhoon is gebouwd op de sterkte van 4 Europese landen -

VK, Duitsland, Italië en Spanje - en hun topbedrijven op het gebied van 
lucht- en ruimtevaart en defensie.

Dit nooit eerder geziene partnerschap maakt het mogelijk om 
technologieën op voet van gelijkheid te delen en duurzame politieke en 
industriële betrekkingen te ontwikkelen.

Het programma creëert werkgelegenheid voor hoogopgeleide 
specialisten in heel Europa.

Over het Eurofighter
Typhoon-consortium

Het Eurofighter-consortium is gevestigd en geregistreerd in München. 
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH is het bedrijf dat het ontwerp, de 
productie en de verdere ontwikkeling van de Eurofighter Typhoon 
coördineert.

De vier partnerlanden Duitsland, Italië, Spanje en het VK hebben 
het NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) 
opgericht om hun vereisten te beheren en als primaire interface tussen 
de klant en de sector te fungeren. Zo ook hebben de nationale lucht- en 
ruimtevaartbedrijven – Airbus, BAE Systems en Leonardo - Eurofighter 
Jagdflugzeug GmbH opgericht om als primaire interface met de 
klant (NETMA) te fungeren en het programma in heel de sector te 
coördineren.

EUROJET, dat is samengesteld uit Rolls-Royce (RR), MTU Aero 
Engines, Avio en Industria de Turbo Propulsores (ITP), is het 
industrieel consortium dat verantwoordelijk is voor het beheer van de 
ontwikkeling, productie, onderhoud en verkoop van de EJ200-motor.
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Economische return
voor België 
Economische return maakt deel uit van het DNA van Eurofighter 
Typhoon. 

Naast de 100.000 hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen in Europa 
bij 400 bedrijven die dankzij het programma tot stand zijn gekomen, 
werden technologie en intellectuele eigendomsrechten over de 
landsgrenzen heen gedeeld en vrij toegankelijk gemaakt voor alle bij het 
programma betrokken partijen. 

Binnen het Eurofighter Industrieel Consortium bestaat deze beproefde 
aanpak van samenwerking op het gebied van research, design, 
ontwikkeling en productie. Door een volwaardige partner te worden 
zou ook de Belgische industrie daar de voordelen van kunnen plukken.

De ruggengraat van het consortium wordt gevormd door de drie 
Eurofighter-partnerbedrijven - Airbus, BAE Systems en Leonardo - 
samen goed voor een gezamenlijke omzet van meer dan € 100 miljard. 
Deze bedrijven onderbouwen de ongeëvenaarde combinatie van 
industriële capaciteit, ervaring en geloofwaardigheid van Eurofighter.

Een ander integraal onderdeel zijn de partners in de toeleveringsketen 
- 100 leveranciers van Tier 1-apparatuur en 300 leveranciers van Tier 
2-producten - die technologische capaciteiten van een ongeëvenaarde 
breedte en diepte leveren.

Het Eurofighter Industrieel Consortium zal uit zijn uitgebreide 
capaciteiten putten om een reeks activiteiten te promoten waarvan de 
Belgische industrie en instellingen substantiële economische voordelen 
op lange termijn zullen kunnen plukken.

 Naast de Belgische bedrijven die reeds deel uitmaken van de 
toeleveringsketen van Eurofighter Typhoon, zijn de leden van het 
Eurofighter Industrieel Consortium momenteel actief betrokken met 
100 verschillende Belgische bedrijven binnen de defensie-, lucht- en 
ruimtevaartsector - een substantiële gevestigde voetafdruk waarop 
verdere relaties met gunstige economische return kunnen worden 
ontwikkeld.

Een significant voorbeeld is Airbus, dat momenteel jaarcontracten 
met Belgische bedrijven afsluit voor een waarde van € 500 miljoen, 
een bedrag dat tegen eind 2020 naar verwachting zal stijgen tot meer 
dan € 600 miljoen, hetgeen een stevige basis vormt voor de verdere 
ontwikkeling van economisch interessante activiteiten.

Als partner van het Eurofighter Typhoon-programma zou de Belgische 
regering toegang krijgen tot het vierkoppige NETMA-partnerschap.

Voor de Belgische industrie zou het een unieke kans betekenen 
om ten volle deel te nemen aan de toekomstige ontwikkeling en 
productverbeteringen van de Eurofighter, om het wapensysteem aan de 
top van de technische capaciteiten te houden.

Als een echt Europees product zou de betrokkenheid van de Belgische 
industrie in het Eurofighter Typhoon-programma niet alleen het 
meest succesvolle defensieprogramma van Europa verder versterken, 
maar ook de kritieke massa van technologische capaciteit en 
hoogkwalitatieve duurzame werkgelegenheid die met een dergelijk 
programma gepaard gaan.

Met wereldwijd 20 eenheden in dienst heeft de Eurofighter Typhoon-
vloot meer dan 350.000 vlieguren voltooid met ongeëvenaarde 
operationele statistieken van Europa tot de Zuid-Atlantische regio en 
het Midden-Oosten.

• 599 vliegtuigen besteld

• 6 luchtmachtgebruikers

• 20 operationele eenheden

• ongeëvenaarde internationale medeontwikkeling

• internationale samenwerking met het grootste defensieconsortium 
van Europa

• ongeëvenaard wereldwijd partnerschap.

Er werden reeds meer dan 480 Eurofighter Typhoon-vliegtuigen met 
succes geleverd aan zes landen: Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Italië, Spanje, Oostenrijk en Saoedi-Arabië. Oostenrijk werd de eerste 
exportklant in 2003. De leveringen aan het Koninkrijk Saudi-Arabië 
begonnen in 2009. In december 2012 werd een nieuw contract 
ondertekend met het Sultanaat Oman als derde exportklant. In april 
2016 werd Koeweit de meest recente Typhoon-exportklant, hetgeen 
betekent dat de Typhoon nog tientallen jaren in gebruik zal zijn.

Eurofighter Typhoon
wereldwijd
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Überwachungsgeschwader, Zeltweg

Laage, JG 73 "Steinhoff„, Neuburg, JG 74,

Nörvenich, JBG 31 „Boelcke“

No. 3, 11, 41 and 29 Sqn, Coningsby,

No. 1435 Flight RAF, Mount Pleasant

No. 1, 2 and 6 Sqn, Lossiemouth

Morón, 111 Sqn, 113 Sqn

Albacete, 142 Sqn 

Grosseto, 9 and 20 Gruppo

Gioia del Colle, X and XII Gruppo

Trapani 18 Gruppo 

Typhoon in Europa

“Wij hebben geleerd (van Baltic Air Policing) dat ons platform in 
nagenoeg alle mogelijke weersomstandigheden kan functioneren en 
dat wij zowat overal ter wereld ingezet kunnen worden.

We webben veel geleerd over de betrouwbaarheid van de Typhoon 
tijdens de Baltic Air Policing missie, die door Italië werd geleid van 
januari tot september 2015. We zijn toen 48 maal opgestegen en 
hebben geen enkele keer gefaald.”

Kol. Marco Bertoli, Italiaanse luchtmacht

“Het is echt overweldigend om met dit toestel te vliegen. Wanneer we 
tijdens de performantietests het vliegtuig tot het uiterste drijven, heb ik 
nog steeds momenten dat ik tegen mezelf zeg "Ik kan niet geloven dat 
ik deze job heb". Het is alsof je op een enorme bal van bijna onbeperkte 
energie zit. De kracht is gewoon ongelooflijk.”

Steve Formoso, hoofdtestpiloot, BAE Systems

“Het beste woord om het te beschrijven is aanbidding. De ongelukkige 
gevechtspiloten die er niet mee vliegen hebben er diepe bewondering 
en respect voor, ook al vliegen zij ook met ongelooflijke machines. 
Iedereen die er nog niet mee heeft gewerkt, is steevast diep onder de 
indruk.

De Eurofighter was ontworpen om samen met andere NAVO-landen 
te opereren, en al zijn upgrades werden met hetzelfde doel voor ogen 
ontwikkeld.”

Kapitein Joaquin Ducay De La Riva, Spaanse luchtmacht

“Een squadron van RAF Lossiemouth nam in 2015 samen met 
onze Amerikaanse bondgenoten deel aan Operation Red Flag, het 
belangrijkste hoogtechnologische oorlogsgevecht ter wereld. Typhoon 
werd het geprefereerde platform van de pakketbevelhebber. Het 
toestel combineerde een agressief penetrerend lucht-luchtplatform 
met een nauwkeurige, flexibele aanvalscapaciteit en is in staat om, waar 
nodig, wapens op grote afstand klinisch af te leveren en andere, minder 
weerbare vliegtuigen te beschermen.”

RAF Coningsby hoofdcommandant Jez Attridge

“De performantie en wendbaarheid van het vliegtuig - met zijn grote 
deltavleugel, twee enorm krachtige motoren en zijn bijna intuïtief 
vluchtcontrolesysteem – maken dat ik niet hoef na te denken over de 
inputs; ik vraag iets van het vliegtuig en het doet exact wat ik wil.

Typhoon opereert zonder enige twijfel op een multirolniveau. De 
toekomstige verbeteringen Meteor, Brimstone en Storm Shadow 
zullen het optillen tot het niveau van een zuiver multirol-, multitask-, 
swingrolvliegtuig dat gebruikt kan blijven worden als de ruggengraat 
van de RAF.”

RAF-vluchtluitenant Mark Long

“Wij hebben het geluk om de laatste versie van de Typhoon, P1EB 
genaamd (Phase 1 Enhancement Bravo), te gebruiken.

Hij is zo goed als onklopbaar. In een gevechtssituatie kunnen we zeer 
snel opstijgen. De Typhoon heeft de kracht om snel op hoogte en 
snelheid te komen, veel beter dan alles wat we gewend zijn.”

RAF-vluchtluitenant Oli Fleming 

 “Vanaf de eerste seconde dat ik in de Typhoon zat en ermee ging 
vliegen, wist ik dat dit een superkampioen is. Gewoon door de 
superprestaties en de brute kracht van het vliegtuig.

Het feit dat wij de capaciteiten in alle opzichten blijven verbeteren - niet 
alleen de wapens, maar ook de radarprestaties, het infraroodzoek- en 
volgsysteem, het helmgemonteerde waarnemingssysteem - maakt er 
een fantastisch platform van.”

RAF Lossiemouth hoofdcommandant Paul Godfrey

Getuigenissen
van piloten



Multirol

Typhoon wordt een geavanceerd 
multirolwapensysteem, met 
lucht-luchtcapaciteit, inclusief 
ASRAAM en AMRAAM en de 
integratie van Paveway IV voor 
lucht-grondoperaties.

Langeafstandsaanvallen

Beschieting op grote afstand van 
waardevolle activa dankzij de 
integratie van de Storm Shad-
ow-lucht-grondkruisraket.

Buiten gezichtsafstand

De integratie van de Meteor 
Beyond Visual 
Range-lucht-luchtraket resulteert in 
betere prestaties tegen diverse 
doelen zoals wendbare 
straaljagers, onbemande 
luchtvaartuigen en kruisraketten.

Precisieaanvallen

Integratie van het Brim-
stone-lucht-grondwapen geeft een 
precisie-effect met geringe neven-
schade tegen snel bewegende 
gepantserde doelen.

PMCS0523-01b

Geavanceerde sensor

Levering van E-Scan Radar met 
volledige lucht-lucht- en 
lucht-grondradarmodi.

P2E

Operationeel

Onder contract

Onder contract

Onder contract

Onder contract 

In ontwikkeling

Toekomstige capaciteit

P3E

E-SCAN Radar

Continue evolutie

Continue ontwikkeling van 
vliegtuigwapens, sensoren en 
informatiebeheer, zodat Typhoon 
zal voldoen aan de toekomstige 
operationele eisen.

P 1E

Volgen

Volgen

Zoeken
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Geavanceerde evoluerende 
multirolcapaciteit

De Typhoon is het voorwerp van een continu upgradeprogramma. 
Het recentste Phase 1 Enhancement (p1E)-pakket werd vorig jaar 
operationeel in bedrijf gesteld, waardoor de effectiviteit van het 
vliegtuig is vergroot en simultane lucht-lucht- en lucht-grondoperaties 
mogelijk zijn.

Het Phase 2 Enhancement (P2E)-pakket zal met de introductie van de 
Storm Shadow en Meteor-wapens een reeks nieuwe en verbeterde 
capaciteiten voor langeafstandsaanvallen toevoegen. Dit zal worden 
gevolgd door het Phase 3 Enhancement (P3E)-pakket met het Dual 
Mode Brimstone-wapen, waarmee precisieaanvallen op bewegende 
doelen met geringe nevenschade mogelijk worden.

Het Phased Enhancement-stappenplan is afgestemd op de ontwikkeling 
van een Advanced Electronically Scanned Array Radar, die vanaf 2020 
operationeel zal zijn.

De Eurofighter-ondersteunings- en trainingssystemen worden parallel 
met de vliegtuigsystemen gehandhaafd ter ondersteuning van de 
verhoogde capaciteit van het vliegtuig en om de levenscycluskosten te 
optimaliseren.



Dit document geeft alleen een algemene beschrijving van 
producten en diensten en maakt, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld, geen deel uit van enig contract. De producten 
en leveringsvoorwaarden kunnen sporadisch worden 
gewijzigd. 
BAE Systems is een geregistreerd handelsmerk van 
BAE Systems plc.  
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Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Matthew Squires 
Communications 
BAE Systems – Military Air & Information

T: +44 (0) 1772 856525  
E: matthew.squires@baesystems.com 

Interessante links:  
 
www.baesystems.com

www.eurofighter.com

www.airbus.com

www.leonardocompany.com

 
Volg ons op sociale media / online


