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Force Design
Littoral Raiding Force 
Combat operations from the sea

In 2019 bracht CZSK het joint Future Littoral Operating 
Concept (FLitOC) uit. Dit operationeel concept richt zich op 
het jaar 2035. Middels het programma Mastering the Littoral 
moet FLitOC tot de gewenste end state in 2035 uitkomen. 

Afbeelding: LTZ2OC (SD) B. Bosscher, 
staf GC-OEM, Ministerie van Defensie
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Het ontbrak echter aan een struc-
tuur binnen het Korps Mariniers 
om alle activiteiten voor FLitOC te 

synchroniseren met de uitdagingen in het 
hier en nu. Daarom lanceerde de com-
mandant van het Korps Mariniers in 2020 
zijn programma Faselijn 2025 (figuur 1). 
Hiermee illustreerde hij aan de hand van 
een operationeel raamwerk zijn intentie 
zowel de uitdagingen van vandaag de 
dag aan te pakken als tegelijkertijd met 
het Korps Mariniers gereed te zijn voor de 
toekomst1. Dit raamwerk geeft invulling 
aan de behoefte om alle activiteiten van 
het Korps voor de komende vijf jaar te 
synchroniseren alsook een fundament te 
leggen voor de operationalisering van het 

Future Littoral Operational Concept (FLi-
tOC). Faselijn 2025 is dat raamwerk. 

De main effort van Faselijn betreft 
het leveren van gevechtskracht 

met de focus op de eerste 

hoofdtaak van Defensie2. Om dit met het 
oogmerk van FLitOC te kunnen en blijven 
doen zal het Korps Mariniers binnen CZSK 
een transformatie moeten ondergaan, 
aangezien het Korps net als een groot 
deel van de krijgsmacht door de ervarin-
gen van de laatste 30 jaar grotendeels is 
georganiseerd en uitgerust voor crisisbe-
heersings- en stabilisatieoperaties.
Dit artikel beschrijft de eerste aanzet hoe 
de nieuwe organisatie er uit zou moeten 
zien, het zogenaamde Force Design. Al-
vorens we dit ontwerp zullen beschrijven 
gaan we eerst kort in op de relatie van 
Force Design met andere documenten 
binnen CZSK en Defensie. Daarna volgt de 
veranderende veiligheidssituatie in Europa 
en de rest van de wereld. Na het beschrij-
ven van het Force Design komen de activi-
teiten binnen CZSK aan bod die nodig zijn 
om het Design verder uit te werken en te 
vervolmaken.
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Samenhang 
In januari 2019 is het joint operating concept FLitOC 
vastgesteld. In het verlengde hiervan is door CZSK het 
functionele concept Littoral Operations 2035 uitgewerkt 
en in 2020 door de doctrinecommissie Koninklijke Marine 
(DCKM) vastgelegd. Beide documenten zijn een verdere 
uitwerking van de opdrachten 
en richtlijnen die voortkomen 
uit de strategische routekaart 
van CZSK, het Sailplan. Het 
Force Design speelt hiermee 
niet alleen een belangrijke rol 
in Faselijn 2025, maar ook in 
het Sailplan van CZSK. Vanuit 
Defensie is de Defensievisie 2035 (DV2035) een bepalend 
en richtinggevend document. Dit document, wat feitelijk 
een vervolg is van de Defensienota 2018, kan gezien wor-
den als een startschot voor de transformatie die Defensie 
de komende jaren te wachten staat. De in april 2021 
aangetreden Commandant der Strijdkrachten generaal 
Onno Eichelsheim heeft vanuit deze Defensievisie zijn 
commander’s intent3 opgesteld met daarin vier speer-

punten voor de komende jaren. De generaal legt de focus 
op schaalbare eenheden, informatiegestuurd en gedigi-
taliseerd optreden, multidomein operaties en samenwer-
king met (internationale) partners. Zonder enige twijfel 
zullen deze speerpunten terug komen in de aankomende 
Defensienota van 2022. Ook de NAVO heeft haar visie 

kenbaar gemaakt4. De focus 
van het bondgenootschap ligt 
op afschrikking en verdediging 
door verbeterde voorbereiding 
en hogere gereedheid voor 
snelle inzet. 

In het kader van internationale 
samenwerking bestaat er een zeer nauwe samenwerking 
met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Deze 
vindt zowel plaats in de zogenaamde Tri Marine Corps 
staff talks als op bilateraal niveau. Aangezien zowel het 
United States Marine Corps (USMC) als de Britse Royal 
Marines (UKRM) een vergelijkbare transformatie doorlo-
pen is de samenwerking op dit moment zeer goed wat 
onder andere tot uiting komt in gezamenlijke wargames 

‘Dreiging richt zich vaak op ondermijning 
van de bondgenootschappelijke solidariteit 

van de NAVO en zal plaatsvinden in het 
spectrum van de hybride oorlogsvoering’

Onderdelen van Faselijn 

2025 (bron: Ministerie 

van Defensie, 2021)
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om nieuwe concepten te testen. Als vanzelfsprekend blij-
ven de Belgische, Duitse en Noorse partners op de hoogte 
van de ontwikkelingen. Naast deze nationale en interna-
tionale richtinggevende documenten en activiteiten is het 
dreigingsbeeld, of de veranderende veiligheidssituatie, al 
even bepalend voor de uiteindelijke uitwerking van het 
Force Design.

De veranderende veiligheidssituatie
In de inleiding van de DV2035 uit 2020 schetst de toen-
malig Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten een 
onzekere toekomst. De internationale veiligheidssituatie 
is de afgelopen jaren sterk veranderd en verslechterd. 
Deze negatieve trend is met de Russische inval in Oekraïne 
verder toegenomen. De DV2035 beschrijft nog de illegale 
annexatie van de Krim door Rusland in 2014, het desta-
biliserende optreden van Moskou in Oekraïne (met als 
gevolg onder meer de MH17-ramp), de strijd in Syrië en 
Irak, de terroristische aanslagen in en nabij Europa en de 
toenemende cyberontwrichting in eigen land. Inmiddels 
is de Russische invasie van Oekraïne een feit waarmee de 
veiligheid van Europa in het geding is. Andere gebeurte-
nissen die een duidelijke verslechtering van de veiligheids-
situatie laten zien zijn; de machtsovername van de Taliban 
in Afghanistan, de geregisseerde migratiestroom vanuit 
Wit-Rusland naar Europa en de vanuit China bewust 
opgevoerde spanningen met Taiwan. Al deze activiteiten 
hebben directe en indirecte consequenties voor de fysieke 
en economische veiligheid van Nederland.

De wereldwijde machtsverhoudingen verschuiven mo-
menteel. De macht van het Westen neemt af en de 
invloed van andere spelers, zoals China, Rusland en Iran 
op het wereldtoneel nemen toe. Er is, net als in de Koude 
Oorlog, wederom sprake van geopolitieke competitie. 
De (regionale) grootmachten gedragen zich minder 
voorspelbaar en de rivaliteit tussen deze grote mogend-
heden groeit en heeft het potentieel te escaleren en uit 

te monden in proxyoorlogen. Daarbij zijn de machtsmid-
delen van de staat toegenomen in met name de ruimte 
en het cyber-domein. Deze domeinen zijn niet uitsluitend 
voor staten toegankelijk. De dreiging tegen zowel het 
Nederlands en het bondgenootschappelijk grondgebied 
en onze belangen neemt ook toe door landen die zich in 
toenemende mate op militair terrein profileren. Vaak richt 
deze dreiging zich op ondermijning van de bondgenoot-
schappelijke solidariteit van de NAVO en zal ze plaatsvin-
den in het spectrum van de hybride oorlogvoering. In dit 
spectrum worden middelen ingezet die niet aansluiten bij 
de denkbeelden van de klassieke oorlogvoering, waar-
door dreigingen niet of onvoldoende op waarde worden 
geschat. Toch kunnen ook deze dreigingen snel escale-
ren tot een high-intensity conflict tussen gelijkwaardige 
tegenstanders. Rond onze Caribische gebiedsdelen kan de 
situatie daarnaast leiden tot significante migratiestromen 
vanuit omliggende landen en tot regionale instabiliteit. 

Voor Nederland betekent dit dat de unieke verantwoor-
delijkheid van Defensie zoals opgenomen in artikel 97 
van de Grondwet onverminderd van kracht blijft. De 
verhouding van de drie hoofdtaken die voortkomen uit 
dit grondwetsartikel gaat verschuiven. De focus komt 
(wederom) te liggen op de eerste hoofdtaak: bescherming 
van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, 
inclusief het Caribische deel van het Koninkrijk. De twee 
andere hoofdtaken zullen meer ondersteunend worden. 
Het duidelijke onderscheid tussen de drie hoofdtaken zal 
vervagen. De derde hoofdtaak – ondersteuning van civiele 
autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en 
humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal – zal 
steeds vaker in verband worden gebracht met de eer-
ste hoofdtaak. De focus van de laatste dertig jaar op de 
tweede hoofdtaak – bescherming en bevordering van 
de internationale rechtsorde en stabiliteit – zal afnemen 
vooral op het moment dat Nederland de vrije keuze heeft 
om te besluiten tot inzet van de krijgsmacht. Tegelijkertijd 
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zullen de zogenaamde proxy wars van de eerste hoofd-
taak veel eigenschappen bevatten van crisisbeheersings- 
en stabilisatieoperaties. De grenzen van de drie hoofdta-
ken zijn hiermee minder duidelijk en zullen steeds vaker 
overlappen. Deze belangrijke heroriëntatie is al in de 
Defensienota van 2018 aangekondigd en in de DV2035 
kracht bijgezet; de focus van de krijgsmacht ligt bij de eer-
ste hoofdtaak en de daarbij behorende inrichting van de 
krijgsmacht met een zogenaamde single-set-of-forces.

Future Operating Environment
Bovenstaand dreigingsbeeld wordt door de afdeling 
Operationeel Beleid van de Bestuursstaf van Defensie 
uitgewerkt in een Future Operating Environment (FOE)5. 
De FOE geeft twee operatiegebieden van verantwoor-
delijkheid en biedt hierbij focus. De twee gebieden zijn 
nationaal en internationaal, waarbij het Koninkrijk der 
Nederlanden inclusief de overzeese gebiedsdelen het 
interne deel bevat. Het externe deel omvat met name het 
NAVO-verdragsgebied en de ring van landen en gebieds-
delen daar omheen. Niet verrassend wordt in het Euro-At-
lantische deel van het NAVO verdragsgebied de Russische 
Federatie als geopolitieke uitdager gezien. Tevens gaat er 
een dreiging uit van terroristische groepen en criminele 
organisaties vanuit de omliggende gebiedsdelen (Middle 
East & North Africa (MENA)). De FOE identificeert ook 
twee relatief nieuwe gebieden, te weten het cyberdomein 
en de menselijke dimensie. 

In lijn met de FOE en de toekomstvisie van de NAVO wor-
den de Noord-Atlantische Oceaan - met name de noord-
flank met het Noordzeegebied en het Arctisch gebied - en 
de Baltische regio primaire focusgebieden voor CZSK6. 
Gebieden waar we niet meer als vanzelfsprekend kunnen 
rekenen op een technologische voorsprong en die niet al-
tijd vrij toegankelijk zijn (bijvoorbeeld door de A2/AD -drei-
ging). De veranderende veiligheidssituatie vraagt van CZSK 
om een meer robuuste en adaptieve organisatie die direct 
wereldwijd ingezet kan worden voor veiligheid op zee en 
vanuit zee tot in het hoogste deel van het geweldspectrum  
met voldoende voortzettingsvermogen en slagkracht. We 
moeten kunnen vechten om te winnen. Dit is de ambitie 
van CZSK. Het hier beschreven Force Design spitst zich 
toe op operaties vanuit zee (en aan land), vandaar dat het 
document de werktitel Littoral Raiding Force – combat 
operations from the sea heeft meegekregen. Een tweede 
document, een zusterdocument, voor gevechtsoperaties op 
zee verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 in concept.
De dertien principes van FLitOC (tabel 1) vormen de 
uitgangspunten van het Force Design vanuit zee. Hiermee 
dient de toekomstige Littoral Raiding Force een verbeterd 
vermogen te hebben voor toegang tot andere domeinen 
(theatre access) en betere mogelijkheden om militaire 
operaties uit te voeren in de schemerzone van de hybride 
oorlogvoering in de huidige machtscompetitie. Op het 
strategische niveau zorgt de freedom of navigation voor 
strategische en operationele manoeuvre die maritieme 
eenheden in staat stelt de Nederlandse belangen te be-
schermen in het gehele spectrum van vrede-crisis-conflict. 
Het vermogen vroegtijdig in de internationale wateren 
aanwezig te kunnen zijn is en blijft een kracht van mari-

tieme eenheden en biedt de mogelijkheid van toegang 
tot operatiegebieden terwijl er tegelijkertijd voldoende 
handelingsruimte is voor (inter)nationale besluitvorming. 
Eenheden zijn immers nog niet gecommitteerd aan een 
bepaalde crisis of conflict. 

Op het operationele en tactische niveau ligt de focus op 
informatie gestuurd en multi-domein optreden. Doordat 
operaties zich steeds vaker in alle vijf militaire domeinen7 
afspelen, zullen effecten van maritieme eenheden in alle 
domeinen tegelijkertijd moeten worden geïntegreerd. Dit 
stelt de maritieme eenheid in staat een eventueel tactisch 
voordeel van een tegenstander te verminderen en zijn 
besluitvormingsproces te verstoren. Tactische verspreiding 
van eenheden zorgt ervoor dat op gewenste momenten 
concentratie van slagkracht mogelijk is. Naast de flexi-
biliteit die dit oplevert, voorkomt spreiding dat de een-
heid een lonend doel wordt. Hiermee moet het mogelijk 
zijn om voorwaarden te scheppen voor vervolgoperaties 
van de eigen krijgsmacht of die van NAVO of Europese 
partners. 

Het huidige concept van Force Design beschrijft hoe het 
maritiem militaire vermogen na de modernisering en 
transformatie er uit moet gaan zien om aan bovenstaande 
te kunnen voldoen. Om in de permanente competitie op 
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De dertien principes van FLitOC (B. Bosscher, staf GC-OEM, Ministerie van 

Defensie)

FLitOC

1 Flat and fast C2

2 Plug & play I3 capability concept

3 Closing the information loop

4 Information Domain Dominance

5 Winning the battle of perceptions

6 Dispersed operations

7 Scalable warrior

8 Joint littoral manoeuvre

9 Spike-to-strike with increased precision

10 Non-contiguous sustainment

11 Seabasing

12 Winning the battle of signatures

13 Protective swarming
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tijd gewenste effecten of resultaten te kunnen bereiken 
zijn kortere reactie tijden nodig. Dit kan door eenheden 
forward deployed in te zetten of door al eerder in het ge-
bied aanwezig te zijn. De in te zetten eenheden op zee en 
aan land dienen in een verhoogde mate inter-operabel en 
in sommige gevallen ook interchangeable te zijn met een 
aantal van onze strategische partners. Deze wens naar 
uitwisselbaarheid is onder meer weergegeven in de Brits-
Nederlandse roadmap die in 2020 op CDS niveau is vast-
gesteld8. Een voorwaarde van 
informatie gestuurd optreden 
is de verbetering van ISTAR-
capaciteiten9 op alle niveaus, 
gekoppeld aan een robuust en 
weerbaar C4I netwerk10. Het 
doel van deze systemen is de 
bevel- en commandovoering 
te versnellen, zodat maritieme 
eenheden sneller kunnen reageren dan een eventuele te-
genstander. Hiertoe zal de huidige gelaagdheid van de lijn 
van bevelvoering platter georganiseerd moeten worden. 
Ook zal de footprint op land kleiner moeten.

De slagkracht van eenheden vanuit zee en van eenhe-
den aan land zal verbeterd moeten worden. Met name 
de mogelijkheden op het niveau van de huidige raiding 
squadrons (compagniesniveau) om het initiatief naar zich 
toe te trekken en de overhand te nemen in de beïnvloe-
dingsketen (in het Engels vaak kill chain genoemd) moet 
verbeterd te worden. Op die manier kan de tegenpartij op 
de juiste wijze verstoord worden in zijn handelen. Het ver-
spreid optreden verbetert daarbij de overlevingskansen op 
het moderne slagveld en tegelijkertijd vergroot dat de in-
vloedsfeer met een gelijk aantal eenheden. Een potentiële 
tegenstander wordt geconfronteerd met een groter aantal 
(kleinere) eenheden die stuk voor stuk een tactisch di-
lemma voor de tegenstander creëren. Naast kleiner, zullen 
de eenheden aan land ook mobieler zijn met een kleinere 
footprint ten opzichte van de huidige marinierseenheden. 
Deze verbeterde mobiliteit en kleinere footprint maken 
het tevens eenvoudiger eenheden aan land te zetten, 
waardoor het eenvoudiger is vanuit het ene domein in het 
andere te opereren. De huidige en toekomstige onbe-
mande systemen zullen verder geïntegreerd worden in de 
bemande eenheden. In het Force Design van de Littoral 
Raiding Force is hernieuwde aandacht voor speciale een-
heden en eenheden die deze SOF-eenheden gedurende 
een verscheidenheid aan operaties kunnen ondersteunen. 

De instandhouding en logistieke ondersteuning, waar-
onder ook de medische verzorging, zal eveneens een 
kleinere footprint op het land hebben en meer gebruik 
gaan maken van onbemande systemen en zelfredzaam-
heid. Tegelijkertijd zal afscheid worden genomen van 
zogenoemde legacy systemen, dit zijn systemen die niet 
meer passen in de nieuwe manier van optreden. Voor alle 
eenheden, regulier, SOF en ondersteuning geldt dat zij in 
staat moeten zijn effectief op te kunnen blijven treden in 
een situatie van technologische black out als gevolg van 
een cyberaanval of andere verstoring van een potentiële 
tegenstander, het concept van de scalable warrior.

Hoe verder?  
Het Force Design voor eenheden van CZSK voor gevechts-
operaties vanuit zee is in een ver gevorderd stadium. 
Het ontwerp voor gevechtsoperaties op zee zal spoedig 
volgen. Daarmee beschikt CZSK over een totaalpakket 
voor al haar eenheden en een concept dat overal toe-
pasbaar is. Voor marinierseenheden zal het Force Design 
gaan leiden tot het anders inrichten van de operationele 
eenheden van het Korps. Hoe deze opzet eruit gaat 

zien zal voor een groot deel 
afhangen van de uitkomsten 
van diverse wargames die op 
nationaal of op internationaal 
niveau met strategische part-
ners worden uitgevoerd. Dit is 
een trendbreuk. Het is niet de 
eerste keer dat de operatio-
nele eenheden van het Korps 

Mariniers gaan reorganiseren. In het verleden waren de 
lessen en ervaringen van voorgaande jaren de drijvende 
kracht achter de transformatie. Lessen uit het verleden 
zijn nog steeds van invloed, maar het meest bepalend 
is de toekomstige manier van optreden, die volgt uit de 
wargames en een uitgebreid Concept Development & 
Evaluation programma. Hierin ligt de focus op de eerste 
hoofdtaak van Defensie.

Slot 
In een van de komende maanden komt de nieuwe Defen-
sienota uit. Hierin staat hoe Defensie invulling geeft aan 
de DV2035. Het Force Design van CZSK is in lijn met deze 
visie en de daarbij horende richtlijnen van de CDS.  

KOLMARNS Rob de Wit is sinds mei 2020 Groeps-
commandant Operationele Eenheden Mariniers 
(GC-OEM). Daarvoor zat hij bij de afdeling Strategie 
& Advies van CZSK. 
LTKOLMARNS Emanuel Thomeer is sinds januari 
2021 het hoofd van de Commanders Advisory Group 
van GC-OEM. Vanuit deze functie coördineert hij de 
activiteiten van het Force Design. 

'Voor marinierseenheden zal het  
Force Design gaan leiden tot het anders 
inrichten van de operationele eenheden 

van het Korps'
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