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Kolonel vlieger stafbrevethouder Pascal “Scalle” JULY is geboren te Gent op 05 
februari 1968. In augustus 1986 volgt hij een voorbereidend jaar in de 
Intermachten-School te Lier en vervoegt vervolgens in 1987 de 127ste Promotie 
Alle Wapens van de Militaire School als Leerling Piloot. In 1991 behaalt hij een 
Master in de Militaire en Luchtvaart Wetenschappen en zet hij zijn vliegopleiding 
verder samen de Promotie 90A van het Hulpkader. In september 1992 wordt hij in 
de 9de Wing Training te Bevingen Sint-Truiden gebrevetteerd als beroepsofficier 
vlieger. In 1993 begint hij aan zijn F-16 conversie in de 1ste Jacht Wing (JW) van 
Bevekom om een jaar later zijn operationele vliegcarrière te beginnen in het 349ste 
smaldeel in Bevekom. Daar doorloopt hij alle operationele F-16 kwalificaties, in 
1996 wordt de 1ste JW ontbonden en verhuist hij met het 349ste smaldeel naar de 
10de Tactische Wing in Kleine-Brogel om er in 1998 Deputy - en in 1999 Flight 
Commander van zijn smaldeel te worden.  
Op 21 mei 1999 treedt hij in het huwelijk met Ann en 10 dagen later vliegt hij met 
zijn F-16 boven de Balkan en Kosovo voor de NAVO-Operatie Joint Guardian, waar 
de Belgische F-16’s ingezet worden vanuit Amendola Italië voor “Operation Joint 
Falcon”. In 2001 volgt hij de 2de Cyclus en wordt in ditzelfde jaar aangesteld als 
Operatie Officier van 349 en wordt hij Majoor benoemd. In 2002 wordt hij NAVO 
Evaluator en leidt hij gedurende 4 jaar de Sectie Evaluaties op het Hoofdkwartier 
COMOPSAIR in Evere. Als gekwalificeerd NAVO TACEVAL Evaluator neemt hij deel 
aan verschillende NAVO-evaluaties in binnen- en buitenland. In 2006 keert hij als 
Smaldeel Commandant terug naar het 349ste smaldeel waar hij in de twee mooiste 
jaren van zijn operationele carrière de kaap van 2000 vlieguren op F-16 
overschrijdt en waar hij in 2007 wordt benoemd in de graad van Luitenant-
Kolonel. Na een extra jaar in 2009 binnen de Sectie A5 in COMOPSAIR, waar hij 
single point of contact was voor de eerste NAVO-evaluatie van de Belgische 
Luchtmacht die met succes werd afgerond, wordt hij aangeduid om deel te nemen 
aan de 3de Cyclus waar hij tijdens de hogere stafcursus een Master na Master 
behaalt in de Politieke en Militaire Wetenschappen in 2010. Van 2010 tot 2013 
oefent hij de functie uit van “Chief Capabilities Air” op joint niveau ACOS O&T in de 
divisie Doctrines & Requirements. In die periode oefent hij in cumul de functie uit 
van voorzitter van de European Air Transport Fleet binnen het Europese Defensie 
Agentschap, waar hij de eerste EATT-oefening zal organiseren en leiden in Europa 
voor Transportvliegtuigen. Daarenboven zal hij in 2010 deelnemen aan de F-16 
Operatie ISAF Afghanistan als Red Card Holder (RCH) binnen de International Joint 
Command te KABUL. In 2011 neemt hij opnieuw deel als RCH aan de F-16 
Operatie OUP Libië vanuit het Combined Air Operation Center (CAOC) te POGGIO 
Italië. In 2013 wordt hij voor twee jaar Hoofd Divisie Planning A5 in COMOPSAIR 
waar hij in datzelfde jaar een derde toer als RCH zal uitvoeren in steun van de F-
16 Operatie ISAF/OEF boven Afghanistan, ditmaal vanuit de CAOC AL UDEID in 
QATAR.  
In 2015 wordt zijn operationele carrière bekroond met de aanduiding als Officier 
Supérieur Navigant (OSN), Commandant Vlieggroep in Kleine-Brogel. Eind 2017 
ontplooit hij alweer als RCH naar de CAOC AL UDEID in QATAR, in steun van de F-
16 Operatie OIR boven Irak en Syrië waar hij met Kerstmis de Operatie in het 
Midden-Oosten na meer dan 12 jaar aanwezigheid van de Belgische F-16’s in 
theater in schoonheid weet af te sluiten, operatie die na 3 jaar onderbreking dit 
jaar 2020 opnieuw van start zal gaan. Eind 2017 wordt hij benoemd tot de graad 
van Kolonel en vervoegt hij na zijn laatste operationele ontplooiing in QATAR het 



Competentie Centrum Air (CC Air) als Commandant Departement Vorming, functie 
die hij tot op heden heeft uitgevoerd. In 2019 wordt hij aangesteld als 
Commandant CC Air, uitdaging die hij vanaf vandaag 16 juli 2020 dan ook met vol 
enthousiasme zal waarnemen. 


