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Het feit dat nieuwe technologie een vijfde domein 
vraagt binnen de Nederlandse krijgsmacht zet aan 
tot denken. Bedreigingen in het informatiedomein 

zijn een negatief gevolg uit nieuwe technologie, maar 
wellicht kan deze nieuwe technologie juist bijdragen aan 
de efficiency van de defensie-industrie. De meeste de-
fensieplatformen en -systemen zijn technisch zeer com-
plex. Doordat ze wereldwijd ingezet kunnen worden is 
het, logistiek gezien, een uitdaging om ze operationeel te 
houden en gereed voor gebruik. Er zijn meerdere schakels 
betrokken in de supply chain, te weten de defensieorgani-
satie zelf, de fabrikant en de diverse toeleveranciers. Deze 
logistieke keten wordt gekenmerkt door traditionele, 
vaak manuele processen.1 Voor de aanschaf van de nieuwe 
onderzeeboten heeft de Nederlandse defensieorganisatie 
bijvoorbeeld aangegeven dat het streeft naar meer stra-
tegische autonomie door gegarandeerde toegang tot -en 
beschikbaarheid van- kennis, rechten, mensen en midde-
len die noodzakelijk zijn om de onderzeeboten in stand te 
houden en operaties uit te voeren. In ditzelfde document 
wordt aangegeven dat er zorgen zijn ten aanzien van de 
gehele keten van grondstoffen en materialen.2

Wat is blockchain? 
In ‘How blockchain can transform defence assets’ benoemt 
Parker Sealy (e.a) blockchaintechnologie als een mogelijke 
toepassing om in de defensieketen voordeel te behalen 
uit cybertechnologie.3 Ook de luchtvaartindustrie, een in-
dustrie die nauw verbonden is met de defensie-industrie, 
heeft blockchain geïdentificeerd als een technologie die 
de komende jaren belangrijk wordt, zeker daar waar het 
gaat om het veilig uitwisselen van informatie. Generiek 
wordt gesteld dat blockchain gebruikt kan worden in alle 
gebieden waar het noodzakelijk is dat er vertrouwen tus-
sen partijen nodig is.4 

Vrij vertaalt staat blockchain voor een ‘keten van knoop-
punten’. Binnen een logistieke keten zou iedere schakel 
daarvan, iedere leverancier en iedere ontvanger, als ei-
genaar van een knooppunt gezien kunnen worden. Waar 
traditionele informatiestructuur bestaat uit de eigenaar, 
die informatie verdeelt onder de diverse, geautoriseerde, 
schakels binnen een logistieke keten, knoopt een block-
chain alle eigenaren van de informatie aan elkaar vast. 
Iedere deelnemer aan de blockchain ontvangt de geva-
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Veranderingen in de samenleving hebben ervoor gezorgd dat de 
Nederlandse defensieorganisatie sinds 2018 een vijfde domein 
gedefinieerd heeft, namelijk het digitale domein. Het doel is zich te 
wapenen tegen de ontwrichting van onze samenleving door cyberattacks. 
Dat nieuwe technologieën zorgen voor extra dreiging is bekend, maar 
in hoeverre kunnen de voordelen van deze nieuwe technologieën ook 
bijdragen aan een betere defensie-industrie? Dit artikel onderzoekt 
of blockchaintechnologie gebruikt kan worden binnen de Nederlandse 
defensie-onderhoudsindustrie.
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Blockchain als toekomstperspectief 
voor onderhoud van het 
Nederlandse defensiematerieel

Schematische weergave van een informatiestroom in blockchain (Mendi. A.F., ‘Evaluation of Advantages and Creative Aspects of 
Blockchain Architecture’ (2018))
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lideerde informatie op hetzelfde moment. Met andere 
woorden, er zijn evenveel (versleutelde) kopieën van de 
informatie als er knooppunten zijn. Een algoritme ge-
bruikt de gegevens in een bepaald knooppunt om de sleu-
tel voor het volgende knooppunt te genereren, en als ie-
mand probeert om de gegevens in een veld te veranderen 
zonder toestemming, dan wordt dit onmiddellijk duidelijk 
voor alle deelnemers, omdat de keten van knooppunten 
dan doorbroken wordt.5 De bijgevoegde figuur laat deze 
informatiestroom zien.

Gelet op de logistieke uitdaging voor de toeleveringsin-
dustrie aan Defensie is het interessant om de vraag te 
beantwoorden in hoeverre blockchain geïntegreerd kan 
worden in de onderhoudsprogramma’s van het Ministerie 
van Defensie. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 

wordt in eerste instantie gekeken naar de eisen die De-
fensie stelt aan de logistieke ketens voor het onderhoud 
van het materieel. Daarna wordt inzichtelijk gemaakt 
welke blockchain toepassingen reeds door onderhouds-
bedrijven van de luchtvaartindustrie worden gebruikt. 
Tot slot wordt beoordeeld waar, bij de implementatie van 
een blockchain-toepassing binnen de militaire logistieke 
keten, rekening moet worden gehouden.

Eisen aan de logistieke keten 
Alle activiteiten in het logistieke proces dienen ervoor te 
zorgen dat Defensie haar taken kan uitvoeren. De presta-
tie indicatoren (lever-)betrouwbaarheid en beschikbaar-
heid staan hierbij centraal.6 Kenmerkend aan militaire 
operaties is dat het werk uitgevoerd wordt in gebieden 
en situaties waar stabiliteit ontbreekt en hoge eisen aan 
mens en materieel gesteld wordt. De doelstellingen voor 
2035 voor de Nederlandse krijgsmacht zijn 1) dat operaties 
met nationale- en internationale partners plaatsvinden in 
alle domeinen en dat geïntegreerd denken de norm is, 2) 
dat er inzicht is in mogelijke hybride campagnes die zich 
op verschillende vlakken, gelijktijdig, kunnen afspelen en 
3) dat onze apparaten, systemen, processen en diensten 
uitwisselbaar zijn en samen met partners gebruikt kun-
nen worden.7

Voor de logistieke vraag in 2035 betekent dit dat de lo-
gistieke keten in staat moet zijn een snelle en autono-
me inzet van eenheden mogelijk te maken. Voorwaarde 
hiervoor is dat het eigenaarschap van middelen zo dicht 
mogelijk bij het uitvoerende niveau ligt. Onderhouds- en 
bevoorradingsprocessen dienen getrapt ingericht te wor-

‘Ondanks de genoemde voordelen wordt ook duidelijk dat de luchtvaartindustrie aarzelt om de stap te zetten om over te gaan 
naar de blockchain-technologie’ (Foto: Roy Luck, Flickr)

‘De fabrikant is een belangrijke 
schakel in de onderhoudsketen 
en een intensieve samenwerking 
tussen defensieorganisatie 
en de civiele organisaties is 
onontbeerlijk’
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den, zodat het aantal schakels tussen behoefte en aanbod 
inzichtelijk ingericht is.8 Verder is gesteld dat data snel, 
efficiënt en foutloos tussen de verschillende schakels in 
de keten uitgewisseld kan worden. Essentieel hierin is 
het elektronisch uitwisselen van materieel-logistieke ge-
gevens.9 Een derde punt dat wordt aangestipt is dat de 
hoogwaardige kennis, die nodig is om defensiematerieel 
te onderhouden, vaak alleen bij de fabrikant aanwezig is. 
Deze is dus een belangrijke schakel in de onderhoudske-
ten en een intensieve samenwerking tussen Defensie en 
de civiele organisaties is onontbeerlijk.10

Samenvattend kan er gesteld worden dat het Ministerie 
van Defensie een visie heeft die erop gericht is om samen 
met partners de gehele logistieke keten te onderhouden, 
waarbij uitwisselbaarheid een thema is, datamanagement 
plaatsvindt door middel van elektronische data-uitwisse-
ling en waarbij de verantwoordelijken zo laag mogelijk in 
de keten hun rol zien en nemen. Dit kan alleen als er een 
goede keten gedefinieerd is, waarbij samenwerking en 
vertrouwen hand in hand gaan.

Huidige toepassingen in de luchtvaartindustrie 
In ‘An Exploratory Research on Blockchain in Aviation’ 
geeft universitair docent Aviation Management dr. Ma-
rina Etfthymiou (e.a.) een praktisch voorbeeld op welke 

wijze de luchtvaartonderhoudsbedrijven gebruik zouden 
kunnen maken van de blockchain technologie.11 Gegevens 
die de ‘blokken’ over gebruikte vliegtuigonderdelen kun-
nen bevatten zijn (1) waar komt het onderdeel vandaan; 
(2) welke luchtvaartmaatschappij exploiteert het; (3) hoe-
veel gebruiksuren zijn er geregistreerd; (4) welk onderdeel 
faalde en wanneer; (5) waar en door wie is het onderdeel 
gerepareerd? Deze gegevens zijn vitaal voor de traceer-
baarheid van onderdelen. In de huidige werkwijze wordt 
de veiligheid van deze gegevens gegarandeerd door hand-
tekeningen, maar in een blockchain toepassing worden de 
handtekeningen vervangen door cryptografie.

Veiligheid is de nummer één prioriteit in de luchtvaartin-
dustrie. Het gebruik van de juiste, geverifieerde onderde-
len ter vervanging van beschadigde of versleten onderde-
len is een vitaal onderdeel van controles in de logistieke 
keten. Omdat er veel geld te verdienen is op de zwarte 
markt voor vliegtuigonderdelen -de zogenaamde ‘coun-
terfeit parts’- en deze frequent worden aangeboden, is 
het belangrijk voor de onderhoudsbedrijven deze delen 
tijdig te onderscheppen. In 2016 is door de Federal Avia-
tion Administration (FAA) bij de fabricage van Boeing 777 
passagiersvliegtuigen maar liefst 273 maal het gebruik 
van counterfeit parts vastgesteld. Efthymiou stelt dat 
door gebruik van blockchain dit voorkomen kan worden.12

‘Het grootschalig gebruik van blockchain kent nog de nodige uitdagingen, onder andere het vergroten van vertrouwen in de 
logistieke keten’ (Foto: Gerben van Es, MCD)
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‘Militaire operaties vergen het nodige van de logistieke keten en de toeleveranciers die hierin werkzaam zijn’ (Foto: John van 
Helvert, MCD)
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In het onderzoek worden de volgende voordelen van de 
blockchain technologie genoemd:

•  Het stelt concurrenten in staat om samen te wer-
ken, omdat eenvoudig gegevens kunnen worden 
opgevraagd van eerdere storingen of gepleegd on-
derhoud;

•  Blockchain verhoogt de kwaliteit van de vliegtuig-
gegevens. Papier kan immers kapotgaan, onleesbaar 
worden of kwijtraken. Blockchain zou de gehele 
vliegtuigadministratie kunnen verzorgen;

•  Het opzoeken van data wordt efficiënter, omdat er 
geen stapels papier moeten worden doorzocht;

•  Het gebruik van smart contracts bespaart tijd en 
geld, zowel in de uitvoering als tijdens de onderhan-
delingen.

Ondanks de genoemde voordelen wordt ook duidelijk dat 
de luchtvaartindustrie aarzelt om de stap te zetten om 
over te gaan naar blockchain-technologie. Volgens Efthy-
miou is er een gebrek aan vertrouwen tussen de partijen 
en is er een drempel om daadwerkelijk informatie te de-
len met partijen waarmee men niet direct verbonden is.13 
Daarnaast wordt een grotere openheid en transparantie 
ook als bedreiging gezien, omdat men in het geval van 
problemen eenvoudiger aansprakelijk gesteld kan wor-
den. Een ander obstakel vormen de wet- en regelgeving, 
omdat elektronische bestanden nog niet overal geac-
cepteerd worden. Als laatste wordt het kostenaspect ge-
noemd. Ook kleine bedrijven zijn onderdeel van de logis-
tieke keten, maar kunnen mogelijk de investeringskosten 
niet opbrengen.

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken belichten 
de mogelijke toepassingen van blockchain in de lucht-
vaartindustrie. Allen benoemen de voordelen voor de 
logistieke ketens, maar er worden geen reeds geïmple-
menteerde toepassingen besproken.1415 Reden hiervoor 
kan zijn, dat er nog weinig real-life voorbeelden zijn. In 
2018 heeft Honeywell het eerste online platform opge-
richt: GoDirect Trade, waarin zij kopers en verkopers aan 
elkaar verbinden gebruikmakend van blockchain-tech-
nologie. Inmiddels zijn, volgens Honeywell, al duizenden 
transacties afgesloten16. Een ander initiatief door de MRO 
Blockchain Alliance probeert de aftermarket luchtvaartin-
dustrie aan elkaar te verbinden, maar zij geeft aan dat het 
lastig is om echte vorderingen te maken. Ondanks de vele 
positieve bijdragen van blockchain, is het voor de early-
adapters lastig een goed platform te creëren door gebrek 
aan standaarden.17

De voordelen van blockchain-technologie worden erkend 
binnen de luchtvaartindustrie en de eerste stappen zijn 
gezet, maar het grootschalig gebruik ervan kent nog de 
nodige uitdagingen, waarbij onder andere het vergroten 
van vertrouwen in de logistieke keten en het opstellen 
van goede regelgeving en standaarden aandachtsgebie-
den zijn.

Onderhoud van militair materieel door block-
chain technologie 
Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen le-
veranciers en het Amerikaanse Department of Defense 
heeft een user case opgeleverd voor het gebruik van 
blockchain-technologie om reserveonderdelen geverifi-
eerd, geïdentificeerd en real-time te kunnen traceren en 
te kunnen gebruiken.18 Dit onderzoek kan gezien worden 
als proof-of-concept: ja, het is mogelijk om met deze tech-
nologie een militair reserveonderdeel aan te leveren. Ech-
ter, het onderzoek toont ook aan wat er allemaal geregeld 
moet zijn om één enkel onderdeel te kunnen volgen. Het 
 rapport vermeldt ‘honderden operaties, tientallen data-
systemen, honderden dataschema’s, en meerdere data 
warehouses’, welke allemaal geïntegreerd samen moeten 
werken. Op basis van de huidige status is het nog niet 
economisch rendabel om blockchain-technologie te ge-
bruiken in logistieke ketens waarbij geheimhouding van 
data belangrijk is. De geïdentificeerde hiaten hebben te 
maken met de volwassenheid van blockchain-platforms 
en met het beveiligen, delen en identificeren van data. 
Momenteel zijn er geen gestandaardiseerde methodes 
om de gegevens uit databases, zoals SQL-servers, ERP en 
MES, in een blockchain-toepassing over te zetten. Daar-
naast is het haalbare aantal transacties ook nog niet op 
het juiste niveau. 
Het is mogelijk een paar duizend blockchain-transacties 
per seconde te maken, maar om het echt werkbaar te ma-
ken, is een veelvoud hiervan noodzakelijk. Ook zijn er nog 
geen standaarden om de authenticiteit van een onderdeel 
en/of eigenaar vast te stellen. Hieraan wordt wel gewerkt, 
dus wellicht dat het in de (nabije) toekomst mogelijk is 
om de identificatie van onderdelen op de juiste manier te 
bewerkstelligen en daarmee voor onderling vertrouwen 
te zorgen.19

Naast voornoemde bezwaren wordt gesteld dat er heden 
nog weinig kennis binnen de Amerikaanse overheid over 
blockchain-technologie aanwezig is. De aanbeveling is te 
werken aan kennisgroei en samen te werken met de in-
dustrie om een expert-gremium op te bouwen. Tot slot 
wordt een aanbeveling gedaan voor het ontwikkelen van 
een governance-centered blockchain-netwerk, waarbij de 
defensieorganisatie zal optreden als beheerder en waar-
bij alle transacties gecontroleerd worden en dus veilig 
plaatsvinden. Dit helpt ook bij problemen met privacy, 
aangezien de defensieorganisatie op die manier kan be-
palen wie wat ziet en wie welke acties mag uitvoeren. Er 
wordt geadviseerd om goede afspraken te maken met alle 
partijen in de keten inzake de vastgelegde informatie en 
metadata van een onderdeel. Vooral daar waar systemen 
afhankelijk zijn van manuele input zal dit een efficiënte 
informatieketen verstoren. Het single source of truth-
principe valt of staat immers met de correctheid van de 
data.20

‘Het is mogelijk om een paar 
duizend blockchain-transacties 
per seconde te maken, maar 
om het echt werkbaar te 
maken, is een veelvoud hiervan 
noodzakelijk’
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Toekomstperspectief voor de Nederlandse de-
fensie-industrie 
Blockchain-technologie kent al een paar toepassingen bin-
nen de onderhoudsindustrie in de luchtvaart.21 Voordelen 
van deze technologie zijn dat er eenvoudig samengewerkt 
kan worden door de gehele keten, ook tussen concurren-
ten, dat de kwaliteit van de informatie betrouwbaarder is 
dan bij papieren bewijzen, dat er een efficiëntieslag ge-
maakt kan worden in het zoeken van gegevens (ten op-
zichte van de huidige papieren systemen) en dat er door 
middel van de zogenaamde smart contracts geld en tijd 
bespaard kunnen worden.22

Militaire operaties vergen het nodige van de logistieke 
keten en de toeleveranciers die hierin werkzaam zijn. De 
toekomstige behoefte van de Nederlandse krijgsmacht 
richt zich op een flexibel ingerichte keten, waarbij ge-
steund wordt op de toeleveranciers en waar datamanage-
ment plaatsvindt door middel van elektronische-data 
uitwisseling en waarbij uitwisselbaarheid van onderdelen 
belangrijk wordt geacht. Evident is de integriteit van de 
data, zeker als de operationele eenheden, op een zo laag 
mogelijk niveau, verantwoordelijk worden voor de uitvoer 
van het onderhoud en er sprake is van getrapte onder-
houds- en bevoorradingsprocessen, met zo min mogelijk 
schakels tussen behoefte en aanbod.23

Ten slotte 
Hoewel in de Defensievisie 2035 en het artikel van Keers 
niet gesproken wordt over de mogelijkheid van block-
chain-technologieën in de logistieke ketens, lijkt de toe-
passing van deze technologie een mogelijk antwoord te 
zijn op de uitdagingen die in de nabije toekomst gesteld 
worden aan bevoorradings- en onderhoudsprocessen bij 
Defensie. Zeker de mogelijkheid van verschillende orga-
nisaties, die op eenvoudige wijze kunnen samenwerken 
en data kunnen uitwisselen, waarbij het vertrouwen in 
de gehele keten gewaarborgd blijft24, lijkt een belangrijk 
argument om blockchain-technologie als toekomstige 
toepassing te overwegen. Het advies is dan ook om te 
investeren in een pilot binnen de Nederlandse defensie-
industrie, waarbij de reeds genoemde zorgen betreffende 
de volwassenheid van blockchain-platformen, datapri-
vacy en het gebrek aan standaarden verder onderzocht 
kunnen worden.

Ivonne van Vliet is Risk Manager bij Damen Naval en 
student-onderzoeker Master Risicomanagement aan 
de The Hague Graduate School. Dit artikel is geschre-
ven op persoonlijke titel.
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