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O

nlangs stuurde minister Hennis-Plasschaert een brief naar de Tweede Kamer,
naar aanleiding van de bezorgdheid die de NAVO heeft geuit over de hoogte
van de Nederlandse defensiebegroting. Onze partners zeggen op diplomatieke
wijze dat zij er genoeg van hebben dat Nederland zich blijft gedragen als een
freerider en zijn deel van de bescherming van het bondgenootschap niet voor z’n rekening wil nemen. In de brief spreekt de minister van een trendbreuk van een jarenlange
dalende defensiebegroting in Nederland. Echter, met een stijgend Bruto Binnenlands Product (BBP) is het nog maar de vraag of er een halt wordt
toegeroepen aan het steeds verder dalende percentage van
het BBP dat aan onze defensie wordt uitgegeven.
Daar waar in veel Europese landen de urgentie voor het
aanzienlijk verhogen van het defensiebudget, gezien de
verslechterende veiligheidssituatie, buiten kijf staat is het
in Nederland nog geen gelopen race. Ondanks de grote
(internationale) zorgen die herhaaldelijk zijn geuit over de
gereedheid en inzetbaarheid van onze krijgsmacht blijven
veel politici van mening dat investeren in onze krijgsmacht
geen prioriteit heeft. Een groot deel van hen ziet (nog)
geen nut en noodzaak van een voor haar taak berekende
zeemacht, dan wel krijgsmacht.
In de brief maakt de minister een vergelijking met andere Europese NAVO-landen. Ik lees
tussen de regels door dat de minister de Tweede Kamer oproept om met een meerjarenplan het defensiebudget stapsgewijs te verhogen naar minstens het Europese gemiddelde van 1,43% BBP. Dit zou een verhoging van het defensiebudget met 2,3 miljard
euro betekenen. Een stap in de goede richting, maar in mijn ogen nog niet voldoende
om Defensie voor de toekomst voor haar taak berekend te maken. Leest u vooral ook de
column van Boeke.
Het wordt dan ook tijd voor een partijpolitiek overstijgend meerjarig deltaplan voor
Defensie, in het belang van (onze) vrede, welvaart en onze normen en waarden. In dit
Deltaplan zal naast een robuuste krijgsmacht ook geïnvesteerd moeten worden in cyber
warfare. In het Haagse leeft bij sommige politici het idee dat Nederland in de nabije toekomst geen ‘hardware’ met personeel meer nodig heeft. Het is echter wishfull thinking
dat in de nabije toekomst oorlogvoering veilig, vanuit een bunker in het thuisland, computergestuurd zal kunnen plaatsvinden.
In het artikel ‘Poetins nieuwe koers’ schrijft Cas Crins dat één van de belangrijkste speerpunten van de Russische marinedoctrine is dat de Russische zeestrijdkrachten het Westen, en in het bijzonder de NAVO, met voldoende conventionele middelen in hun ‘eigen’
wateren moeten kunnen afschrikken. Daarnaast is het streven om samen met China en
India de Westerse maritieme dominantie in het Oosten te ondermijnen. Moeten we als
Nederland en het Westen ons hier zorgen over maken? Alexander Bon waarschuwt in
het openingsartikel dat het Westen zijn technologische voorsprong aan het verliezen
is aan ex-derde wereldlanden. Deze landen beschikken over defensiebudgetten die ver
boven het Europese gemiddelde liggen, waarmee zij hun krijgsmachten uitbreiden en
sterk innoveren.
In Nederland moet onze minister vechten voor een budget dat niet eens voldoende is om
de sterk verouderde krijgsmacht volledig in te kunnen zetten, laat staan dat er voldoende
middelen beschikbaar zijn om ‘vreemde’ (zee)strijdkrachten in onze eigen wateren af te
kunnen schrikken.

De KVMO maakt deel uit van de

weblog voorzitter
www.kvmo.nl

@voorzitter_kvmo
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Westen verliest
technologische voorsprong
aan ex-derde wereld
De technologische voorsprong van het
Westen wordt steeds sneller ingelopen door
andere staten, zo stelt het Britse International
Institute for Strategic Studies (IISS) in de
nieuwe Military Balance.1 Met name in Azië
stijgen de defensie-uitgaven sterk en wordt
wapentechnologie geavanceerder, terwijl die
uitgaven in het Westen teruglopen.

K

ruisraketten, elektronische wapens en drones zijn
voor veel meer staten beschikbaar dan voorheen en
worden ook door meer partijen – inclusief westerse
– aan derden verkocht. Nieuwe bewapening draagt mogelijk ook bij aan de hybride oorlogscapaciteiten – open
en verborgen militaire inzet gecombineerd met propaganda – van opkomende staten.

Het voorbeeld China laat zien welke mondiale ontwikkeling er gaande is. China heeft tussen 1996 en 2016 de
militaire capaciteit sterk verbeterd. Het statische militaire
apparaat is geëvolueerd naar een dynamische, ten dele
technologisch sterke strijdmacht. Ook loopt China de achterstanden die er nog zijn snel in. Bovendien heeft China
de wapenexport in de periode 2011-1015 met maar liefst
275% opgevoerd, zo komt naar voren uit een recente studie van het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).2 Dat die nieuwe bewapening en technologie
daadwerkelijk iets voorstelt wordt duidelijk in een analyse
van de Amerikaanse denktank RAND. In het najaar van
2015 berekende zij dat China in veel scenario’s die zich
afspelen dicht onder de eigen kust als winnaar uit de bus
zal komen bij een eventueel maritiem militair treffen met
de Verenigde Staten.3
4

Is het Westen echt bezig de technologierace met de rest
te verliezen? In dit artikel een overzicht van soorten uitdagingen – zoals genoteerd door internationale denktanks
– en de eerste oplossingsrichtingen van diverse westerse
staten. De focus ligt daarbij op hard power, de methoden
en structuren waarmee soft power – een sterk punt van
het democratische en expressieve Westen – worden vormgegeven laat ik hier buiten beschouwing.

Een nieuwe vierdeling in de wereld?
Deze militair-technologische ontwikkelingen in voorheen
zwak ontwikkelde staten leiden tot een herverdeling van
het strategische landschap, mogelijk in vier groepen landen en andere spelers:
I.
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Drs. Alexander Bon

Uitdagende staten die vijandelijk staan tegenover
het Westen, zoals China, Rusland, Iran en NoordKorea en technologie exporteren naar elkaar en
neutrale derde staten.
II. Staten die vriendschappelijk zijn maar militaire
technologie importeren en/of maken en die eventueel doorleveren naar derde landen en eventueel
in vijanden zouden kunnen veranderen.
III. Staten die neutraal zijn maar onder invloed van

technologische en economische groei vriendschappelijk kunnen worden naar het Westen,
zoals bijvoorbeeld Brazilië. Of juist zich afkeren
en gemene zaak maken met de uitdagers.
IV. Vijandige groepen die hightech wapens, mogelijk
massavernietigingswapens, willen hebben en
computer hackers opleiden om het Westen aan
te vallen.

De middelen van de opkomende staten
De ontwikkelingen op financieel-economisch gebied
lopen in grote delen van de wereld zodanig positief dat
meer geld naar wapenaankopen en research kan gaan
dan voorheen. In Azië stegen de militaire uitgaven in 2015
met 5,4% en gemeten tussen 2006 en 2015 zelfs met
64% naar 436 miljard dollar in huidige dollars. China was
met 215 miljard dollar de koploper, gevolgd door India,
de nummer twee in de regio. China geeft vier maal zoveel
uit als India en neemt de helft (49%) van alle defensieuitgaven in Azië voor zijn rekening. Australië en Japan
laten zich ook niet onbetuigd en investeren miljarden in

‘Militair-technologische ontwikkelingen
in voorheen zwak ontwikkelde staten
leiden tot een herverdeling van het
strategische landschap’
nieuwe marineschepen (onderzeeërs) en andere defensiesystemen. Ook in Rusland en het Midden-Oosten namen
de uitgaven toe, alhoewel daar vaak directe conflicten en
all-out war (burgeroorlog Syrië) aan ten grondslag lagen.
Moskou spendeerde 7,5% meer in 2015 tot een totaal
van 66,4 miljard dollar, terwijl Saoedi-Arabië de uitgaven
met 5,7% opvoerde naar 87,2 miljard dollar in 2015, aldus SIPRI. De Arabische staat importeerde tussen 2011 en
2015 in totaal 275% meer wapens. Voor Rusland geldt
wel dat de nieuwe uitgaven volgen op jaren van verwaarlozing. In Afrika (-5,3%) en Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied (-2,9%) daalden de defensie-uitgaven. Een
reden voor de lagere uitgaven in die delen van de wereld,
exclusief het Midden-Oosten, was de dalende olieprijs.
Met name Venezuela (-64%) en Angola (-42%) zetten
hierbij de toon. Niet alle oliestaten zetten het mes in de
uitgaven: Rusland, Algerije, Azerbeidzjan, Saoedi-Arabië
en Vietnam kochten meer wapentuig.
Westerse staten, die al sinds 2009 bezuinigen op Defensie, gaven iets minder uit maar aan die trend lijkt een
einde te komen. Vorig jaar hadden West- en Centraal
Europa 0,2% minder, met Italië als grootste uitschieter
met een daling van 9,9%, maar de VS zelfs 2,4% minder te besteden. Met 596 miljard dollar blijven de VS de
grootste defensie-uitgever op de aarde maar sinds het recente hoogtepunt in de uitgaven in 2010 zijn de bedragen
voor Defensie daar met 21% gedaald, zo schrijft SIPRI.
Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en ook Nederland
hebben aangekondigd de komende jaren de uitgaven
weer een beetje te zullen laten stijgen. In de NAVO halen
alleen de VS, het VK en Griekenland de 2% norm. In Azië
wordt nu zo’n 100 miljard dollar meer aan Defensie uit-

gegeven dan de Europese NAVO-leden spenderen. Voor
2017 verwacht de Wereldbank, in een rapport van voorjaar 2016, een kleine economische dip in Azië die mogelijk ook gevolgen voor de defensie-uitgaven zal hebben.4
Positie Land
Aantal miljarden dollars
1
Verenigde Staten
598
2
China
146
3
Saoedi-Arabië
82
4
Rusland
66
5
Verenigd Koninkrijk
56
6
India
48
7
Frankrijk
47
8
Japan
41
9
Duitsland
37
10
Zuid-Korea
34
11
Brazilië
24
12
Australië
23
13
Italië
22
14
Irak
21
15
Israël (inclusief militaire hulp VS)
19
De top-15 defensie-uitgaven volgens het International Institute for
Strategic Studies. (Bron: IISS 2016)

De vierdeling in de praktijk
I Uitdagende staten die vijandelijk staan tegenover het
Westen, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea.
Deze staten exporteren technologie naar elkaar en naar
neutrale derden. De uitdagers verschillen in geografische
ligging, ideologie en praktische politieke activiteiten maar
delen een afkeer van de (militaire) macht van het Westen.
Van deze landen is China de meest interessante om naar
te kijken en dat doet men in de VS dan ook. Met name
op het gebied van cyberwapens, ruimtetechnologie en
maritieme systemen doet Beijing verwoede pogingen de
achterstand in te lopen.5
In het maritieme domein wordt met name rekening gehouden met scenario’s waarin China zal pogen Taiwan of
de Spratly-eilanden in handen te krijgen of te bedreigen.
China bouwt schepen en systemen die doen vermoeden
dat Beijing daadwerkelijk in die richting denkt wat betreft
toekomstige militaire operaties.6 Nu is het nog zo dat
de VS een overwicht hebben in Aziatische wateren, ook
dichtbij China, maar dat is aan het veranderen omdat
China steeds meer middelen heeft om macht veraf van
de kust in te zetten en ook nog verder weg nemen de
Chinese capaciteiten toe.7 Het gaat daarbij met name om
het OTH Skywave radarsysteem uit 2007, dat tot 2.000
kilometer uit de kust informatie kan vergaren. Rusland
en Iran zijn met name een probleem voor een vreedzame
wereldordening vanwege hun export van technologie en
deelname aan oorlogen en conflicten in Oekraïne en Syrië.
Iran heeft een verzwakt conventioneel leger, maar het
Revolutionaire Gardisten Korps heeft sterke capaciteiten
voor irreguliere krijg. Ook het blokkeren van de Perzische
Golf met behulp van innovatieve vaartuigen, zeemijnen
en raketten vanaf de kust baart veel experts zorgen. Maar
de VS hebben nog steeds een overmacht ten opzichte
5

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

VS verbonden maar hebben eigen technologische
capaciteiten die een meer
autonome rol zeker niet
uitsluiten. Dat betreft ook
gebieden, zoals kernwapens, waar veel staten en
mensen in Azië nu niets
van willen weten.9 Turkije
is een NAVO-staat die een
eigen rol speelt in de regio
en momenteel weer sterk
aan de Europese Unie is
gebonden door de vluchtelingencrisis. Maar de
eigenzinnigheid van Turkije
kan ook een andere kant
China is koploper op het gebied van militaire uitgaven. Op de foto het Chinese vliegdekschip Liaoning. (foto
op gaan omdat de onvrede
en.wikipedia.org)
met Europa en ook de VS
vaak groot is. India importeerde tussen 2011 en 2015 14% van het wereldwijde
van Iran, zegt Midden-Oosten- en defensie-expert Anwapenaanbod en laat daarmee zien een serieus defenthony Cordesman.8 De steun die Teheran verleent aan het
regime van Bashar Al-Assad kost het land naar verluidt
sieland te zijn geworden. Ook hier speelt de angst voor
bovendien miljarden dollars per jaar en dat drukt sterk op
China een rol, net als de wens van India om zelf regionaal
een grotere speler te worden. Het nieuw materieel omvat
de begroting. Noord-Korea is een uitdaging vanwege het
onder andere hightech systemen voor de marine.
atoomprogramma van die staat en de bouw van raketten,
Israël is een sterke wapenontwikkelaar en -exporteur die
waar de buurlanden zenuwachtig van worden. Technolonu ook al vaak zaken doet met derde staten zoals China.
gische groei van deze staten is een uitdaging en niet een,
Bij een verdere negatieve houding van Europa ten optwee, drie op te lossen voor het Westen.
zichte van de joodse staat zouden in Jeruzalem ook antiwesterse gevoelens sterker kunnen worden en leiden tot
II Staten die vriendschappelijk zijn maar militaire technonog heel andere exportpartners of politieke vrienden.
logie importeren en/of maken en die eventueel doorleveren naar derde landen. Eventueel zouden deze staten
III Staten die grotendeels neutraal zijn maar onder inin vijanden kunnen veranderen. In deze categorie vallen
vloed van technologische en economische groei vriendlanden als Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Turkije, India en
schappelijk naar het Westen kunnen zijn of zich juist
mogelijk Israël. De eerste drie zijn nauw (militair) met de
afkeren en gemene zaak
maken met de uitdagers.
Staten in een dergelijk
situatie zijn bijvoorbeeld
Indonesië en Brazilië. ‘Jakarta’ voelt zich in de regio
bedreigd door China. Tot
nu toe beweegt het eilandenrijk voornamelijk in
westerse richting, maar bij
een verdere confrontatie
zou ook partij voor Beijing
kiezen interessant kunnen
zijn. Indonesië ontwikkelt
eigen vliegtuigen en koopt
wapens in Rusland, de VS
en Europa. Tussen 2006 en
2015 stegen de defensieuitgaven van Indonesië met
maar liefst 150%. Brazilië
heeft momenteel eigenlijk
geen uitdagingen op het
eigen continent, maar kan
Zes schepen van de Indiase marine. De angst voor China maakt dat India regionaal een grotere speler wil wordoor economische probleden. (indiandefence.com)
men gedwongen de eigen
6
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technologie sector inzetten om leverancier te worden van
dubieuze staten of groepen.
IV Vijandige groepen die hightech wapens, mogelijk
massavernietigingswapens, willen hebben en hackers
opleiden om het Westen aan te vallen. Momenteel denken we daarbij als eerste aan Al Qaida en de Islamitische
Staat, maar ook aan andere terroristen zoals Abu Sayaf en
groepen van diverse pluimage in Afrika (Lords Resistance
Army of Boko Haram). Deze bewegingen betrekken hun
aanhang onder andere uit migratiegemeenschappen in
landen die wel geavanceerde onderwijsmogelijkheden
hebben en zo wordt kennis verspreid naar plekken waar
die voorheen niet bestond.

Emerging producers
De wapens die in de wereld worden verhandeld komen
nog steeds in overgrote mate van de grootmachten, maar
andere staten roeren zich ook op deze markt. Voor de
periode 2011 – 2015 heeft SIPRI de volgende top vijf opgesteld van grootste wapenexportlanden:
1) Verenigde Staten (33% van de wereldmarkt); 2) Rusland (25%), daarna komen China, Frankrijk en Duitsland.10
In 2013 heeft SIPRI voor het eerst een lijst opgesteld met
opkomende defensiebedrijven, zogenaamde emerging
producers, uit landen met een officieel beleid ter bevorde-

‘Het wordt duidelijk dat de verspreiding van
technologie en kennis niet te stoppen is’
ring van militaire industrialisatie. In 2014, het laatste jaar
waarover cijfers bekend zijn, vallen bedrijven uit Brazilië,
India, Zuid-Korea en Turkije in die categorie. De ondernemingen verkochten samen 3,7% van de verkopen van
de top 100 wereldwijd, die SIPRI bijhoudt. Inkomsten van
de bedrijven stegen met 5,1% tussen 2013 en 2014. Het
wordt duidelijk dat de verspreiding van technologie en
kennis niet te stoppen is en dat veel staten zelfs een expliciet beleid voeren om die kennis- en technologietoename
te bevorderen.

Oplossingen van westerse staten om het
‘verlies’ te beperken
Volgens John Chipman, directeur van het IISS, zal het
tegengaan of afremmen van deze trend van technologieopbouw elders een ‘key preoccupation of western strategists in the coming decade’ zijn. Nu al proberen landen
als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk door
middel van allianties met private technologie-ondernemingen te voorkomen dat nieuwe technologieën over
enige tijd vooral uit de uitdager-staten zullen komen. De
US Air Force is bezig met het organiseren van een zwerm
relatief goedkope drones uitgerust met geavanceerde
waarnemingsapparatuur voor waarneming en het zoeken van doelen. Londen zet onder meer in op de Zephyr,
een soort satelliet die op zonne-energie aan de rand van
de ruimte surveillance-taken kan uitvoeren. Binnen het
Pentagon wordt samen met de industrie gewerkt aan
een methode om sneller informatie te delen met onder
andere Silicon Valley. Het gaat dan om zaken als big data,
autonomie en robots, aldus het IISS. Die kwesties spelen

bij bijna alle hedendaagse uitdagingen van conflict: van
verdachte uitingen op sociale media tot het uitwerken van
concepten zoals Prompt Global Strike, zo staat het in de
Military Balance van IISS. Er wordt al een tijd nagedacht
over het mogelijke wapensysteem Prompt Global Strike
(PGS), een lading die gelanceerd wordt en dan binnen een
uur waar ook ter wereld zwevend kan neerkomen. Tegen
dat idee pleit onder meer dat een dergelijk wapen er op
een radarscherm net zo uit ziet als een ballistische raket
zodat eventueel onbedoeld een nucleaire aanval wordt
uitgelokt.11 Rusland heeft reeds bezwaar aangetekend
tegen de Amerikaanse plannen. Veel van deze initiatieven
moeten worden uitgevoerd in samenwerking met andere
staten of partners uit de technologiesector. De oplossing
waar westerse regeringen aan denken bevindt zich dus in
de categorieën technologie en samenwerking met andere
staten en internationale organisaties.
Een oplossingsrichting is volgens het IISS en ook EUleiders meer samenwerking tussen NAVO en EU en andere
vooral non-kinetische spelers. Dat is met name het geval
omdat veel problemen of dreigingen zich afspelen in een
omgeving die niet alleen militair, maar ook economisch en
politiek kan zijn. De noodzaak van samenwerking tussen
NAVO en EU blijkt met name in Midden-Oosten en ten
aanzien van Rusland. Volgens het Britse instituut zijn het
vooral kwesties die ten oosten van het NAVO-territorium
spelen – zoals hybride bedreigingen door Rusland en de
Islamitische Staat – die schreeuwen om meer samen met
de EU te worden aangepakt. Dat is volgens het IISS zo
omdat de unie beschikt over instrumenten voor ontwikkeling, herstel van gerechtigheid en bestuur die de NAVO
niet heeft. Het ziet er dus naar uit dat hybride problemen
alleen opgelost kunnen worden door een hernieuwde
push in de richting van samenwerking tussen westerse
landen, bedrijven en instituties.
Drs. A.A. (Alexander) Bon is universitair docent
Internationale Betrekkingen aan de Nederlandse
Defensie Academie.
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Koninklijke Marine, Quo vadis?
‘Een reactie op de artikelen ‘Deltaplan voor Defensie, ’Nut en
noodzaak onderzeeboten’ en, ook wel een beetje, op de column
van de heer Colijn, in het marineblad van maart 2016.
De conditie van onze KM is niet best. Financiële middelen besteed aan
exploitatie zijn al vele jaren onvoldoende. In de investeringssfeer zijn een
aantal eenheden hoognodig aan vervanging toe. We kijken smekend
naar de politiek of er nog extra geld vrijgemaakt kan worden, anders
loopt de boel krakend vast. De vraag is of we de schuld van dit alles bij
iemand anders (de politiek) moeten leggen of dat we de hand in eigen
boezem moeten steken en moeten constateren dat we het misschien
toch anders aan hadden moeten pakken. Ik denk het laatste!
De politiek heeft als opdracht om de beperkte beschikbare financiële
middelen zo goed en efficiënt mogelijk over de diverse beleidsterreinen
te verdelen. Daarbij wordt helaas in alle gevallen pijn geleden. Het
is heel moeilijk om objectief te bepalen of een euro aan Defensie of
bijv. aan Justitie moet worden besteed. Dat is echt appels met peren
vergelijken. Conclusie is dat je het in de praktijk moet doen met het
budget dat je door de politiek wordt toebedeeld. Natuurlijk kan je
melden dat je tekort komt maar het is dan beter om dat te vertalen
in taken die niet of slechts beperkt uitgevoerd kunnen worden. Dan
worden de consequenties van politieke keuzes in ieder geval beter
zichtbaar gemaakt. Voor-, en misschien ook wel nadeel, hierbij is dat wij
veelal in internationaal verband opereren waardoor ons ambitieniveau
meer gebaseerd is op ‘burdensharing’ dan op een concrete afweging
tussen taken en middelen.

Als je uitgaat van het principe dat je het moet doen met de middelen
die je worden toebedeeld, dan moet je zorgen dat hiermee een gezonde
organisatie wordt opgebouwd. Dat betekent voldoende geld voor exploitatie en ook voldoende reserveren voor noodzakelijke investeringen.
Als de rekensom niet klopt is je omvang te groot. Dan moet je afslanken.
Dat kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag maar daar moet
je op een gegeven moment wel mee beginnen. De spanning op laten
lopen in een poging de politiek hiermee onder druk te zetten werkt kennelijk niet en daarmee help je jezelf alleen maar dieper in de problemen.

column
Dear President Obama,

W

ould you mind adding one more thing to your ‘to do’ list
before you leave office? Last year, before the elections
in the UK, you spoke to prime-minister David Cameron,
and told him that he had to maintain the NATO 2%
Defence spending target if he wanted to keep the ‘Special Relationship’
intact. Large spending cuts loomed over all British departments,
including Defence. After your chat, Cameron spared Defence and
kept expenditure at the 2% level. Civil servants quietly changed the
accounting rules, now including war pensions in the calculation, but
the UK did meet the NATO solidarity norm. Later on in an interview, you
mentioned Cameron and how ‘free-riders’ aggravated you. The British
press whipped up a storm and Cameron is all now all for a strong
Defence. Could you give our Dutch prime-minister Rutte the same
treatment?

Dan nog iets over investeringen. Het wil er bij mij nog steeds niet in
dat noodzakelijke vernieuwingen uitsluitend bestaan uit het vervangen
van bestaande eenheden. Een sinds het einde van de Koude Oorlog
fundamenteel veranderde internationale veiligheidssituatie moet onherroepelijk leiden tot een andere KM. De opmerking van de heer Colijn
over mpa’s is daarbij een signaal, maar ik kan er nog wel meer bedenken. Misschien kan ik het het beste illustreren met een voorbeeld. Ik
weet niet wie van u de film ’Captain Phillips’ heeft gezien. Wat op mij
de meeste indruk heeft gemaakt, maar mij ook nogal verontrustte, is het
feit dat een optimale inzet van beschikbare middelen kennelijk vergde
dat voor het overmeesteren van een viertal slechts met geweren uitgeruste primitieve piraten, diverse schepen, helikopters, Seal teams etc.
nodig waren. Een operationele, maar vooral ook financiële inspanning
die in geen enkele verhouding stond tot het bereikte doel maar helaas
wel redelijk overeenkomt met de werkelijkheid.’
KTZ b.d. M.D. Valentijn

CARTOON

‘Incessant Defence
cuts have hollowed
out the armed
forces to the point
that they are no
longer operationally
capable’

Mr. S. (Sergei) Boeke,
voormalig marineofficier,
is onderzoeker aan de
Universiteit Leiden, Campus
Den Haag.
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As your faithful – and thrifty – NATO ally, the Netherlands spends 1,14 % of GDP on
Defence. This already includes pensions; we are much better at accounting tricks
and ‘spread sheet management’ than the British. The Dutch military even pay tax
on weapons systems purchased abroad, so for every JSF we have ordered – only 37,
sorry – Defence will pay 21% VAT to the ministry of Finance. Incessant Defence cuts
have hollowed out the armed forces to the point that they are no longer operationally
capable, as described scathingly in the latest NATO Defence Planning Capability Review.
There is no money to invest in new platforms, no spare parts are available and during
exercises soldiers run around shouting ‘pang!’ to save ammunition.
In our political system, we get all stakeholders to sit around a table, talk a lot, and
then postpone any difficult decisions. It used to be easy to find consensus on Defence
cuts, but it is much more difficult to get the money back in: refugees, health, education;
there are so many areas that compete for extra funds. Our political parties realise
that Defence needs a lot more money, but can probably only agree on a small budget
increase. Nonetheless, around € 1billion is needed just to fill the current budgetary hole
and keep the whole sorry wreck afloat. In sum, our system needs a nudge from outside.
Your ambassadors have certainly pressed the issue of Defence spending before. But
this is subtle diplomacy, behind closed doors. We Dutch, together with Israeli’s and
Russians, are probably the most blunt people in the world. So messages to us need
to be direct and loud. As we are very sensitive to what others think of us, public
naming and shaming also works. While our self-esteem is not dependent on a ‘Special
Relationship’, our politicians do dream of a temporary seat in the UN Security Council.
Could you call Rutte and link the ‘free-rider’ issue to our international aspirations? And
perhaps make a small public remark on the Dutch not going Dutch? Many thanks, also
for your eight years of thoughtful leadership and avoiding new wars.
Yours faithfully,
A concerned Dutch citizen
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Cas Crins MA

de flanken van het NAVO-bondgenootschap. In zijn
toespraak tijdens de marinedag gaf Rogozin aan dat de
aanwezigheid van de Russische zeestrijdkrachten in de
Atlantische Oceaan een reactie is op de plannen die het
Noord-Atlantisch pact zou hebben gemaakt sinds de crisis
in Oekraïne.4 Rogozin verwees naar de in Russische ogen
grootscheepse NAVO-oefening in de Baltische staten. De
doctrine onderstreept dat het voor Poetin en de zijnen
onacceptabel is dat de NAVO zijn aanwezigheid en
infrastructuur richting de Russische grenzen opschuift.5
Voor de Russische marine biedt de strategie tegenwicht
aan de groeiende wereldwijde rol van het Atlantisch
bondgenootschap.
Met de nieuwe aanpak probeert Moskou haar eigen
invloed te vergroten en de militaire aanwezigheid en
overwicht van het Westen terug te dringen. De intenties
waarop de strategie geformuleerd is, liggen stevig
verankerd in de angst van het Kremlin, continu door
de NAVO te worden bedreigd. Hoewel de doctrine
niet specifiek ingaat op de inzet van de Russische
zeestrijdkrachten, of haar tactieken bij een daadwerkelijk
gewapend conflict, blijft de onderliggende gedachte
ondubbelzinnig. De strategie voorziet in een langdurige
impasse met het NAVO-bondgenootschap.

President Poetin inspecteert de vloot tijdens de marinedag in Baltyisk, juli 2015. (foto www.japantimes.co.jp)

Poetins nieuwe koers
De marinedoctrine van de Russische Federatie
Op 26 juli 2015 vond in Baltiysk (Kaliningrad) de jaarlijkse marinedag van de Russische zeemacht
plaats. Voor president Vladimir Poetin de perfecte gelegenheid de zeestrijdkrachten persoonlijk
te inspecteren.

S

amen met plaatsvervangend minister-president
Dmitri Rogozin, minister van Defensie Sergej
Sjojgoe en admiraal Viktor Chirkov presenteerde hij
aan boord van het fregat Admiral Gorsjkov de nieuwe
marinedoctrine voor de zeestrijdkrachten van de Russische
Federatie: De Maritieme doctrine van de Russische
Federatie (vertaling).1 In zijn toespraak wees Rogozin
erop dat de nieuwe doctrine ontwikkeld is met het oog
op de veranderde internationale situatie en het herstel
van Rusland als een vooraanstaande zeemacht. President
Poetin noemde van zijn kant de doctrine een mijlpaal voor
de toekomst van de Russische marine.
De nieuwe marinedoctrine (46 pagina’s) is feitelijk
een grondige revisie van de bestaande Russische
marinestrategie zoals geformuleerd in 2001. Het resultaat
is dan ook een document dat zich laat samenvatten
als een alomvattende tekst die ingaat op verschillende
10

uiteenlopende aspecten van het Russische zeewezen.
Aspecten zoals het verbeteren van de levensstandaard
voor Russische matrozen tot het uitbreiden van
wetenschappelijk onderzoek op zee, komen hierin aan
bod.
De doctrine weerspiegelt de Russische wil om een grote
mondiale maritieme mogendheid te zijn.2 Moskou
streeft naar het herstel van haar zeemacht tot weer
een volwaardige blue water navy. Dit blijkt wel uit drie
opvallende onderwerpen. Het eerste punt is het plan
de Russische zeestrijdkrachten in staat te stellen om het
Westen, en in het bijzonder de NAVO, met voldoende
conventionele middelen in diens ‘eigen’ wateren af te
schrikken. Vooral de Russische toegenomen aanwezigheid
in de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en het
Noordpoolgebied is een uitwerking van deze strategie.

Een tweede aspect betreft de opbouw van de Russische
zeemacht in de komende jaren. Volgens minister
van Defensie Sjojgoe zal de Russische marine naar
verwachting op korte termijn worden uitgerust met
tien nieuwe grote oorlogsschepen en nog eens veertig
kleinere vaartuigen. Een honderdtal nieuwe schepen dient
de marine te versterken in 2020. Dit streven vormt het
fundament voor de samenwerking met zeemachten in
het Oosten, waarvan de Volksrepubliek China (VRC) en
India de voornaamste zijn. Dit samengaan is er eveneens
op gericht de Westerse maritieme dominantie in deze
zeegebieden te ondermijnen. Of deze scheepsbouw ook
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, hangt af van
de economische ontwikkelingen in het land. Bovendien
roepen deze ambitieuze strategische plannen de vraag op:
wat betekent Poetins nieuwe koers voor het veiligheidsen defensiebeleid van het Atlantisch bondgenootschap?

Confrontatie met de NAVO
Zoals vanouds vertonen de Russische plannen voor
het defensiebeleid ter zee een sterke regionale focus.
Steevast werd vanaf 1900 de Russische marine in
verschillende vlootverbanden ingedeeld, met ieder hun
eigen taken en doelstellingen. De Barentszzee en het
noordelijk deel van de Stille Oceaan golden hierbij als de
belangrijkste operatiegebieden voor de Russische vloot.
In de huidige strategie wordt echter gesproken van een
nieuwe structuur.3 De voorkeur verschuift van de Stille
Oceaanvloot naar de Noordelijke- en Zwarte Zeevloot.
De verschuiving van deze vlooteenheden hangt nauw
samen met een hernieuwde operationele aandacht voor
de Atlantische Oceaan en het Middellandse zeegebied;

De Russische aandacht voor het Noordpoolgebied is een
ander domein dat zich richt tegen de NAVO-plannen. In
eerste instantie lijken de plannen gericht te zijn op de
ontginning van grondstoffen in deze Noordelijke wateren.

‘De strategie voorziet in een langdurige
impasse met het NAVO-bondgenootschap’
De doctrine voorziet hiervoor in de bouw van nieuwe
nucleair-aangedreven ijsbrekers voor de vloot.6 De Arktika,
Sibir en Ural zijn al gepland en zullen tussen 2017 en
2020 in dienst treden. Er is hierbij niet alleen sprake van
economische motieven betreffende het Noordpoolgebied,
de Russische aandacht is tevens militair van aard. Dit
blijkt wel uit de prioriteit die gegeven wordt aan het
versterken van de strategische- en aanvalsonderzeeboten
bij de Noordelijke vloot.7 Zo leidt een verdere Russische
controle van het Noordpoolgebied op termijn tot verdere
spanningen met het Atlantisch bondgenootschap.
Een actieve militaire aanwezigheid in de Atlantische
Oceaan en Middellandse Zee heeft hiermee - weer - een
podium gevonden bij de Russische marinetop. De huidige
marinedoctrine heeft duidelijke overeenkomsten met de
strategische visie van Sovjet-admiraal Sergej G. Gorsjkov
uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw.8 Vooral het
positioneren van vlootverbanden aan zowel de Noorden Zuidflank van het NAVO-verdragsgebied is hiermee
weer actueel. Gorsjkov wist destijds in een paar jaar tijd
de Sovjet-vloot op te bouwen tot een grote en moderne
oceaangaande zeemacht. Na het verval van deze vloot
na de Koude Oorlog is de geest nu opnieuw uit de fles.
Zo spreekt Moskou tegenwoordig weer over de ambitie
11
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een volwaardige blue water navy te bezitten. Door
middel van een grote kapitaalinjectie voorziet Rusland
de komende jaren haar vlootverbanden met nieuwe
scheepsklassen, moderne wapensystemen en voldoende
ondersteuningsfaciliteiten op zee, evenals aan de wal.9

Modernisering van de Russische vloot
In een toespraak gaf opperbevelhebber van de Russische
zeestrijdkrachten admiraal Viktor Chirkov aan dat het zijn
eerste prioriteit is voor de Russische marine voldoende
hoogwaardige middelen beschikbaar te stellen. Volgens
de vlagofficier kan zijn marine alleen met een opbouw en
modernisering van de vloot haar oude niveau evenaren.10
Ook Rogozin geeft aan dat de nieuwe doctrine de
binnenlandse scheepsbouw binnen tien tot vijftien jaar zal
laten uitgroeien tot een formaat dat vergelijkbaar is met
de voormalige scheepsbouw in de Sovjet-periode.11
De nieuwe doctrine weerspiegelt de opbouw van een
general-purpose navy, vooral bewapend met langeafstandswapens die met een hoge nauwkeurigheid een
conventionele afschrikking dienen te garanderen. In de
huidige oefeningen, zoals de jaarlijkse Zapad-exercities,
ligt de nadruk echter nog steeds op de inzet van tactische
nucleaire wapens. Verder belooft Moskou een toename
van zowel strategische- als aanvalsonderzeeboten.
Daarnaast dienen de oppervlakteschepen toegespitst
te worden op een multirole-capaciteit, waardoor ze
veelzijdig waar ook ter wereld inzetbaar zijn. Naast het
ontwikkelen van nieuwe vaartuigen en (wapen)systemen
voorziet de doctrine ook in de opbouw van grote voorraden bestaande wapens en materiaal. Tenslotte dienen
de vlootbases en de logistiek gemoderniseerd te worden.
Met deze vooruitstrevende doelstelling tracht Rusland zijn
maritieme command and control (C2) mondiaal te versterken.12

Een nieuwe Ladaklasse onderzeeboot in
aanbouw op een Russische
marinewerf. Door de huidige
omstandigheden loopt de
bouw verdere vertraging op.
(Bron: IHS Jane’s 360)
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Poetins nieuwe koers

Dat deze plannen ambitieus zijn, blijkt wel uit het feit
dat de Russische scheepsbouwindustrie grotendeels
tot stilstand is gekomen na de val van de SovjetUnie. De marinedoctrine schrijft voor dat de huidige
oppervlaktevloot, die grotendeels stamt uit de dagen
van de Koude Oorlog, met gelijkwaardige vaartuigen
vervangen wordt. Sinds de jaren negentig zijn er enkel
onderzeeboten en kleine vaartuigen, zoals fregatten en
korvetten, door de eigen marinewerven geproduceerd.
Deze achterstand hangt bovendien samen met de huidige
economische situatie waarin het land verkeert, net als
het ontbreken van kennis en faciliteiten om grote en
moderne scheepsklassen in eigen beheer te bouwen.
Wel waren Russische ingenieurs nauw betrokken bij de
bouw van de twee, in Frankrijk bestelde, Mistral-klasse
helikoptercarriers, ook al gaan deze schepen nu naar de
Egyptische marine. In de praktijk blijkt echter maar een
kwart van de huidige Russische vloot in staat tot het
uitvoeren van blue water operations.13

Bilaterale samenwerking
De Russische ambitie een oceaangaande marine te zijn,
komt ook tot uiting in het derde aspect van de doctrine,
namelijk een gezamenlijk optreden in verschillende
werelddelen. Volgens de voormalige Russische
marinecommandant Maxim Shepovalenko geeft de
nieuwe doctrine uiting aan een directe confrontatie
met de Verenigde Staten en zijn NAVO-bondgenoten.
Shepovalenko is van mening dat Rusland door deze
koerswijziging haar uitgebalanceerde houding tussen de
vier vlootverbanden laat varen, ten gunste van een meer
assertieve koers in het Westen en een meer coöperatieve
houding in het Oosten. De nieuwe maritieme doctrine
is hierdoor meer dan zijn voorganger gericht op
samenwerking tussen de Russische marine en de
zeestrijdkrachten van onder meer de VRC en India.14

Ook Shen Shishun, directeur van het Center for South
Pacific Studies aan het China Instituut voor Internationale
Studies, voorziet een nauwe samenwerking met China.15
Een recent voorbeeld vormt de oefening Joint Sea 2015 in
de Middellandse Zee en in augustus 2015 werd eveneens
een gezamenlijke oefening gehouden in de Japanse Zee.
Ook met India bespreken de Russen soortgelijke plannen.
De samenwerking in het Oosten heeft voor Rusland het
bijkomende voordeel een deel van haar Stille Oceaanvloot
te verplaatsen naar het Atlantisch Zeegebied, maar
bovenal naar de Zwarte Zee. Deze veranderingen worden
volgens Rogozin ingegeven door de hereniging van de
Krim en Sebastopol met Rusland en de noodzaak dit
gebied zo snel mogelijk economisch te integreren.16 De
prioriteiten zoals in de doctrine vastgesteld omvatten
onder meer het vergroten en moderniseren van de
Zwarte Zeevloot, alsook de maritieme infrastructuur in

‘Maar een kwart van de huidige
Russische vloot is in staat tot het uitvoeren
van blue water operations’
havenstad Sebastopol. Een belangrijk voorbeeld hiervan
vormt een te bouwen brug van vier kilometer in de Straat
van Kertsj, tussen de Krim en het vasteland. Met een
stevige aanwezigheid op de geannexeerde Krim, heeft
het land een betere machtsbasis in de Zwarte Zee en
mogelijk in de Middellandse Zee. Ook geeft Moskou,
gezien de oorlog in Syrië, prioriteit aan het versterken
van de Zwarte Zeevloot. De Russische aanwezigheid in
de Middellandse Zee, de zogenoemde zuidflank van het
NAVO-bondgenootschap, is weer een parallel met de
strategie van admiraal Gorsjkov.
De nieuwe marinedoctrine maakt duidelijk dat Rusland
met haar plannen naar een vloot streeft die in staat
moet zijn het NAVO-bondgenootschap met voldoende
conventionele middelen af te schrikken. Rusland
probeert met een nieuwe oceaangaande zeemacht weer
aansluiting te vinden bij de grootste zeevarende naties ter
wereld. Of Rusland deze ambitie ook waar kan maken,
blijft echter de vraag. Een haperende economie, Europese
sancties die het uitwisselen van technologie onmogelijk
maken en een gebrek aan expertise voor het bouwen van
grote scheepsklassen, zijn problemen waarmee Moskou
nu te maken heeft.
Niettemin dient het Westen deze Russische stappen
serieus te nemen. Vooral de focus op de Middellandse
Zee en het Noordpoolgebied kunnen op termijn tot
hernieuwde confrontaties leiden met de marines van de
NAVO. Tevens zal het Westen rekening moeten houden
met een nauwere samenwerking tussen de Russische
marine en haar partners in de Pacific en Indische Oceaan.
Zo vinden in deze zeegebieden regelmatig gezamenlijke
oefeningen plaats. Hoewel Rusland voor nu tevreden lijkt
met de samenwerking met de VRC, kan deze rivaliserende
Aziatische macht, door haar eigen plannen in de Pacific,
de welwillendheid van Moskou op termijn verliezen.
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Zo dienen de Russische maritieme plannen door het
Westen niet met een zekere minachting of van een
ondergeschikt belang bezien te worden. Het belangrijkste
antwoord van het Atlantische bondgenootschap ligt
juist in een veiligheids- en defensiebeleid dat rekening
houdt met een toenemende militaire dreiging van de
Russische zeestrijdkrachten. Een daadkrachtige maritieme
afschrikking tegen deze conventionele dreiging ter
zee zou de NAVO als doel voor ogen moeten staan.
Hiertoe dienen dan wel voldoende middelen en een
eigen afgewogen strategische koers voor handen te zijn.
Hoewel de Russische maritieme doctrine nog open staat
voor nader onderzoek en debat, is het van belang de
ontwikkelingen op zee nauwgezet te blijven volgen. De
nieuwe Russische marinedoctrine is dan ook één van de
voorbeelden hoe president Poetin de gehele staat, in dit
geval de zeestrijdkrachten en de defensie-industrie, tracht
te mobiliseren voor een conflict dat toch hoofdzakelijk
politiek van aard is.
Cas Crins MA studeerde Geschiedenis en
Internationale Betrekkingen aan de Universiteit
Utrecht. In 2013 is hij afgestudeerd op zijn
onderzoek naar onderzeebootbestrijding tijdens
de Koude Oorlog. Dit onderzoek is in 2014
bekroond met de scriptieprijs van het KNVOL/
Schouwenburgfonds. Ten behoeve van dit artikel
heeft hij de nieuwe Russische marinedoctrine
vertaald.

Scan de code en lees het
commentaar van Admiral Ferguson
Commander U.S. Naval Forces
Europe over de meest recente
ontwikkelingen van de Russische
vloot.
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2 Morskaja doktrina Rossiskoj Federatsji, 1-2.
3 Morskaja doktrina Rossiskoj Federatsji, 4, 9-11, 20.
4 N. Novichkov, ‘Russia’s new maritime doctrine’, in: IHS Jane’s
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Weg van mijn hart

KLTZ b.d. Peter van Maurik

Mijn verhaal na de KVMO
In april 2009 dwong een hartziekte mij om u als voorzitter
te verlaten. Na een reeks operaties kon ik later dat jaar
weer aan het werk bij onze marine. Ik heb de vereniging
uiteraard in de achtergrond gevolgd en mijn uitstekende
opvolgers nog van dienst kunnen zijn.
Mijn hart bleef echter achteruitgaan en ziekenhuisopname
werd een regelmatige gebeurtenis. Het werd zo ernstig
dat ik op een transplantatiewachtlijst terecht kwam.
Daarna ging ik helaas nog sneller achteruit en halverwege
vorig jaar was mijn hart op. Met nog enkele dagen te
leven mocht ik een donorhart ontvangen. Velen van u
hebben mij gevolgd en gesteund, waarvoor hier mijn
grote dank.
Over mijn lange weg naar beneden en weer omhoog
heb ik dit boek ‘Weg van mijn hart’ geschreven. Het is
bedoeld om als gids te dienen als men ernstig ziek wordt.
U kunt het vanaf 18 mei 2016 bestellen via
www.wegvanmijnhart.nl. De opbrengst gebruik ik
voor donaties aan goede doelen.

ADVERTENTIE

REPORTING
FOR DUTY
DAMEN SURFACE COMBATANT S, PAT ROL BOAT S A ND
SUP P OR T VESSELS ARE IN OP ERAT ION WIT H T HE R O YA L
NET H ERLANDS NAVY AND NAVIES AROUND T H E W O R L D.
CAPABILIT Y AND DURABILIT Y, T H E LAT EST T ECH NO L O GY
AND EXCELLENT P ERFORMANCE; IT ’S A P OT ENT M IX.

efficient ship
We take pride in building you an
Kommer Damen
WWW.DAMEN.COM
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Dr. Eric Jan de Bakker

in 2007 en 2015.· De Volkskrant heeft met een beroep op
de Wet Openbaarheid van Bestuur deze rapporten opgevraagd. Tevens is inzage verzocht in de administratie van
het MB. Die krant wilde beschikken over onderhoudsplannen en realisatiecijfers van het onderhoud over de periode
2004 - 2015. Minister van Defensie Hennis-Plasschaert
heeft die documenten, met opmerkelijke openheid, verstrekt in februari 2016.8 Ze voegde daar tevens facturen
aan toe die gestuurd zijn door het MB aan de Thesaurier
van het Koninklijk Huis voor verrichte werkzaamheden
aan het jacht. Die informatie en stukken van de Tweede
Kamer vormen de basis voor dit artikel.
De opbouw van dit artikel is als volgt. Eerst licht ik het

De kosten van het zeiljacht
De Groene Draeck
Een zaak ter lering en vermaak

‘Uitgaven zijn monetaire betalingen.
Kosten zijn wat anders’
onderscheid tussen uitgaven en kosten toe. Dit enigszins
theoretische begin is nodig om het vervolg te kunnen
duiden. Dat bestaat uit dat wat begrotingen, jaarverslagen en administratie van het MB over het jacht in
financiële zin vermelden. Dan volgt een analyse van die
gegevens op basis van de rapporten van de externe adviseur. Vervolgens beredeneer ik wat de relevantie is van
hoge onderhoudskosten. Tot besluit nog een blik op de
toekomst.

Uitgaven en kosten, twee verschillende
begrippen
De bedragen die in de Rijksbegroting bij de verschillende
onderdelen zijn opgenomen, betreffen uitgaven en inkomsten. Bij Defensie gaat het, wat de uitgaven betreft,
om drie hoofdcategorieën:
• personele uitgaven, zoals voor salarissen, toelagen en
dienstreizen,
• materiele uitgaven, zoals voor aanvulling magazijnvoorraad en uitbestedingen,
• investeringsuitgaven voor nieuw materieel.
Prinses Beatrix in augustus 1959, aan boord van De Groene Draeck. (foto Nationaal Archief Fotocollectie, Anefo/ CC-BY 4.0)

In 1956 werd prinses Beatrix 18 jaar oud. Als verjaardagsgeschenk kreeg zij van het ‘Comité Varend
Nederland’ een zeiljacht aangeboden.1 De bouw hiervan was een jaar later klaar. Resultaat: het
‘prinsessejacht De Groene Draeck’, een rondbodemjacht van 15 meter lengte, naar oud Fries model.

H

et comité zamelde hiervoor geld in bij ‘duizenden
ten lande die met schepen en varen te doen
hebben’.2 Tientallen bedrijven schonken in natura
producten, die ze zelf verhandelden of maakten, zoals mast,
voorstuwingsinstallatie en inrichting. Diverse verenigingen
deden eveneens een duit in het zakje. Ze kochten, in
overleg met het comité, delen voor het schip. Bijvoorbeeld
de Koninklijke Marine Jachtclub gaf gebeeldhouwde houten
onderdelen voor het voorschip ten geschenke, zogenaamde
berentanden en kluisborden. De Koninklijke Marine deed
mee met het aanbod om het onderhoud en de exploitatie
van het jacht te verzorgen. De Rijkswerf Willemsoord en
haar opvolger, het Marinebedrijf (hierna te noemen MB)
hebben het onderhoud sinds 1957 trouw uitgevoerd. Deze
afspraak staat nog steeds. Het onderhoud van dit bijna 60
jaar oude jacht blijkt echter niet goedkoop te zijn.
16

Politieke en media-aandacht
Vorig jaar ontstond er in de Tweede Kamer, bij de behandeling van de begroting van de Koning (2016), veel hilariteit over dit onderhoud. Kamerlid Pechtold ging in op de
ongeveer €100.000 die hier jaarlijks voor nodig is. Hij was
weleens in Friesland geweest en kon zich niet voorstellen
dat gewone eigenaren van dit type boot daar zoveel geld
voor uitgeven. Hij haalde ook het jaar 2011 aan, toen het
onderhoud van De Groene Draeck (hierna te noemen het
jacht) meer dan €400.000 kostte. Hij meende dat dit op
het JSF project begon te lijken.3
Voor media is het jachtonderhoud eveneens een dankbaar
onderwerp. In 2008 voerde RTL Nieuws een kort geding
tegen minister van Defensie Van Middelkoop, om de
kosten ervan boven water te krijgen.4 En dit jaar (2016)
verschenen artikelen in kranten met koppen als ‘Een duur

cadeau ook nu nog’ (Volkskrant) en ‘De Marine maakt
onderhoud Groene Draeck peperduur’ (Schuttevaer).5

De eerste twee categorieën staan in de begroting bij het
onderdeel van de krijgsmacht, waaraan die uitgaven zijn
toe te schrijven. De investeringen worden apart gepresenteerd.

Bovendien hebben ijverige journalisten en Kamerleden
jachtwerven benaderd met de vraag voor hoeveel geld zij
het onderhoud aan dat jacht zouden kunnen uitvoeren.
De Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede
Kamer heeft bijvoorbeeld vorig jaar een offerte aangevraagd bij een private werf in Friesland voor een vergelijkbaar jacht eveneens rijk uitgevoerd met teakhout en met
prachtig houtsnijwerk. Dit bedrijf zou het voor €32.500
per jaar kunnen doen.6
Voldoende reden om eens naar die kosten te kijken: is de
perceptie over die hoge kosten juist en wat kan je eraan
doen? Dat is het onderwerp van deze bijdrage.

Uitgaven zijn monetaire betalingen. Kosten zijn wat anders. Zij hebben een niet rechtstreekse relatie met de
betalingen en zijn administratief van aard. Kosten zijn te
omschrijven als het in geld gewaardeerde verbruik van
productiemiddelen voor een bepaald doel. Het doel in
dit geval is onderhoud van het jacht. Productiemiddelen
kunnen bijvoorbeeld zijn, een aantal m² in een loods, dat
nodig is om het jacht te stallen in de winter, materiaalverbruik uit magazijnen en werkuren van het personeel dat
daadwerkelijk het onderhoud van de jacht verricht.

De werkwijze
Minister-President Rutte heeft, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer, aangegeven dat de begroting
van het onderhoud van het jacht tot stand is gekomen,
met behulp van een externe adviseur.7 Die is ingehuurd

Deze middelen worden allemaal in geld gewaardeerd met
behulp van tarieven. Het tarief per m² loods kan tot stand
komen op grond van de uitgaven die in het verleden zijn
gedaan om die loods te bouwen en de energiekosten
door het gebruik. Het salaris van de directe werknemer
is de basis voor het tarief per werkuur. Hieraan worden
17
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daarom op deze begroting toegelicht. De kosten van
regulier onderhoud aan de Groene Draeck zijn begroot
op €47.000 per jaar en bestaan uit de geraamde kosten
van het aantal uren dat het Marinebedrijf aan onderhoud
besteedt, de kosten van het benodigde materiaal en voor
de rest uit een raming van de uit te besteden werkzaamheden’.11 Op basis van een kostenberekening stuurde het
MB in die jaren een factuur hiervoor naar de Thesaurier
van het Koninklijk Huis.

Zeiljacht De Groene Draeck tijdens Sail Amsterdam 2015. (foto © S.J. de
Waard / CC-BY-SA-3.0 (via Wikimedia Commons))

Begrotingen en jaarverslagen van Defensie toonden tot
en met 2009 niet de uitgaven voor het jachtonderhoud,
maar gaven vaak wel inzicht in de kosten hiervan. Met
behulp van de administratie van het MB kwam die informatie tot stand. Tot slot is het nog vermeldenswaard dat
in de winter van 2011 groot onderhoud aan het jacht is
uitgevoerd. De kosten hiervan waren €321.000 en die zijn
door Hare Majesteit uit eigen zak betaald en staan dus
niet op de begroting van het Koninklijk Huis.

indirecte kosten toegevoegd, zoals een proportioneel deel
van de kosten van directie en staf.

Analyse van de kosten

Het MB rekent de kosten integraal toe. Dat wil zeggen
dat het alle bedrijfskosten over doelen, zoals onderhoud
van met name te noemen schepen, verdeelt.9 Organisaties
gebruiken dit soort administratieve kosten-informatie om
diverse redenen. Commerciële werven benutten het als
richtlijn bij het maken van prijsopgaves, hoewel natuurlijk
de marktomstandigheden de uiteindelijke offerte bepalen.
De rijksoverheid gebruikt het begrip om geleverde prestaties voor derden van een prijs te voorzien en om analyses
te maken.

Het bedrag van €47.000 dat in de begroting van de Koning stond in de jaren 2010-2013 was gebaseerd op het
bedrag dat het onderhoud jaarlijks mocht kosten, volgens
de externe adviseur in 2005. De realiteit bij het MB was
een andere, zo blijkt uit de tabel. Sinds 2011 is de rekening die het naar het Koninklijk Huis stuurde aanzienlijk
lager dan de integrale kosten van het onderhoud. In 2015
is die externe adviseur nogmaals bevraagd. Toen kwam
het bedrag wat hoger uit: €59.000 voor regulier onderhoud en €111.000 voor extra kosten (zoals een nieuwe
mast en motor), gespreid over een periode van vijf jaar.

Uitgaven en kosten in beeld gebracht
Tot het jaar 2010 waren de uitgaven voor het onderhoud
deel van de begroting van Defensie. Daar werden ze niet
apart vermeld, zoals dat meestal ook niet gebeurde voor
oorlogsschepen, maar maakten deel uit van de uitgaven
voor personeel en materieel. Van 2010 tot en met 2015
verscheen het onderhoud op de begroting van het Huis
van de Koning. Deze verandering kwam voort uit de wens
van de regering om de uitgaven voor het Koninklijk Huis
transparanter te maken.10 De begroting 2013 wijdde voor
het eerst zelfs woorden aan het jacht: ‘De Groene Draeck
is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan de toenmalige kroonprinses geschonken. De Staat gaf bij deze
gelegenheid mede het onderhoud van de Groene Draeck
als geschenk. Het bedrag dat daarmee samenhangt wordt

Beide rapporten geven een redelijk beeld van de hoge
kosten in vergelijking met commerciële werven. Er zijn
drie oorzaken voor. Ten eerste deed het MB werk dat niet
strikt nodig was. Bijvoorbeeld werd elke vijf jaar de motor
gereviseerd, terwijl die motor maar gemiddeld 100 draaiuren per jaar maakt. Ook schilderde het MB het jacht elk
jaar, terwijl dat maar 1 keer in de drie jaar hoeft te gebeuren. Ten tweede werd voor noodzakelijk werk te veel tijd
ingeruimd: 4 uur voor een inspectie, die in 15 minuten
te doen moest zijn. Deze twee omstandigheden zorgden
volgens de adviseur voor te uitvoerig onderhoud. Hij geeft
hiervoor als verklaring dat dit is ‘ingegeven vanuit de gedachte dat er niets maar dan ook niets stuk mag gaan’.12
De derde oorzaak is dat het uurtarief van het MB hoog
was vergeleken met civiele werven. Het hield in repara-

De kosten en uitgaven van het jacht in €1000.
Bron

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Begroting Koning, uitgaven

47

47

47

47

51

51

Jaarverslag Koning, uitgaven

87

47

47

47

50

2004

2005

2006

2007 2008

Begroting Defensie, kosten
Jaarverslag Defensie, kosten
Marinebedrijf, kosten regulier onderhoud
Marinebedrijf, kosten groot onderhoud
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82

2009

140

99

186

112

104

68

66

186

112

104

68

66

84

86
321

99

107

130

84

tieplannen rekening met €60 per werkuur en hanteerde
een gedifferentieerd uurtarief voor de nacalculatie, dat
soms hoger was dan €70 per uur. Bij een gerenommeerde
civiele werf is dit niet meer dan €45-55 per uur, volgens
de adviseur.
Als het MB de adviezen ter harte neemt kan er aan de
twee eerste oorzaken wat worden gedaan. Daardoor
dalen de kosten. De derde is van een andere soort, want
die hangt samen met de wijze van calculatie die het MB
hanteert. De kosten per uur omvatten niet alleen een
proportioneel deel van de uitgaven voor de salarissen van

‘Maar is dit eigenlijk erg,
die hoge kosten?’
het personeel dat de werkzaamheden verricht. Ze bestaan
ook uit een stuk van de personele uitgaven van de indirecte werknemers, zoals directie en staf. Bovendien kunnen er nog andere kosten zitten in dit uurtarief, zoals die
van energie, gebouwen en machines. De omvang hiervan
is inherent aan de gekozen structuur voor het MB en die
verander je niet zomaar.

De relevantie van hoge kosten
Gewerkte uren bepalen voor meer dan 80% de totale
kosten van het onderhoud van het jacht. Relatief drukken
de gewerkte uren dus sterk op de onderhoudskosten. Dit
feit, gecombineerd met het hoge uurtarief maakt het voor
het MB waarschijnlijk een onmogelijke opgave om het
kostenniveau van commerciële werven te evenaren.
Maar is dit eigenlijk erg, die hoge kosten? De vaststelling
dat een activiteit hoge kosten heeft, is als een waardeoordeel aan te merken. De maatstaf hiervoor is dat je zo
goed mogelijk moet omgaan met ter beschikking staande
schaarse middelen, zoals menskracht, materiaal, infrastructuur en geld. De constatering van hoge kosten is juist
als de voor die activiteit ingezette middelen bij een andere
aanwending meer nut zouden kunnen hebben. Deze oordeelsvorming kan op het onderhoud van het jacht worden
betrokken door een antwoord te vinden op twee vragen:
1. stel dat het MB het onderhoud, of delen daarvan, niet
meer verricht, welke kosten worden dan niet meer gemaakt? Als deze werkzaamheden ontvallen is minder
(direct) personeel en materiaal nodig. Deze vormen de
zogenaamde unieke kosten van het onderhoud van het
jacht en zijn in feite uitgaven die niet meer nodig zijn
voor salarissen en materiaal.
2. stel dat derden die werkzaamheden gaan verrichten,
wat zijn dan de uitgaven van Defensie hiervoor? Als
uitbesteding van dit werk minder uitgaven met zich
brengt dan de unieke kosten van die werkzaamheden
bij het MB dan is de keuze hiervoor juist. Immers dan
kan het vrijkomende bedrag een aanvullende nuttige
bestemming krijgen: meer nut voor hetzelfde geld.
Of het tot uitbesteding moet komen is nog niet te bepalen. Daarvoor moeten natuurlijk eerst de twee vragen
worden beantwoord. Het is aannemelijk dat de unieke
kosten een stuk lager zullen blijken te zijn dan de kosten

die het MB berekent. Dit komt allereerst door de geschetste opbouw van het uurtarief. Hier maken immers
ook indirecte kosten deel van uit, zoals kosten van directie, staf, energie en infrastructuur. En deze kosten nemen
niet af als een nietig scheepje niet meer in onderhoud is.
Bovendien is voorstelbaar dat een deel van het onderhoud
stopwerk is, omdat het jacht de gehele winterperiode beschikbaar is voor onderhoud. Wanneer MB-personeel dit
werk niet zou verrichten, dan doen ze niets, doch worden
wel doorbetaald. De kosten van deze uren zijn daardoor
ook niet uniek voor het jacht.

Tot slot
In dit artikel pleit ik voor gebruik van het unieke kostenbegrip bij oordeelsvorming over het onderhoud van het
jacht. Zijn de unieke kosten (van delen) van het onderhoud door het MB lager dan verwachte uitgaven bij uitbesteding, dan is onderhoud door het MB verdedigbaar. Zijn
die unieke kosten hoger, dan kan dit werk beter worden
uitbesteed. Toepassing van deze redenatie kan onderbouwen dat het MB toch goed omgaat met schaarse overheidsmiddelen, ook al geven begrotingen en jaarverslagen
een ander beeld. Om dit vast te stellen moet de Koninklijke Marine nog wel wat rekenen en analyseren.
Het is raadzaam om hier niet te lang mee te wachten,
want vanaf dit jaar (2016) staat het onderhoud weer
op de defensiebegroting! Dit is op advies van een evaluatiecommissie van de begroting van de Koning. Het
maakt nu deel uit van artikel 2 van de defensiebegroting,
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten, waar de uitgaven voor
personeel en materieel van de Koninklijke Marine geraamd worden. Prominent staan hier in een aparte tabel
de kosten van het jachtonderhoud aangegeven; voor de
jaren 2016 – 2020 per jaar €95.000. Die bedragen zijn tot
stand gekomen op grond van het rapport uit 2015 van de
externe adviseur. Wederom een vermenging in de begroting van kosten en uitgaven dus. Defensie moet in jaarverslagen die bedragen verantwoorden. Als daaruit blijkt dat
de daadwerkelijke (integrale) kosten hoger zijn, dan heeft
Defensie wederom wat uit te leggen. Bovenstaande gedachtegang over unieke kosten kan daar dan behulpzaam
bij zijn.
KTZA b.d. dr. Eric Jan de Bakker is econoom.
Noten
1 Van dat comité maakt ook een marineofficier deel uit: KTZ b.d.
C.J.W. van Waning.
2 Loeff, J (1957) Prinsessejacht De Groene Draeck Roelants, Schiedam.
3 Tweede Kamer (2015) Algemene beschouwingen 17 september
2015.
4 NRC, 29 mei 2008.
5 Volkskrant, 1 maart 2016, Schuttevaer, 5 maart 2016.
6 Tweede Kamer (2015) Antwoorden op vragen van de Commissie
voor Binnenlandse Zaken, 2 oktober 2015.
7 Idem.
8 Minister van Defensie (2016) Beslissing op uw WOB verzoek, Brief
22 februari 2016.
9 Idem.
10 Tweede Kamer (2009) Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Huis der Koningin, Tweede Kamer 31700I nr. 5.
11 Tweede Kamer (2012) Begroting van de Koning 2013, Tweede
Kamer 33400 I.
12 Minister van Defensie (2016) Beslissing op uw WOB verzoek, Brief
22 februari 2016, bijlage 1/17, 7.
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Cyber Warfare & Recht

Een voorbeeld: voordat een amfibische raid
of landing uitgevoerd kan worden zijn er vaak
(verkennings)troepen nodig die de kust of een haven
monitoren. Deze troepen lopen het risico fysiek
ontdekt te worden door de vijand. Door het gebruik
van cyber kunnen effecten echter ook op andere
manieren behaald worden. Stel, er kan door gebruik
te maken van offensieve cybercapaciteit een camera
surveillance-netwerk van een civiel havenbedrijf
gehackt en ‘overgenomen’ worden. Men gebruikt dan
de ogen van iemand anders. Hierdoor kan hetzelfde
effect, namelijk het monitoren van de haven en het
vaststellen van een pattern of life, behaald worden
zonder fysiek troepen in te zetten. Daarnaast kan dit
op een covert manier gebeuren, waarbij de actie niet
te herleiden is naar de aanvaller.
Het is niet bij voorbaat gezegd dat gebruik van cyber
in dit voorbeeld, zowel als in het algemeen, juridisch
gelegitimeerd is maar over de mogelijkheden dient in
ieder geval nagedacht te worden.

In het domein van maritiem militaire operaties

Het is het jaar 2016. Stelt u zich eens voor dat een maritieme
taakgroep van de NATO Response Force, bestaande uit
meerdere schepen en landeenheden en opererend in de
Zuidelijke wateren van Europa, wordt aangevallen met een
nieuwe en voor de Nederlandse defensieorganisatie nog
relatief onbekende methode: cyber warfare.

Maritiem optreden

Line up van deelnemende marines aan de oefening Trident Juncture, oktober 2015. (foto: www.flickr.com/photos/jfcbrunssum/)

D

e hackers die deze aanval uitvoeren weten de
Command & Control-structuren te dwarsbomen,
waardoor de commandant van de taakgroep
geen effectieve controle meer heeft over zijn schepen
en mariniers. Tegelijkertijd proberen de hackers ook in
het inzetgebied onrust te zaaien met cyber warfare, die
de uitvoering van de operatie in het gebied ernstig kan
beïnvloeden. Een geslaagde aanval zou de hele operatie
kunnen laten mislukken, waarmee de naam van de
deelnemende landen en het bondgenootschap dat leiding
geeft aan de taakgroep te grabbel wordt gegooid.
De geschetste gebeurtenis lijkt fictie maar in werkelijkheid
heeft deze zich afgelopen oktober en november
voorgedaan tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture.
Deze oefening, de grootste sinds 10 jaar, is gehouden
ten zuiden van Spanje en Portugal en de Koninklijke
Marine vervulde hierbij een prominente rol. In het kader
van het opwerken voor de NATO Response Force-rol die
Nederland in 2016 op zich heeft genomen is er groots
ingezet en deden er veel eenheden mee. De oefening
bood tevens een mooie gelegenheid om een aantal
nieuwe aspecten van hedendaags optreden mee te
nemen in het oefenprogramma. Een van die nieuwe
aspecten is cyber warfare en met het beoefenen van
meerdere scenario’s is het cyber bewustzijn verhoogd.
In dit artikel maken we een onderbouwde inschatting van
hoe cyber warfare binnen het geldende recht zijn plaats
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dient te krijgen. Naast een korte uitleg over de verschijningsvorm en mogelijke toepassing van cyber warfare
beschrijft dit artikel de mogelijke inzet van cyber warfare
in maritiem militair optreden. Huidige en mogelijke toekomstige toepassing komen aan bod evenals de stand van
zaken van het internationaal recht ten opzichte van de
ontwikkeling en het gebruik van cybercapaciteiten.

Wat is de relevantie van cyber?
Er is sinds een aantal jaren een professionalisering gaande
in de manier waarop krijgsmachten aankijken tegen het
cyberdomein. Dat geldt niet alleen voor de operaties die
zich op land afspelen maar ook voor die op zee. Inmiddels
is cyber warfare een alom bekende term, waarbij het door
meerdere naties expliciet als speerpunt wordt genoemd
bij innovatietrajecten in krijgsmachten.1 Verschillende
landen zijn druk bezig met inbedding in de organisatie
en het gebruik van deze capaciteiten in doctrines.2 Ook
bij de bouw van schepen wordt er al rekening met cyber
gehouden.3 Hackers zijn al lang geen langharige pubers
meer die vanaf zolderkamertjes op computers zitten te
zwoegen. De hedendaagse hacker kan namelijk ook een
gladgeschoren militair zijn in een keurig uniform.
In Nederland zag in 2012 de Defensie Cyber Strategie
het licht, die in februari 2015 is geactualiseerd.4 In
september 2014 werd het Defensie Cyber Commando
(DCC) opgericht, om aan de strategie handen en voeten
te geven, gekoppeld aan een jaarlijkse investering van

50 miljoen euro.5 Er wordt tevens stevig verder gewerkt
aan de Defensie Cyber Doctrine. Duidelijk is dat er een
intensivering van de capaciteiten nodig is, zowel op het
gebied van inlichtingen6, van rechtshandhaving, van
verdediging van eigen systemen als op het gebied van
inzet. Het is op dit moment uniek dat de Nederlandse
defensieorganisatie beschikt over een eenheid die
militaire effecten kan behalen met cyber, zowel in een
onafhankelijke cyberoperatie als in een geïntegreerde
operatie, waarbij het als aanvulling dient op één van
de andere vier domeinen sea, land, air en space.
Cyber zou als vijfde domein komen te gelden. Hiermee
zou een niche kunnen wordt verkend die Nederland
een strategisch voordeel biedt.7 Hoewel er meerdere
definities worden gebruikt geldt cyber8 in dit artikel
als containerbegrip en houdt het zowel defensieve als
offensieve cyber in.

Cyber warfare (op zee)
Op dit moment is het onder de vlag van een NAVOoperatie nog niet mogelijk om offensieve cyber in te
zetten.9 Dat wil overigens niet zeggen dat individuele
NAVO-landen niet over die capaciteit beschikken. Ook
Nederland kan met het DCC op termijn over dergelijke
capaciteit beschikken. Ons land is verder uniek wat betreft
de openheid van zaken die het geeft over de ambitie
om mogelijke inzet van cyber in militaire operaties in te
bedden in de organisatie.

Maritiem optreden vereist vaak dat men buiten het
zicht van de vijand opereert (‘over the horizon’) en
daarbij dus volledig afhankelijk is van (communicatie via)
elektronische middelen. Schepen zijn kwetsbaar omdat
bijna alles aangestuurd wordt door computergestuurde
systemen. Tot en met de luchtregeling aan toe.
Oorlogsschepen zijn verder vaak voorzien van geheel
computergestuurde Sensor, Wapen en Commando
(SEWACO) systemen en Combat Management Systemen
(CMS).10 Door middel van deze systemen bestaat er
samenwerking tussen schepen en kan wapeninzet
worden gecoördineerd voor een breder vlootverband.
Essentieel wanneer maritieme taakgroepen zichzelf en
anderen beschermen tegen ballistische aanvallen met
lange afstandsraketten.11 Het grote voordeel hiervan
is altijd geweest dat landen met een ontwikkelde

‘De hedendaagse hacker kan ook
een gladgeschoren militair zijn in een
keurig uniform’
krijgsmacht kunnen optreden zonder in het schootsveld
van de vijand te hoeven komen. Maar bestaat dit voordeel
straks nog wel als vijanden via de cyberspace toch bij het
vlootverband kunnen komen?
Voor meer inzicht in de mogelijkheden kan het verstandig
zijn om bij inzet ter grootte van een brigade staf
(bijvoorbeeld als de NLMARFOR Maritime Battle Staff
extended optreedt) een cyber-adviseur van het DCC
toe te voegen. Deze functionaris kan een commandant
adviseren over de gevolgen van een cyberaanval van een
opponent en over hoe de taakgroep zich daartegen kan
wapenen. Maar de adviseur zal ook een bijdrage kunnen
leveren aan het onderkennen van mogelijkheden van inzet
van cyber op kritieke infrastructuur in het operatiegebied
en zo de operationele slagkracht kunnen vergroten. De
cyberadviseur kan zich zo meer en meer gaan mengen in
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aan de voorwaarden die gesteld zijn aan een ‘gewapende
aanval’ maar toch als interventie in andermans
soevereiniteit geldt. In dit geval kan een staat reageren
door tegenmaatregelen te nemen. Het internationaal
recht geeft in brede zin genoeg ruimte om cyberoperaties
toe te passen binnen het bestaande juridisch kader.
Deze laatste situatie heeft aan belang gewonnen
bij ‘hybrid warfare’. Hierbij is geen sprake van
een interstatelijk gewapend conflict maar wel van
cyberaanvallen die door staten (heimelijk) en/of nietstatelijke groeperingen vanaf het grondgebied van een
staat worden gelanceerd. Het principe van ‘due diligence’
bepaalt hier dat staten een bepaalde verantwoordelijkheid
hebben deze aanvallen tegen te gaan en dat getroffen
staten tegenmaatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld in
de vorm van een eigen cyberoperatie. Naar verwachting
zal het Tallinn Manual 2.0 de focus verleggen om ook
het gebruik van cyber onder deze vredestijdwetgeving te
benoemen.

Jus in bello (het recht tijdens oorlog)

Landen met een ontwikkelde krijgsmacht kunnen optreden zonder in het schootsveld van de vijand te hoeven komen. Bestaat dit voordeel nog als
vijanden via de cyberspace toch bij het vlootverband kunnen komen? Amerikaanse militairen tijdens de oefening ‘Cyber Guard 2015’. (foto: www.flickr.
com/photos/dodnewsfeatures/)

het planningsproces en dan met name om aan te geven
of een bepaald effect ook non-kinetisch te behalen is met
(offensieve) cyber. Het uiteindelijke doel is de effecten in
het cyberdomein te kunnen integreren in het maritiem
opereren.

Cyber en de wet
Al geruime tijd zijn juristen gespecialiseerd in
internationaal recht met cyber bezig, hetgeen in 2013
heeft geleid tot het opstellen van het zogenaamde
Tallinn Manual12 dat een handleiding vormt voor de
regels en wetten die cyber warfare reguleren. Inmiddels
is met steun van de Nederlandse regering een traject
ingezet om te komen tot een vervolg hierop in de
vorm van een Tallinn Manual 2.0, die eind dit jaar te
verwachten is. Er is dus zeker beweging op dit gebied.
Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken bracht
in 2011 een uitgebreid document uit waarin een aantal
essentiële vragen is behandeld13, met daaropvolgend
een kabinetsreactie waarin is opgenomen dat binnen
de NAVO en EU over offensieve cyber nagedacht moet
worden.14 Er bestaat nog geen internationale consensus
en er zijn nog geen cyber-verdragen. Toch kunnen we
op basis van de hierboven genoemde initiatieven en alle
literatuur die hierover is verschenen een onderbouwde
inschatting maken van hoe cyber warfare binnen het
geldende recht zijn plaats dient te vinden. Daarbij moeten
we ook concluderen dat gezien de snelle ontwikkelingen
binnen dit gebied het niet onwaarschijnlijk is dat er zich
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nieuw recht gaat vormen met betrekking tot gebruik
van cyber aan de hand van statenpraktijk en de manier
waarop staten cybercapaciteiten gaan gebruiken.

Jus ad bellum (het recht tussen oorlogen)
Elk land heeft natuurlijk het recht op zelfverdediging, als
men een gewapende aanval ondergaat (‘armed attack’).
Er moet dan wel sprake zijn van (fysiek) geweldgebruik.
Dit laatste is nu juist de vraag: voldoet een cyberaanval
wel aan deze voorwaarde?15
Omdat cybercapaciteiten zich in het vijfde domein (de
cyberspace) afspelen en er geen kinetisch geweld bij
komt kijken moet er gekeken worden naar de gevolgen

‘De effecten in het vijfde domein
kunnen geïntegreerd worden in het
maritiem optreden’
van een dergelijke actie. Als de gevolgen van een
cyberaanval te vergelijken zijn met het fysiek vernielen
van bepaalde systemen is een cyberaanval te kwalificeren
als genoemd geweldgebruik en kan het derhalve het
zelfverdedigingsrecht rechtvaardigen. In die optiek bezien
kan met conventionele wapens worden gereageerd
op een cyberaanval. Dat betekent dat voorzichtigheid
betracht dient te worden bij inzet van cyber, het gebruik
ervan hoeft niet zonder consequenties te blijven.16
Interessanter is het wanneer een cyberaanval niet voldoet

Omdat de teksten uit de wetten van het
internationaal recht geen rekening houden
met het gebruik van cyber is er discussie
over de toepassing van bepaalde
aspecten uit het oorlogsrecht.
Bijvoorbeeld of een
cyberaanval daadwerkelijk
een ‘aanval’ is, omdat die
gekenmerkt is door het
gebruik van geweld.17
En ook het specificeren
van doelen levert een
uitdaging op, vanwege
de vraag of civiele
infrastructuur aangegrepen
kan worden met cyber
om andere kinetische
middelen te vermijden. Men
kan zich dan zelfs afvragen
of dit niet een plicht oplevert,
indien dit tot de mogelijkheden gaat
behoren. Normaal gesproken is namelijk
het principe van onderscheid leidend in het
humanitair oorlogsrecht en dat bepaalt dat slechts
militaire doelen aangevallen mogen worden.18 Er bestaan
uiteraard verschillen in opvatting tussen diegenen die
meer kijken naar de militaire mogelijkheden en toepassing
van cyber en diegenen die vanuit het oogpunt van
bescherming van de burgerbevolking redeneren.19
De ruimere opvatting hierbij is dat cyber als zodanig
geen ‘aanval’ betreft en dus ook civiele ICT-infrastructuur
het doelwit kan zijn. Hiermee ontstaat een vergelijking
met het voeren van propaganda en het uitvoeren van
information- en psy ops, welke eigenlijk al gemeengoed
zijn binnen hedendaags optreden. Daarentegen kan men
betogen dat de principes van het oorlogsrecht gelden
voor zowel kinetische- als voor cyberoperaties en het
onderscheid in ere moet worden gehouden. Zoals altijd is
er grijs gebied en zal de waarheid in het midden liggen,
sterk afhankelijk van invulling van staten.

Conclusie en overwegingen
De Koninklijke Marine gaat er prat op een technologisch
hoogstaand onderdeel van de krijgsmacht te zijn. Een
deel van het bestaansrecht van de marine is dat wij als
een klein maritiem land ook internationaal een bijdrage
kunnen blijven leveren. De NAVO laat niet na dat te
benadrukken.20 Omdat Nederland geen grootschalige
inzet van militaire middelen kan garanderen over
langere tijd, zou het ontwikkelen van cybercapaciteit
een verstandige keuze kunnen zijn, omdat er zo een
nichecapaciteit wordt gecreëerd. De daadwerkelijke
capaciteit creëren is een eerste stap, maar dan moet het
ook nog in de ‘toolbox’ van Defensie geïncorporeerd
worden. Het gebruik ervan is dan een logische
vervolgstap.
Het bestaande internationaal recht biedt aanknopingspunten maar nog geen uitsluitsel over de legaliteit van
gestelde vragen. Het is echter wel voldoende adaptief
in te zetten om voorlopig sturing te geven aan inzet van
cyber, hoewel er meerdere interpretaties mogelijk zijn die

(foto:www.flickr.com/photos/dskley/)

INTERNATIONAAL RECHT

cyberoperaties plaatsen onder het internationaal recht.
Tot de tijd dat hierover internationaal overeenstemming
wordt bereikt, zou de Koninklijke Marine er verstandig
aan doen om te blijven werken aan het incorporeren van
de mogelijkheid van inzet van cybercapaciteit binnen het
maritieme domein.
LTZ 2 OC (LD) mr. F.J. (Freek) Marchal is werkzaam
bij de Nederlandse Defensie Academie en LTZ 2 OC
(W) B.C.M.S. (Boudewijn) Middendorf MSc. bij het
Defensie Cyber Commando.

Noten >>
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Noten
1 Er is maar een beperkt aantal landen dat zich op dit moment
bekwaamd heeft in het gebruik van cyber door zijn krijgsmacht.
De Verenigde Staten met hun US Cyber Command en US Fleet
Cyber Command zijn een goed voorbeeld. Hoewel onbekend hoe
vergevorderd, is het algemeen bekend dat o.a. ook Duitsland en
China hieraan werken.
2 Zie bijvoorbeeld het US Fleet Cyber Command/ Tenth Fleet Strategic
Cyber Plan 2015-2020, via www.navy.mil/strategic/FCC-C10F%20
Strategic%20Plan%202015-2020.pdf.
3 De Chief of Naval Operations van de VS wijst hier nadrukkelijk op:
http://breakingdefense.com/2016/02/cno-wants-future-warship-withbuilt-in-cyberew/.
4 Kamerstukken II 2011-2012, 33 231, nr 1 & nr 4, Defensie Cyber
Strategie & kamerbrief Actualisering Defensie Cyber Strategie, 23
februari 2015, BS2015002124. De Defensie Cyber Strategie zelf is
geclassificeerd maar informatie erover is te vinden op www.defensie.
nl/onderwerpen/cyber-security/inhoud/defensie-cyber-strategie.
5 Op 25 september 2014 werd het startschot gegeven door minister
van Defensie Hennis-Plasschaert, zie haar toespraak hier www.
defensie.nl/documenten/toespraken/2014/09/25/toespraak-ministerlancering-defensie-cyber-commando.
6 In 2014 werd door de AIVD en MIVD gezamenlijk de Joint Sigint
Cyber Unit (JSCU) opgericht, hetgeen moet leiden tot een versterking
van het inlichtingenvermogen. Deze werkt ook samen met het
Defensie Computer Emergency Response Team (DefCERT).
7 Over de besluitvorming en wijze van inzet van de cyber capaciteiten
verscheen recentelijk: P. Ducheine & K. Arnold, ‘Besluitvorming bij
Cyberoperaties’ in Militaire Spectator, Jaargang 184, No. 2, 2015.
8 In de Cyber Doctrine van Defensie wordt cyber gedefinieerd als :
A generic term to indicate a wide variety of digital items such as
networks, software-controlled systems and/or devices, software and
data. Cyber is usually followed by a noun (e.g. ‘space’, ‘security’,
‘attack’ or ‘defence’).
9 Zie ook: J. Lewis, ‘The Role of Offensive Cyber Operations in NATO’s
Collective Defense’, in NATO CCD COE Tallinn Paper No. 8, 2015,
deel van een serie publicaties over Strategic Cyber Security .
10 Als deze systemen gekoppeld worden aan het internet wordt de
kwetsbaarheid daarbij vergroot.
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11 In oktober werd dit in de praktijk geoefend door de Zr. Ms. Zeven
Provinciën in de ‘At Sea Demo’ voor de kust van Schotland.
De radarsystemen van de ZPRV waren in staat een vanaf land
afgevuurde ballistic missile te traceren en deze informatie via
elektronische weg door te geven aan een Amerikaans oorlogsschip
dat dit projectiel op basis van die informatie uit heeft kunnen
schakelen.
12 Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
Warfare, in te zien via het Vredespaleis: www.peacepalacelibrary.nl/
ebooks/files/356296245.pdf
In 1999 werd al de eerste conferentie over cyber warfare
georganiseerd door de US Navy waarna de aandacht werd afgeleid
door de nasleep van 9/11 waarna er pas in 2007 en 2008 weer
aandacht voor kwam toen ‘hacktivists’ in Estland en Georgië actief
waren. Het duurde vervolgens van 2009 tot 2012 tot de Tallinn
Manual gereed was.
13 Adviesraad Internationale Vraagstukken en de Commissie van Advies
voor Internationale Vraagstukken (2011), Digitale oorlogvoering
(advies no. 77/22), zie: www.aiv-advice.nl en Kamerstukken II 201112, 33 000 X, nr. 68. (hierna: het AIV advies).
14 Zie Kabinetsreactie op AIV advies, 6 april 2012, DVB/VD-38/12, en
het op 23 december 2011 opgestelde Juridisch kader cyber security,
Kamerstuk 26642, nr. 220.
15 Zie ook M. Schmitt, ‘“Attack” as a Term of Art in International
Law: The Cyber Operations Context’, in te zien via http://ssrn.com/
abstract=2184833.
16 Omwille van beperking van de lengte van de tekst worden de
juridische issues hier uitgekleed en versimpeld voorgesteld.
17 Artikel 49, Additioneel Protocol I (:AP I), bij de Geneefse Conventies
1949.
18 Artikel 52, AP I.
19 Zie bijvoorbeeld M. Schmitt, ‘Rewired Warfare: Rethinking the Law
of Cyber Attack’, in International Review of the Red Cross, No 96,
2014, pg 189 – 206.
20 Zie bijvoorbeeld: ‘Flinke kritiek van NAVO: Nederland investeert te
weinig in defensie’, Volkskrant 24 maart 2016, naar aanleiding van
de NATO Defence Planning Capability Review, waarin niet alleen
verhoging van budget wordt aangehaald maar ook adaptatie aan de
veranderende veiligheidsomgeving.
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The World in Conflict.
Understanding the
world’s troublespots
Auteur : John Andrews
Uitgever : Economist Books,
2016
Omvang : 307 blz.
Prijs
: €17,49
ISBN
: 9781781253687
Dat de wereld waarin wij leven
nog steeds getekend wordt door
conflicten en oorlogvoering mag
een bekend gegeven zijn. Met
de toepasselijk vormgegeven en
kleurrijke kaft trekt The World in
Conflict direct de aandacht van de
geïnteresseerde lezer. De auteur,
John Andrews, beschrijft in dit
boek hedendaagse conflicten en
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hun historie via een moderne en
gemakkelijk leesbare invalshoek.
Andrews staat bekend als een van
de meest ervaren correspondenten
van The Economist en heeft gedurende zijn carrière onder andere
zeven jaar in het Midden-Oosten
gewoond. Ondanks dat The Economist als liberaal bestempeld kan
worden, stelt de auteur vrijwel
direct geen kant te willen kiezen
in zijn boek en hoopt hij door zijn
objectieve blik niemand tegen het
zere been te stoten.
Het boek begint met het ‘hoe en
waarom’ van oorlogvoering en
conflicten. Diverse factoren, als
ook de rol van religie en de media
komen hierbij aan bod. Wat volgt
is een nogal staccato verdeling
van de wereld in conflictgebieden en de behandeling van ieder
relevant land uit dit gebied. Zo
komen het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, Afrika, het Verenigd-Koninkrijk en Europa, Zuiden Midden-Amerika, de Verenigde
Staten en Azië voorbij. Deze opzet
leidt ertoe dat ongeveer 50 landen en hun conflicten worden behandeld, een aanpak die als een
sterkte maar ook als een zwakte
ervaren kan worden. In de bespreking van de afzonderlijke landen

fungeert The World in Conflict als
een wetenschappelijk handboek,
voorzien van alle relevante feiten
per conflictgebied. Het is dan ook
geen noodzaak het boek van begin tot eind te lezen. Wanneer de
kennis over een bepaald conflict
opgefrist moet worden, kan het
boek op de betreffende pagina
opengeslagen worden zonder
dat de lading van het boek wordt
gemist. De beschrijvingen geven
een zeer uitgebreid en vaak verrassend inzicht in de veiligheidssituatie van een land. Bezien over
het hele boek vervalt deze aanpak
op enig moment echter in een
information overload, waarbij de
namen van terreurgroepen, insurgents, staatshoofden en rebellen
de lezer om de oren vliegen en de
focus doet vervagen.
Anderzijds, er wordt genoeg ruimte overgelaten voor de lezer om
zelf na te denken over genoemde
paradoxen en tegenstrijdigheden.
One man’s terrorist is another
man’s freedom fighter. Ook
huivert Andrews er niet voor om
uitspraken te doen die velen van
ons denken, maar in de internationale betrekkingen niet hardop
zullen uitspreken. Zowel terreur-

groepen als Westerse grootmachten worden niet gespaard als hun
handelingen, naar mening van
de auteur, discutabel of excessief
zijn. Dit maakt het boek uiterst
interessant om te lezen, aangezien de lezer op sommige momenten als het ware opgeschrikt
wordt door een ‘ongehoorde’
opmerking, om vervolgens tot de
conclusie te komen dat hier best
wat voor te zeggen is. Andrews
is in zijn beschrijvingen niet bang
geweest om grenzen op te zoeken ten behoeve van een feitelijke
weergave van de conflicten.
De conclusie die getrokken
mag worden na het lezen van
het laatste hoofdstuk is dat
het conflict een altijd bestaand
fenomeen zal blijven, zij het via
de conventionele weg dan wel via
moderne digitale oorlogvoering.
Het boek, opgedragen aan
Andrews’ kinderen, in de hoop
dat zij in een wereld zonder
conflicten zullen opgroeien,
eindigt geenszins vrolijk: ‘We are
living in the most dangerous time
in my lifetime, right now’.
Marina Kritikou
stagiair NLDA

The end of the Cold War,
1985-1991
Auteur : Robert Service
Uitgever : Pan Macmillan,
Londen, 2015
Omvang : 643 blz.
Prijs
: € 33,75
ISBN
: 0230748082
‘Did he jump or was he
pushed?’ Koos Sovjetleider
Michail Gorbatsjov zelf voor zijn
hervormingspolitiek of werd hij
daartoe gedwongen door de
keiharde bewapeningspolitiek
van president Ronald Reagan?
Dat is een van de vragen die
Robert Service – hoogleraar
Russische geschiedenis in Oxford
– stelt in zijn indrukwekkende
studie over het einde van de
Koude Oorlog. Het antwoord
is duidelijk: Reagans opstelling
dwong de Sovjetleider
weliswaar verder te gaan dan
hij oorspronkelijk van plan was,
maar zijn hervormingsstreven
lag wel degelijk aan de basis
van de spectaculaire dooi in de
betrekkingen tussen de twee
supermogendheden.
Gorbatsjov maakte deel uit van
de groep communisten die in het
begin van de jaren tachtig concludeerden dat het vastgelopen
Sovjetsysteem drastisch hervormd
moest worden. Daarvoor was ook
een andere buitenlandse politiek nodig. Er moest een einde
komen aan de kostbare wapenwedloop met de VS. Daarnaast
kon Moskou het zich niet langer
veroorloven de communistische
regimes in Oost-Europa met militaire middelen te ondersteunen.
Al direct nadat hij in maart 1985
aan de macht was gekomen,
liet Gorbatsjov de leiders van de
Warschaupactlanden weten dat
zij voortaan zelf verantwoordelijk
waren voor de ontwikkelingen in
hun land. Service maakt duidelijk
dat de conservatieve communisten in het politbureau en zelfs de
militaire top Gorbatsjovs diagnose
deelden. ‘Het lijkt erop alsof we
eindelijk een echte leider hebben!’
zei minister van Defensie Sokolov
tegen de Chef van de Generale
Staf.

Ondanks Reagans anticommunistische imago – in 1983 sprak hij
over de SU als ‘the evil empire’
– wilde de president wel degelijk
een einde maken aan de wapenwedloop en het dreigende gevaar
van een Derde Wereldoorlog.
De eerste gesprekken met Gorbatsjov overtuigden hem ervan
dat hij daarvoor niet gauw een
betere partner zou vinden. Samen
stonden zij aan de basis van een
drastische vermindering van het
aantal raketten en atoomkoppen.
Service laat knap zien hoe het
wederzijdse vertrouwen groeide.
In 1988 tijdens de topconferentie
in Moskou wandelde Reagan met
Gorbatsjov over het Rode Plein.
‘Do you still think you’re in an evil
empire, Mr. President?’ riep een
van de journalisten. Reagan antwoordde simpelweg:’ No, I was
talking about another time and
another era.’
Het tweede deel van The end of
the Cold War gaat over de omwentelingen die vanaf de lente
van 1989 plaatsvonden. De geesten die de perestrojka ongewild
opriep, gingen niet meer terug in
de fles. De Sovjetleiders ‘slaapwandelden’ in de richting van
een crisis in Oost-Europa, aldus
Service. Gorbatsjov hoopte dat
wanneer zijn hervormingen eenmaal een succes waren, de broederlanden wel zouden volgen. De
zwakke regimes geraakten echter
in steeds grotere economische en
politieke moeilijkheden. In juni leden de communisten bij verkiezingen in Polen een overweldigende
nederlaag. In het najaar zakte de
DDR door zijn hoeven. In beide
gevallen weigerde Gorbatsjov te
interveniëren. Intussen werd duidelijk dat de perestrojka faalde.
De economische achteruitgang
versnelde zelfs. Bovendien dreigde
de Sovjet-Unie uiteen te vallen.
Vanaf december 1989, toen de
hereniging van Duitsland op de
agenda kwam, verloor Gorbatsjov
definitief de greep op de ontwikkelingen. Hij verwachtte serieus
dat de Westerse mogendheden
een hereniging zouden tegenhouden. In het beslissende gesprek
met bondskanselier Helmut Kohl
in juli 1990 gaf Gorbatsjov de
zaak uit handen: hij ging ermee
akkoord dat het nieuwe Duitsland
lid zou zijn van de NAVO zonder
te eisen dat de Amerikaanse en
Duitse beloften dat de NAVO
zich nimmer naar het Oosten zou
uitbreiden, in een verdrag werden
vastgelegd. Ook weigerde Gorbatsjov lange tijd te geloven dat
de Baltische republieken zelfstandig wilden worden.
Pas in de zomer van 1991, toen

de Sovjet-Unie uit elkaar begon
te vallen, besloot een aantal
conservatieve communisten tot
een staatsgreep. Maar toen was
het te laat. De coup versnelde het
einde slechts. Op 25 december
trad Gorbatsjov af en werden
de vijftien Sovjetrepublieken
onafhankelijk.
Service verdient lof voor zijn
indrukwekkende onderzoek,
óók aan sovjet-zijde. Een rijke
bron vormden de aantekeningen
en dagboeken van de naaste
medewerkers van Gorbatsjov en
diens minister van Buitenlandse
Zaken, Edoeard Sjevardnadze.
Tegelijkertijd toont de auteur zich
ook een begenadigd verteller.
Daardoor werd The end of the
Cold War een even monumentaal
als leesbaar boek.
Dr. J.W.L. Brouwer
Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis, Radbouduniversiteit
Nijmegen

Team of teams. New
rules of engagement for
a complex world
Auteurs : Stanley A.
McChrystal ea
Uitgever : Penguin Books Ltd,
2015
Omvang : 304 pagina’s
Prijs
: € 30,99
ISBN
: 9781591847489
Dit opmerkelijke boek is
geschreven door een team.
Generaal Stanley McChrystal
is een auteur die de lezers wel
zullen (her)kennen. De andere
auteurs zijn Tantum Collins, David
Silverman en Chris Fussell.
Voormalig Amerikaanse minister
van Defensie Robert Gates (20062011) noemde McChrystal ooit
‘misschien wel de beste krijger
en leider van militairen die ik heb
meegemaakt’. Toch komt aan
McChrystals carrière abrupt een

einde als hij in een interview in
Rolling Stone de vicepresident
van de VS, Joe Biden en andere
ambtenaren uit de regeringObama karakteriseert als
kortzichtig. Hij is op dat moment
de commandant van The Joint
Special Operations Task Force in
Irak. De president van de VS kan
niet anders dan hem ontheffen
van zijn functie.
In Team of Teams bespreekt
McChrystal wat hij heeft kunnen
leren van een tegenstander
die zich constant verandert.
Kleine terroristische cellen
die op basis van vertrouwen,
gemeenschappelijke doelen en
het vermogen om zelfstandig
beslissingen te nemen het
grootste leger van de wereld
aftroeft. De Task Force gaat op
zoek naar Musab al-Zarqawi.
Deze soennitische terrorist wordt
door de Amerikanen gezien als
de leider van Al Qaida in Irak.
Hij is het brein achter de aanslag
op het hoofdkwartier van de VN
in Bagdad in 2003. Al Qaida in
Irak zwermt in kleine cellen door
Bagdad en de Amerikanen krijgen
hen niet te pakken. In Team of
Teams laten de schrijvers zien
hoe het beter kan. Niet alleen
de ervaringen van militairen, ook
die van succesvol zakendoen
combineert McChrystal in zijn
aanpak.
McChrystal durft de bureaucratie
en het lineair leidinggeven te
noemen als mede oorzaken
van het vele falen van de
Amerikaanse aanpak in Irak.
Alles moest volgens bepaalde
regels, die veelal in de vorige
eeuw waren ontwikkeld
en toen goed bleken, maar
tegenwoordig niet meer werken.
Moedig spreekt hij over dienend
leiderschap, waarbij hij zijn eigen
commandantenrol reduceert
en de beslissingsbevoegdheid
heel laag in zijn teams legt.
Vaak beperkt hij zich in zijn
leidinggeven tot aanmoedigingen
als ‘Goed gedaan, doorgaan,
prima zo’.
Management principes van Taylor
en Fayol, maar ook de aanpak van
General Motors komt voorbij en
wordt geduid. Hoe ga je om met
veranderingen? Telkenmale blijkt
dat McChrystal zichzelf wegcijfert
en de inlichtingen het liefst
persoonlijk naar de werkvloer
brengt, waar hij vervolgens
enthousiast reageert op briefings
van de operators. Zijn boodschap
is duidelijk: breng het uiteindelijk
beslissingsmoment naar de teams.
De onderlinge verbondenheid
van de teams, het vertrouwen
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in elkaar en een duidelijk
gemeenschappelijke doel, zorgen
voor een teamvermogen om
problemen snel op te lossen, iets
wat een individuele leider niet zou
kunnen. Ook het verschil tussen
theorie en praktijk wordt duidelijk:
‘Medical school is education, First
aid is training’.
Mission command, task organized en commanders intent, je
leest het allemaal en de voorbeelden zijn helder en praktisch.
‘Adapt en improvise’, wie hoort
het zijn instructeur niet zeggen?
McChrystal vergelijkt de stijl van
het management en leidinggeven
bij de ‘army’ en ‘navy’ en stelt
vast dat het verschil met name is
ontstaan omdat de navy de commandanten moet laten gaan (!) en
hen niet direct kan aansturen. Bij
de ‘army’ kan dat wel, en dus gebeurt dat ook, waarmee men de
bureaucratie en de leiderschapsstijl over zichzelf afroept. Een
schip, eenmaal outwardbound,
is op zichzelf aangewezen en zal
zelfstandig beslissingen nemen.
De Amerikaanse marine kent als
enige de afkorting UNODIR: Unless Otherwise Directed. Hiermee
geeft de ondercommandant aan
wat zijn bedoeling is voor de komende actie. De schrijvers menen
dat indien bazen kunnen zien wat
er gebeurt zij dit ook willen controleren. Taskforce Commander
McChrystal kijkt mee bij een actie,
kan met de operators communiceren maar doet het niet. ‘Eyes on
- Hands off’. Daarmee draagt hij
bij aan meer initiatief en innovatie
bij de teams.
Teams of Teams leest eenvoudig.
Aan het eind van elk hoofdstuk
worden de belangrijkste zaken
nog even kort samengevat. De
praktische voorbeelden zullen
lezers inspireren. Het is prachtig
dat in het grote Amerikaanse
defensieapparaat zulke initiatieven
mogelijk zijn en dat het resultaat
oplevert.
Het boek toont aan dat teams,
ondersteund door leiders, meer
zijn dan de bekende som van
de individuele leden. De wijze
waarop kleine teams met elkaar
samenwerken geeft die extra
kracht aan de organisatie. De
schrijvers geven helaas niet aan
wanneer het even niet goed gaat,
en stellen ook geen kritische
vragen waarom het niet goed kan
gaan. De zelfreflectie ontbreekt
een beetje.
Wat het boek duidelijk
maakt is dat leidinggevenden
tegenwoordig zullen moeten
leren omgaan met complexe
verbanden. Het traditionele,
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hiërarchische leidinggeven zal
een duurzame innovatie moeten
ondergaan.
LTKOLMARNS b.d. H.J. Bosch

De Molukse Acties.
Treinkapingen en
gijzelingen
Auteur : Peter Bootsma
Uitgever : Uitgeverij Boom,
2015
Omvang : 384 blz.
Prijs
: € 24,90
ISBN
: 9789089537966
Politicoloog Peter Bootsma
schreef in 2000 het boek De Molukse Acties naar aanleiding van
een vierdelige Tv-documentaire
Dutch Approach. De titel van de
documentaire verwijst naar hoe
in het buitenland de Nederlandse
aanpak van terreuracties werd
genoemd. Deze uitputtingsstrategie van eindeloos onderhandelen
en tijdrekken werd door een
van de premiers uit die periode,
Joop den Uyl, dan ook de ‘uitzitmethode’ genoemd. In 2015 had
Bootsma redenen om met een
herziene uitgave van zijn boek te
komen. Niet alleen was de eerste
editie uitverkocht, in november
2014 verscheen het rapport van
een ambtelijke werkgroep ‘Beeindiging van de gijzeling bij de
Punt in 1977 – Verslag van een
archiefonderzoek’. Het rapport
kwam tot stand naar aanleiding
van Kamervragen en gaf antwoorden op zaken die daarvoor niet
opgehelderd waren. Een herziene
uitgave was dus op zijn plaats.
Het boek behandelt de geschiedenis van de Molukse gemeenschap
in Nederland en hoe hun droom
naar een eigen republiek uitliep
op zes terroristische acties in de
periode 1970 - 1978. Bootsma
weet een compleet beeld te
schetsen en duidelijk wordt dat de
acties niet los van elkaar gezien
kunnen worden. De eerste Molukse actie is de bezetting van de
woning van de Indonesische am-

bassadeur in Wassenaar in 1970.
Hierop volgen de treinkaping in
Wijster en de bezetting van het
Indonesisch consulaat in Amsterdam in 1975, de gijzeling van
de lagere school in Bovensmilde
en de treinkaping bij De Punt in
1977. Tot slot volgde de gijzeling
van het provinciehuis in Assen.
Om vooral geen eenzijdig
beeld te schetsen heeft
Bootsma een groot pallet aan
betrokkenen geïnterviewd,
zoals bewindslieden, Molukse
gijzelaars, slachtoffers,
nabestaanden, bemiddelaars,
politiemensen, militairen,
burgemeesters en journalisten.
Ook legt hij een relatie met
de gijzeling van de Franse
Ambassade door het Japanse
Rode Leger in Den Haag en de
succesvolle bevrijdingsactie in
de Scheveningse gevangenis in
1974 en komen geplande maar
niet uitgevoerde Molukse acties
aan bod zoals het voornemen
koningin Juliana te ontvoeren.
De beweegredenen van de
Molukkers om hun idealen met
geweld te bereiken komen zo
naar voren. Terloops beschrijft
Bootsma zo de geschiedenis van
terreurbestrijding in de jaren ’70,
zoals de vorming en inrichting van
crisiscentra en het ontstaan en tot
wasdom komen van de Bijzondere
Bijstands Eenheid (BBE).
Rode daad is de volledige
disconnect tussen Nederlandse
overheid en het militante deel
van de Molukse gemeenschap.
Keer op keer trekken beide
partijen tegenovergestelde
conclusies en lessen uit bepalende
gebeurtenissen. Zo trekken de
Molukkers, naar aanleiding van
de lage straffen opgelegd aan de
bezetters van de Indonesische
ambassadeurswoning, waar nota
bene een agent wordt gedood,
de conclusie dat de Nederlandse
overheid wel enige sympathie
heeft voor de Molukse zaak. Het
grootste deel van de Nederlandse
politiek gruwelt echter van de
lage opgelegde straffen, maar
kan weinig beginnen tegen
de rechtelijke uitspraak. Later
in ’74, menen de Molukkers
naar aanleiding van de afloop
van de gijzeling van de Franse
ambassade dat de Nederland zeer
waarschijnlijk zal zwichten voor
terreur. De regering gaat er echter
van uit dat de succesvolle actie in
de gevangenis in Scheveningen
afschrikwekkend zal werken
op potentiele terroristen. In ’75
bestaat er bij de Nederlandse
regering absoluut geen twijfel
dat een zelfstandige Molukse

republiek een droom is en
niets meer dan dat. In dat jaar
gunt Nederland Suriname haar
onafhankelijkheid en in de
woorden die koningin Juliana
daarbij uitspreekt – ieder volk
heeft recht op zelfstandigheid
- zien de Molukkers toch vooral
een nieuwe opening voor hun
zaak. Bootsma’s boek staat vol
van dergelijke misinterpretaties,
miscommunicatie en het trekken
van onjuiste conclusies door beide
partijen. Hieraan komt pas in
1978 een einde als de regering
bij het provinciehuis vrijwel direct
besluit tot gewapende interventie.
De tragiek van de Molukse acties
blijft tot de verbeelding spreken.
De media in Nederland richt zich
echter keer op keer op die ene
actie bij De Punt in 1977. Mensen
die zich hierover een mening
willen vormen doen er goed aan
eerst dit boek van Bootsma te
lezen. Zijn uitgave van 2000 stond
al te boek als meest volledige
beschrijving van de Molukse
acties in Nederland. Deze nieuwe
editie zal die positie alleen
maar versterken en geeft een
completer beeld van aanleiding
en toedracht van de Molukse
terreurdaden. Dat wil niet zeggen
dat Bootsma alle vragen heeft
weggenomen. De vraag hoe
het toch kan dat de overheid
en een minderheidsgroep in
de samenleving elkaar keer op
keer niet begrijpen en verkeerd
interpreteren blijft ook vandaag
de dag zeer relevant.
LTKOLMARNS R.A.J. de Wit

column
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et Willy-Wortelinstituut van het Pentagon, DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency), doet op het ogenblik
testen met een Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail
Unmanned Vessel, ACTUV. Dat is een mondvol letters voor een
slank, onbemand systeem dat zich op zee beweegt en stille dieselelektrische
onderzeeboten opspoort. Op de DARPA-site staat dat het gaat om ‘…
to employ non-conventional sensor technologies that achieve robust
continuous track of the quietest submarine targets over their entire
operating envelope’. Je kunt ACTUV ook inzetten tegen zeemijnen en
voor andere missies (bv. coastal environment intelligence), volgens Scott
Littlefield van DARPA. En het werken met ACTUV kost uiteindelijk maar
$15,000 tot $20,000 per dag. Veel goedkoper dan de operationele
kosten van een destroyer, die wel kunnen oplopen tot $700,000 per dag.
ACTUV zou voor 90% af zijn, nog twee jaar getest worden en dan kan de maritieme
geschiedenis weer herschreven worden.

‘En het werken
met ACTUV kost
uiteindelijk maar
$15,000 tot $20,000
per dag’

Prof. dr. J. (Ko) Colijn is
defensiespecialist, directeur
van ‘Instituut Clingendael’,
columnist van Vrij Nederland
en hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam

Dat is mooi als het uiteindelijk waar is, het zou niet de eerste keer zijn dat een
revolutionair wapensysteem wordt aangekondigd. Wel jammer voor de stille
conventionele onderzeeboot natuurlijk, want die is niet meer nodig voor ASW of
intelligence in een kust-omgeving en moet bovendien voortaan zelf op zijn hoede zijn
met zo’n ACTUV in de buurt. DARPA is enthousiast over deze ontwikkeling, slechts één
uit de rij van onbemande systemen die ons te wachten staan. Met namen als Hydra en
Shark vormen ze een familie van onder-, op- en bovenwaterschepsels die vanaf een
moederschip de oude rolverdeling tussen marine wapens een totaal ander aanzien gaan
geven. Het blad Military Technology schrijft dat de luchtmacht en het leger in dit opzicht
altijd veel verder zijn en dat ‘…the maritime arena has lacked such a sharp goad’,
dat ‘naval systems have generally moved more slowly in accordance with established
notions of dull, dirty and dangerous missions’. Maar de tijden gaan veranderen. Het
blad laat admiraal Matthew Klunder, directeur Naval Research van de Amerikaanse
marine, zeggen dat we naar een betaalbare marine gaan die zal bestaan uit hybride
teams van (steeds minder) bemande platforms en (steeds meer) onbemande systemen.
Trek gerust de helft af van de verwachtingen en de prestaties van deze zonnige
voorspellers, want bluf en uitvindersoptimisme zijn in de jacht op onderzoeksgeld niet
ongewoon. Laat ook op je inwerken dat de markt voor ‘ouderwetse’ systemen als
onderzeeboten en oppervlakteschepen niet bepaald aangeeft dat Russen of Chinezen
al besloten hebben om bijv. de Kilo-knaller maar vast af te schrijven, maar toch. Laten
we in 2016 ook niet negeren wat een opvolger van de Walrus of een mijnenbestrijder
of een fregat in 2030 of daarna te wachten staat, of veel goedkoper zou kunnen doen.
Ik moet steeds denken aan de voorspelling uit het begin van deze eeuw dat de eerste
bewapende drone pas rond 2030 operationeel zou zijn. Daar hoefden we dus geen
rekening mee te houden bij het kopen van een bemand gevechtsvliegtuig. Amper
een jaar later, in november 2001, zou de militaire chef van Al Qaida, Mohammed
Atef Al Masri, al door een Predator in Kaboel worden uitgeschakeld. Tussen bemande
voorspelling en onbemande werkelijkheid zat in dat geval maar dertig jaar.
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Sleepboten voor
Nederland en Zweden

In de praktijk is gebleken dat de strikte aanpak van het
begrip COTS ook voor een bouwwerf kan resulteren in
een meer genuanceerde prijsstelling.
Voordelen zijn ook te vinden in het delen van de expertise
over de twee krijgsmachten. Expertise tekorten binnen
DMO Maritieme Systemen, als gevolg van de verregaande
reorganisaties, werden in enige mate opgevangen
door de Zweedse collega’s. Van Nederlandse zijde
werd het grotere geheel overzien en getoetst terwijl de
detailvraagstelling vaak vanuit Zweden kwam. Het is ook
gebleken dat in een aantal gevallen de samenwerking een
‘outside the box’-denkwijze initieerde die een positieve
invulling heeft gegeven aan het project.

Uitdagingen samenwerking

In 2008 is de behoeftestelling
voor vervangende sleepboten
voor CZSK uitgezet richting de
Defensie Materieel Organisatie
(DMO). Uitgangspunt was de
vervanging van verouderd
materieel met in acht neming
van de schaalvergroting van de
schepen in de haven van Den
Helder.
Artist impression van de nieuwe Nederlandse sleepboten. (foto Damen Shipyards)

S

chepen als Zr. Ms. Rotterdam, Zr. Ms. Johan de Witt
en Zr. Ms. Karel Doorman hebben een windvangend
oppervlak dat vele malen groter is dan de schepen
in de Helderse haven ten tijde van de bouw van de
Linge klasse. Het ‘windvangen’ vereist meer trekkracht
ofwel bollard pull. Ook de Centrale Walbewaking maakt
het belang van adequate en snelle ondersteuning door
de sleepdienst noodzakelijk ten tijde van calamiteiten.
Een commerciële sleepdienst is niet beschikbaar en zou
met name qua responstijd tekortschieten. Ook was een
randvoorwaarde dat het project ter vervanging van de
sleepboten Commercial Of The Shelf (COTS) zou zijn.

Als gevolg van regelmatig terugkerende bezuinigingen
is het project een aantal malen in de tijd opgeschoven.
Vanaf 2011/2012 werden twee nieuwe aspecten
toegevoegd: zo moest het project worden uitgevoerd in
samenwerking met het buitenland en werd het invulling
geven aan duurzaamheid van groter belang. In dit artikel
wordt de stand van zaken gegeven van de vervanging
en wordt de samenwerking en het resultaat van de
samenwerking met de Zweedse tegenhanger van DMO
beschreven. Ook wordt het hybride karakter van de
schepen toegelicht.
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Samenwerking met het Zweedse FMV
Na een aanloopperiode vanaf mei 2012 werkt DMO sinds
mei 2013 intensief samen met het Zweedse Forvaerts
Materiel Verken (FMV, dit is de Zweedse DMO) om te
komen tot de gezamenlijke aanschaf van vijf sleepboten,
twee voor de Zweedse marine en drie voor CZSK. Sinds
28 januari 2014 is er sprake van een contract met Damen
Shipyards Gorinchem. Het contract voorziet eveneens in
het inruilen van vier sleepboten van de Nederlandse Linge
klasse. Beide landen kopen een standaard type sleepboot,
waarbij Zweden heeft gekozen voor een variant die ook
in bevroren havens kan opereren, de ASD 3010 ICE. De
Nederlandse variant heeft vanwege milieuvriendelijke
duurzaamheid ook een elektromotor en batterijen en
heeft als type aanduiding ASD 2810 Hybrid. De schepen
worden gebouwd in Roemenië bij de Damen werf Galati.
Op 3 september 2014 is met het aanmaken van staalsnijpakketten van de Zweedse slepers het bouwproces
van start gegaan.
De samenwerking brengt beide partijen twee
voordelen: de aanschaf is voordeliger en in bepaalde
gevallen kunnen, door de omvang van de order,
besparingen worden doorgevoerd op het gebied van
projectmanagement en overhead bij de bouwmeester.

Er is rekening gehouden met de procedurele en
bestuurlijke verschillen. Zowel FMV als DMO ondergingen
tijdens het acquisitieproces grote reorganisaties met de
nodige verwarring op het vlak van autorisaties. Dit leidde
tot grotere inspanningen van het projectmanagement en
de technische inbreng die zich, door goed onderbouwde
besluitvorming, inmiddels weer hebben terugbetaald.
De regelgeving in beide landen verschilt. Van Nederlandse
zijde is gekozen voor een totale COTS aanpak en
geldt nationale wetgeving voor de opvarenden. Ook
Zweden heeft een dergelijke aanpak maar heeft te
maken met meer specifieke en strengere eisen van
de Zweedse Scheepvaartinspectie (STA). In de praktijk
blijken de verschillen in regelgeving goede en minder
goede kanten te hebben. Een voorbeeld hiervan is de
toepassing van onderhoudsvriendelijke kunststof (GRE)
piping aan boord. Voor STA bleek dit onbespreekbaar
terwijl dit van technische zijde door zowel FMV en
DMO werd toegejuicht. Uiteindelijk heeft de strenge
houding van STA voor de Nederlandse marine geleid tot
een geoptimaliseerd systeemontwerp, waarbij diverse
bezwaren en gevaren zijn weggenomen. Hiermee
was toestemming voor toepassing aan boord relatief
eenvoudig te verkrijgen.

Contract
Er is gekozen voor een vorm waarbij de Nederlandse Staat
(DMO) het contract is aangegaan voor zowel DMO als
FMV. Dit houdt in dat alle contractuele en financiële zaken

worden behandeld door DMO. Een groot voordeel is dat
deze contractwijze richting de bouwwerf een eenduidige
opstelling geeft.
Het nakomen van verplichtingen door de andere partij is
een belangrijk item. Documenten als een Memorandum
of Understanding (MOU), Program Arrangement (PA),
Project Management Plan (PMP), Financial Management
Plan (FMP) en Configuration Change Board (CCB) hebben
een goede structuur aangebracht in de samenwerking
waardoor gesteld kan worden dat deze zeer flexibel
verloopt. De samenwerking binnen de twee organisaties
resulteert soms in kleine correcties over en weer, waarbij
de landen vaak als elkaars sparringpartner optreden op
contractueel en technisch gebied.

Projectuitvoering
Het project wordt aangestuurd vanuit DMO. Er
wordt aan FMV echter ruime mogelijkheid geboden
tot communicatie met de bouwmeester. Bij twijfel
of discussiepunten is het echter de DMO als
hoofdcontractant die de uiteindelijke beslissing neemt. In
de praktijk kwam een groot deel van het managen van
het project neer op het beheren van de tijdsplanning. Het
toezicht op het bouwproces werd door Toezicht Defensie
Leveranciers van DMO uitgevoerd.

De bouw van de ASD3010 ICE
Met een kiellegging in november 2014 is de bouw
van de Zweedse slepers formeel van start gegaan. De
sleepboten werden in vier grote segmenten opgebouwd
en zijn in het droogdok van de werf in Galati, Roemenië,
samengebouwd. Na de samenvoeging van de diverse
delen werden de motorfundaties uitgelijnd en de
isolatiewerkzaamheden voorbereid. Eind april 2015 zijn de
beide vaartuigen opgedreven en gedoopt.
Na afrondende werkzaamheden in het dok zijn ze vanaf
juni 2015 overgevaren naar de afbouwkade langs de
Donau. Eind augustus en begin september 2015 vonden
de In Bedrijf Stelling (IBS), Harbour Acceptance Tests
(HAT) en Sea Acceptance Tests (SAT) plaats waarna de
schepen vanaf begin oktober 2015 zijn overgevaren naar
het Zweedse Karlskrona. Hier zijn ze met een simpele
juridische overdracht direct overgedragen aan FMV. FMV
heeft de schepen vervolgens per 18 december 2015
overgedragen aan de Zweedse marine.

De bouw van de ASD2810 Hybride

De Zweedse sleepboot Hector, gereed voor de doopceremonie op 30
april 2015.

Op 26 februari 2015 zijn de drie kielen van de
Nederlandse slepers gelegd. Ook dit proces werd
voorafgegaan door het aanvangen met een snijpakket
voor het staal en het vervolgens vervaardigen van grote
delen van het schip. De drie vaartuigen zijn geheel
samengebouwd in een grote eigen afbouwhal vanuit
waar zij op 31 juli, 21 augustus en 12 november 2015
te water zijn gelaten. Dit is gebeurd door het uit de
hal hijsen van het schip door de grote werfkraan in
Roemenië. Het samengestelde casco van een ASD2810 is
qua tonnage net iets lichter dan de ASD3010, wat deze
operatie mogelijk maakte.
De Nederlandse vaartuigen hebben vervolgens hetzelfde
proces van afbouw langs de kade, in bedrijf stelling,
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brandweer op het land. De diesels behoeven dan alleen te
worden gestart als het batterijpeil te ver zakt.

Prestaties van de schepen

De Nederlandse sleepboot
Noordzee, januari 2016.

HATs en SATs doorlopen. Het eerste schip ‘Noordzee’
is inmiddels door de aanloopbemanning van de
Havensleepdienst tussen 21 januari en 20 februari 2016
overgevaren naar Nederland. Dit was een unieke kans
voor de bemanning om het schip te leren kennen. Het
tweede schip ‘Waddenzee’ zal bij het verschijnen van dit
Marineblad, begin mei 2016, zijn aangekomen. Het derde
schip ‘Zuiderzee’ zal vervolgens begin juli 2016 in Den
Helder arriveren. Tussen april en juli 2016 zullen de oudste
vier vaartuigen van de Linge klasse worden uit-gefaseerd
en ingeruild bij Damen. Voor deze schepen is inmiddels
nieuw emplooi gevonden in Groot-Brittannië.

De overeenkomsten en verschillen
In de basis zijn de vijf sleepboten gebaseerd op hetzelfde
ontwerp, de ASD 2810 van Damen. Kenmerkend voor
dit type sleepboot is het slepen over de boeg. Veelal
zal het sleepproces een combinatie zijn van trekken en
duwen. De kapitein heeft vanuit zijn positie zicht op alle
dek werkzaamheden van het sleepproces. Hierdoor is
na het tot stand brengen van de verbinding met het te
slepen object de aanwezigheid van personeel ter plaatse
overbodig.
Zoals eerder aangegeven zijn er tussen de Nederlandse
en Zweedse slepers toch wel enkele verschillen. Deze
komen met name voort uit de invulling aan de 1A ijsklasse
van de Zweedse schepen. De Zweedse sleepboot heeft
een beperkte diepgang van 4,5 meter, een lengte van
bijna 30 meter, een aangepaste boegvorm, een kleinere
schroefdiameter met dikkere bladen voor passage
door het ijs en een ‘box koelsysteem’. De Nederlandse
sleepboten hebben de standaard kenmerken van de ASD
2810; maximale diepgang van 5 meter; lengte 28,67
meter en 60 ton bollard pull. Daarentegen onderscheiden
zij zich door de hybride voortstuwing.

Hybride voortstuwing
Een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke
aanbesteding was de implementatie van duurzaamheid in
het scheepsontwerp. Voordeel van de eerder genoemde
verschuiving op de tijdbalk was dat de betaalbaarheid
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van de duurzamere oplossingen beter werd en
uiteindelijk is het mogelijk gebleken om een sleepboot
te kopen met een belangrijke reductie van CO2 en
NOx uitstoot. CZSK zal vervolgens beschikken over het
derde t/m vijfde vaartuig van het type ASD2810 hybrid.
De hybride voortstuwing wordt gekenmerkt door vier
bedrijfsvoerings-modi: harbour mode; towing mode; free
sailing mode en fire fighting mode.
Harbour mode. De harbour mode is de parkeerstand
van het vaartuig. De benodigde stroom voor hotelbedrijf
en het laden van de accu’s wordt via de walkabels
aangevoerd vanaf de wal. Dit wordt voorzien van uit het
Kracht Warmte Station (KWS). Wanneer de walspanning
niet is aangesloten zijn er twee mogelijkheden:
1. het hotelbedrijf wordt gevoed door de Volvo generator,
de batterijen worden niet opgeladen;
2. het hotelbedrijf wordt gevoed vanuit de batterijen en
de Volvo generator draait niet.
Free sailing mode. De free sailing mode wordt
gekenmerkt door aandrijving via de elektromotoren.
Afhankelijk van de vullingsgraad van de batterijen wordt
de voeding hiervan puur voorzien vanuit de batterijen en
bij hogere afname, geringe batterijcapaciteit (<20%) of
snelheid boven 5 knopen springt de generator bij en is de
voortstuwing diesel elektrisch.

De Nederlandse sleepboten hebben een trekkracht
(BP) van 60 ton. Dit is circa 3x de huidige trekkracht
van de Linge Klasse. Deze extra BP maakt het mogelijk
om voldoende assistentie te verlenen aan de grootste
schepen van CZSK, zoals Zr. Ms. Johan de Witt en Zr. Ms.
Karel Doorman. Ter voorkoming van beschadiging aan
de lichtere schepen zijn de sleepboten uitgerust met een
tensie-systeem dat instelling van een maximale trekkracht
op de bolders van het te slepen object mogelijk maakt.
De schepen zijn uitgerust met twee brandbluskanonnen
die ca. 600 m3/uur per bluskanon kunnen afgeven. Ook
kunnen de schepen zoals eerder aangegeven dienen
als pomp voor brandweereenheden op de wal. Het ligt
in de bedoeling dat diverse taken via een modulaire
oplossing worden ingericht. Zo zijn er verschillende 10
ft. containerframes beschikbaar waarop bijvoorbeeld een
sleeplier voor sleepdoelen kan worden voorzien. Ook
in opslag van reddingsvlotten en reddingsvesten kan zo
worden voorzien. Dit om bijvoorbeeld personeelstransfers
naar op de rede liggende schepen te ondersteunen.
Het achterdek is zelfs in staat een 20 ft. container te
herbergen. Dit aspect werd met name door de Zweedse
marine als belangrijk gezien. De Zweedse sleepboten
zijn met een zwaardere kraan ook in staat om geheel
zelfstandig torpedo’s te transporteren die op 10 ft. dan
wel 20 ft. frames worden geplaatst. Ook kan hun sleeplier
voor schietdoelen, zij het in twee delen, door het schip
zelf geplaatst worden.

Aangezien het voor beide marines voor het eerst is dat
er met Azimuth Stern Drives (ASD) wordt gevaren is een
beperkte bijscholing van de kapiteins noodzakelijk. Een
belangrijk verschil met conventioneel slepen is hierbij het
slepen via het voorschip. De basistraining vindt plaats in
IJmuiden waar onder meer met hulp van een simulator
de fijne kneepjes van het werken met de ASD worden
aangeleerd. Ook wordt er veel informatie gekregen van
andere sleepdiensten die hun ervaringen met dit type
schip graag willen delen.

Recente ontwikkelingen
In de afgelopen maanden zijn door DMO, FMV en de
betrokken marines alle randvoorwaarden ingevuld. Zo
werd gekeken naar het extern onderhouden van de
schepen maar ook werden zaken als zeewaardigheid en
veilig werken gewaarborgd. Het gehele proces leek in het
begin onderling erg afwijkend maar gaande het traject is
opgevallen dat er meer overeenkomsten dan verschillen
bestaan tussen de beide organisaties ten aanzien van
het invulling geven aan bovenstaande aspecten. Vanaf
december 2015 is door DMO en FMV hard gewerkt
aan het gezamenlijk aanlopen van een contract voor In
Service Support van de sleepboten. Damen heeft hiervoor
Damen Den Helder en Damen Oskarhamn beschikbaar.
Hierbij wordt het Onboard Level Maintenance (OLM)
uitgevoerd door de bemanning terwijl Intermediate Level
Maintenance (ILM), Depot Level Maintenance (DLM) en
de daarbij horende levering van benodigde spare parts
worden uitgevoerd door Damen Services. Het contract is
op 28 april jl. getekend.

Tot slot

Componenten van de free sailing batteries... ...en die van de free sailing generator.

Towing mode. In de towing mode voorzien de beide
hoofdmotoren het voortstuwend vermogen. Het schip
heeft hierbij maximale trekkracht (60 ton bollard pull, BP)
beschikbaar. De elektromotoren werken op dat moment
als as-generator voor het opladen van de batterijen.
Fire fighting Mode. In de fire fighting mode heeft
het schip strikt genomen twee mogelijkheden. Primair
wordt de generator ingezet als voeding voor de fire
fighting pomp. De voortstuwing wordt geleverd door
de hoofddiesels. Tijdens de bouwfase is een extra
mogelijkheid ingebouwd waarbij het schip kan optreden
als mobiele waterpomp en ondersteuning van de

Training

Al met al loopt het binationale project nu
zo’n vier jaar. Het was een unieke kans voor
beide materieelorganisaties om kennis te
maken met elkaars manier van werken. Er
kan gesteld worden dat de samenwerking
na een gewenningsperiode zeer soepel is
verlopen op het gebied van vergaderen,
besluitvorming en onderlinge communicatie.
De levering van de schepen is vrijwel geheel
volgens schema gegaan en ook is door
Damen Shipyards zorg gedragen voor een
kwalitatief goed product. De samenwerking
tussen DMO en de CZSK klant is ook als zeer
positief ervaren, waarbij beide partijen zich
gezamenlijk hebben ingespannen voor met
name duurzaamheid.
Alles overziend is deze fase van het project
keurig binnen de ‘tijd-product-geld’-kaders
gebleven, waar beide landen een goede
verkenning van binationale samenwerking
hebben neergezet.
Ing. W.F.H. (Willem) Burger is werkzaam
bij de Defensie Materieel Organisatie als
project manager vervanging sleepboten.

De towing mode.

De fire fighting mode.
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Sleepboten voor Nederland en Zweden

‘EN MIJN SCRIPTIE IS…’

Big Data en Artificial Intelligence

Op 6 april jl hield de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid (DV) haar jaarlijkse Kooy Symposium. Dit
jaar was het onderwerp Big Data en Artficial Intelligence (AI). Locatie was de Generaal-Majoor
Kootkazerne te Stroe. Onder leiding van de dagvoorzitter, Kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan (CSLK)
werden 12 presentaties gehouden, in drie blokken. Hieronder worden er enkele uitgelicht.

H

et eerste blok (setting the scene) begon met een
presentatie van Prof. Dr. Max Welling (UvA) over
de ruime beschikbaarheid van Big Data, de wet
van Moore (toename computerkracht en dataopslag) en
Deep Learning (bepalen van de essentie van informatie).
Deze combinatie wordt een drijvende kracht voor oa.
beeldanalyse, spraakherkenning, vertalen van gesproken
tekst, planning/reinforcement learning van missies en
voorspellen van onderhoud. Daarna sprak de Chief
Information Officer van Defensie, SBN Maarten Tossings,
over het belang van Artificial Intelligence en Big Data. Hij
noemde het gebruik hiervan binnen Defensie voor o.a. het
analyseren UAV foto’s, het informatie-gestuurd optreden
(KMAR) en het samenvoegen van data van verschillende
sensoren. Big Data is allang geen hype meer. Als laatste
van dit blok ging Prof.dr. Paul Fenema (NLDA) in op de
betere besluitvorming in operaties en logistiek als gevolg
van een beter begrip door het analyseren van Big Data.
Deze verbeterde besluitvorming leidt tot tactische- en
uiteindelijk tot strategische voordelen voor de organisatie.

is ‘geen’ hotel namelijk Airbnb) en het op voorhand
opslaan van data om toekomstige vragen te kunnen
beantwoorden.

Voor de lunch reikte KTZE b.d. Jan Wind (voorzitter KIVI
DV) de Prof.ir.dr. Kooy Prijs uit aan Joost Kamp, voor zijn
scriptie over het voorspellen van wervelingen rond schepen
bij helikopter landingen. De tweede prijs was voor Justyna
Chromik voor haar proefschrift over DDOS aanvallen.

BGEN b.d. Peer de Vries sloot het symposium af met
een analyse van de ethische kant van Big Data. Hij
waarschuwde voor een totalitaire staat die ingrijpt
op basis van statistische patronen en het verschuiven
van morele grenzen ‘omdat het kan’. Reflectie (checks
and balances) en het nadenken over de lange termijn
gevolgen is noodzakelijk.

In het tweede blok gingen diverse sprekers in op beleid
en visie van Big Data/AI. Onder hen Jan van Gemert
(TUD), die sprak over automatische actie herkenning
in video (voor sportstatistieken, natuurbescherming)
en het uitvergroten van ‘onzichtbare’ veranderingen in
video en Ron Tolido (Cap Gemini) over het 3e platform
(social, mobile, cloud, analytics), systematische
innovatiepatronen, het ‘geen’ denken (het beste hotel
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Het laatste blok ging in op excellente technologieën.
Ook hier weer diverse sprekers met interessante
bijdragen. Zo sprak Christopher Roos (NLR) over nieuwe
weergaveconcepten van informatie zodat piloten
zich sneller aan kunnen passen aan operationele
veranderingen. Michael Doves (DIKW) deelde een
programma dat voor de politie is gemaakt voor een
betere Situational Awareness bij calamiteiten. Jasper
van Huis (TNO) stelde het tracken en gedragsanalyse van
voertuigen en personen in Wide Area Motion Imagery
(WAMI) aan de orde, luchtbeelden met een resolutie van
56x HD die een complete stad kunnen overzien. Laatste
spreker was Hans Henseler (Trackinspector), die inging
op Defensie en veiligheid toepassingen van Sweetie 2.0,
de chatbot die ontwikkeld is om pedofielen digitaal te
lokken.

Een afsluitende borrel en rijsttafel zorgden ervoor dat
veel van de 380 deelnemers nog lang konden napraten
over de vele interessante presentaties. Al met al een zeer
geslaagd Kooy Symposium 2016 en een fantastische dag,
die onder andere door de KVMO is gesponsord.

In deze rubriek presenteren
pas afgestudeerde
marineofficieren hun
scriptie. Deze keer is
dat Louis Elling met zijn
scriptie ‘Performance
analysis of
Interacting Multiple ModelExtended Kalman filters at
high update rates’.
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Het Onderwerp

Als afronding van mijn bacheloropleiding heb ik onderzoek gedaan naar een nieuw filter in het vuurleidingssysteem
van het kanon. Deze filters compenseren de meetruis en voorspellen de toekomstige doelpositie. Hierdoor zijn tracking
filters van grote invloed op de nauwkeurigheid van het vuurleidingsysteem en daarmee het gehele wapensysteem.
Onderzoek naar deze filters is van belang om nu en in de toekomst met het kanon een optimale prestatie te kunnen
bewerkstelligen. Het doel van mijn onderzoek is het bepalen van de bruikbaarheid van een Interacting Multiple ModelExtended Kalman Filter (IMM-EKF) in tracking systemen.
Het onderzoek

Hoewel het Kalman Filter al langere tijd bestaat, is de toepassing in tracking systemen nieuw. In tracking systemen
komen updates over het doel relatief vaak binnen, waardoor bij het gebruik van IMM-EKF problemen optreden. In
mijn scriptie doe ik onderzoek welke problemen er optreden om op basis daarvan de bruikbaarheid van IMM-EKF te
bepalen. Om hier een uitspraak over te kunnen doen, zijn een aantal belangrijke factoren in het filterproces gevarieerd.
Zo is onderzoek gedaan naar de invloed van procesruis modellen, sensor-nauwkeurigheid en doelgedrag.
Uit simulaties blijkt dat de prestaties van het filter afnemen voor update rates hoger dan een bepaalde kritische waarde.
Deze afname wordt veroorzaakt door een niet gemodelleerde overgang tussen filters welke vervolgens een afwijking
in de track veroorzaakt. Om deze afwijking te compenseren is een bestaand procesruis model aangepast. De overgang
tussen modellen wordt nauwkeuriger wanneer de sensor-nauwkeurigheid verbetert. Naast het overgangsgedrag heeft
de Doppler* nauwkeurigheid effect op de nauwkeurigheid van het gehele systeem. Ook het doelgedrag is van grote
invloed op de systeemprestaties. De verandering in Doppler, range of bearing meting moet voldoende abrupt zijn
om een overgang tussen filters te veroorzaken, anders nemen de prestaties af. IMM-EKF is geschikt om
gebruikt te worden in systemen met hoge update rates, zolang de sensor-nauwkeurigheid toereikend is
voor het bemeten doelgedrag. Wanneer de sensor-nauwkeurigheid onvoldoende is kan
dit enkel gecompenseerd worden door het aanpassen van de procesruis.
Samenvattend kan gezegd worden dat IMM-EKF geschikt is voor gebruik in
vuurleidingsystemen. In mijn onderzoek is gebleken dat er in bepaalde gevallen
problemen op kunnen treden, welke gecompenseerd kunnen worden met behulp
van de procesruis.
Relevantie

De kracht van IMM-EKF ligt in het feit dat Kalman filters voor diverse
toepassingen gebruikt worden en er veel over bekend is, maar de toepassing
in vuurleidingsystemen volledig nieuw is. Doordat er al veel over bekend is, kan
met relatief weinig moeite een IMM-EKF voor vuurleidingsystemen worden
ontwikkeld. Mogelijke problemen die op kunnen treden bij toepassing in
de praktijk heb ik geïdentificeerd en verklaard en ik heb er oplossingen
voor gegeven. Hiermee kan mijn onderzoek als basis dienen voor
verbeteringen aan het huidige vuurleidingsysteem.

<

* Doppler: de snelheid in de richting van de sensor. Door het verschil in
frequentie tussen het uitgezonden en het ontvangen signaal te meten,
kan de snelheid in de richting van de sensor worden gemeten. Dit
verschijnsel noemt men het Dopplereffect(naar de naamgever Doppler).
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IN MEMORIAM
Het hoofdbestuur van de KVMO heeft de droeve plicht
u in kennis te stellen van het overlijden van:

Agenda KVMO 2016
Werkbezoeken hoofdbestuur

Evenementen/vergaderingen

17 okt
28 nov

16 juni

Den Helder
Doorn

Houdt twitter, facebook, kvmo.nl en de
Nieuwsbrieven KVMO in de gaten voor
tijden en locaties.

23 juni
13 okt

KVMO Algemene Vergadering &
Symposium, Den Haag. Thema:
Maritieme toekomst van Nederland
Gecombineerde Ledenraad GOV|MHB
en Sectorraad CMHF-sector Defensie,
Frederikkazerne, Den Haag
64-jarigendag KVMO, Amsterdam

Zie ook www.kvmo.nl, onder ‘Activiteiten’ voor een volledig overzicht en verdere informatie

Het hoofdbestuur van de KVMO verwelkomt haar nieuwe leden!
LTZ1 (TA)
LTZ 2 OC
KADB
LTZ3 (TD)

L.C.A. Schwering
L.P.M. Knape
J.L. Nijboer
L. Elling

LTZ3 N.A.A. van Kampen
ADB J.M. Smits
ADBZ A. Harms

Enquête evenementen Werkgroep Postactieven
Een van de activiteiten van
de Werkgroep Postactieven
(WGPA) van de KVMO is het
organiseren van evenementen
als het Maritiem Evenement,
de 64-Jarigendag en de KVMOVeteranendag.
Deze evenementen vinden al meerdere jaren plaats en
zijn bedoeld voor de postactieve KVMO-leden en, in geval
van de KVMO-Veteranendag, voor de KVMO-leden die
Veteraan zijn. In samenspraak met het hoofdbestuur van
de KVMO heeft de Werkgroep het op zich genomen om
onder de genoemde doelgroepen een online enquête te

houden over de evenementen die de WGPA organiseert.
Alle postactieve KVMO-leden en -Veteranen, waarvan
het e-mailadres bij de KVMO bekend is, hebben een mail
ontvangen waarin een link staat naar de enquête.
Via www.kvmo.nl kan de enquête ook worden ingevuld.
Op de homepage staat een button die de enquête
activeert.
De WGPA nodigt alle postactieve-/Veteraan-leden
van harte uit de enquête in te vullen.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!

Reünie
18 juni: HSC Hermes
Op 18 juni 2016 viert de Helderse hockeyclub HSC Hermes zijn 75-jarig bestaan. De verwevenheid tussen HSC
Hermes en de Koninklijke Marine is tot op de dag van vandaag zichtbaar. Zo trainen op het huidige kunstgrasveld de
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adelborsten van het KIM wekelijks mee met de veteranen.
Met genoegen nodigt het bestuur alle leden en oud-leden
van harte uit voor deze bijzondere dag. Voor meer informatie en inschrijven: www.hschermes.nl

LTZVK 2 OC b.d. A.H. Zinning († 19 maart 2016)
LTZT1 b.d. B. Jacobs († 14 maart 2016)
KTZ b.d. J. van Schieveen († 11maart 2016)
Mevrouw I.F. Bouman-Hof, weduwe († 5 maart 2016)
LTZT2 KMR b.d. ir. E.C. Wijga († 25 februari 2016)
LTZ2 KMR b.d. J. Zijp († 7 januari 2016)

KTZT b.d. F.J. Mittertreiner († 25 april 2016)
LTZSD1 b.d. S.P. Vreeke († 8 april 2016)
LTZSD1 b.d. F. Braggaar († 31 maart 2016)
LTZSD1 b.d ing. H.A.M. van Deutekom († 27 maart 2016)
J.A. van Dooren († 25 maart 2016)
KTZ b.d. F.D. Meijer († 20 maart 2016)

Wij betuigen de nabestaanden onze deelneming en wensen hen veel sterkte toe

Afdelingsactiviteiten eerste helft 2016
AFDELING NOORD

AFDELING MIDDEN

7 juni
5 juli

Bijeenkomsten postactieven
Locatie
: Marineclub, Den Helder
Aanvang : 17:30 uur

17 mei
21 juni

Spreekuur adelborsten/jonge officieren
Locatie
: Koffiecorner Enyshouse, KIM
Tijd
: 15.00 – 17.00 uur
Meer info : zie www.kvmo.nl bij Activiteiten

25 mei

KVMO Golftoernooi 2016
Locatie
: Marine Golfclub, Den Helder
Tijd
: 11:30 – 20.00 uur
Meer info : zie www.kvmo.nl bij Activiteiten

29 juni

Workshop Onderhandelen en Wijn
Locatie
: Marine Golfclub, Den Helder
Tijd
: 17:00 – 19.45 uur
Meer info : zie www.kvmo.nl bij Activiteiten

7 juni

BBQ
Locatie
Tijd

: Frederikkazerne, Den Haag
: 16.30 -19.30 uur

AFDELING ZUID
3 juni

Barbecue (KVMO)
Locatie
: de Merelhoeve, Nieuw- en Sint Joosland
Aanvang : 18.00 uur

Alle activiteiten staan open voor KVMO leden, ook als een andere
vereniging de organisatie verzorgt. Voor vragen of nadere informatie over het programma kunt u mailen naar: KVMOZuid@aim.com

Correctie
In zijn column stelde Ko Colijn (Marineblad nr. 2, 2016) dat de
MLD in 2003 is opgedoekt. Dit betrof enkel de MARPAT. Sterker
nog, in 2017 viert de MLD zijn 100-jarig bestaan.

DE DEADLINE VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE RUBRIEK KVMO-ZAKEN VOOR HET JUNINUMMER IS 17 MEI 2016.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren
Ere-leden:
KTZT b.d. ir. S.J.J. Hoffmann
KOLMARNS b.d. A.H.P. Knoppien
KTZ b.d. L.J.M. Smit
KTZA b.d. drs. T.G.D. Steenbeek
Hoofdbestuur:
Voorzitter:
KLTZ ing. M.E.M. de Natris
Vice-voorzitter:
KTZ mr. N.A. Woudstra
Secretaris:
LTZ 2 OC (LD) R. Groen
Penningmeester:
KLTZ (LD) H.M.J. van de Burgt

Namens Afdeling Noord
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck
Namens Afdeling Midden
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
Namens Afdeling Zuid
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
Namens Werkgroep Postactieven
KTZT b.d. W. Helleman
Namens Werkgroep Elders Actieven
LTZ1 (LD) KMR M. Venema
Namens Werkgroep Jongeren
vacature
Namens de Werkgroep Genderbeleid
KLTZ M.A.W. Riemens
Afdelingsbesturen:
Noord:
LTKOLMARNS T.A. van Dishoeck
KLTZ b.d. P.J. van Maurik
KLTZ b.d. B. Fritzsche
LTZ1 ing. R.A. Paarlberg
LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden

Midden:
KLTZ ing. W.P. Groeneveld
KTZ (TD) ir. J.J. Bleijs
KLTZ b.d. J. de Jonge
KTZ b.d. H. van Eijsden
Zuid:
KLTZ b.d. K.F.J. Henkelman
maj KL b.d. P. van der Laan
KLTZ (SD) b.d. A.J. Zwiers
KLTZA b.d. P.A. Brons
(postactieven)
KLTZ (TD) T.S. van Tongeren
Caribisch Gebied:
KLTZ (LD) drs. P.J. van Roon

Adres secretariaat:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
T
: 070-3839504
F
: 070-3835911
E
: info@kvmo.nl
W : www.kvmo.nl
De KVMO heeft een
samenwerkingsverband met
Onderlinge Bijstand
(www.onderlingebijstand.nl).
Voor nadere informatie of
het verkrijgen van
aanvraagformulieren kunt u
contact opnemen met het
secretariaat KVMO.
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Algemene Vergadering • 16 juni 2016

Symposium KVMO
‘Maritieme toekomst van Nederland’
Sprekers Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag
drs. Allard Castelein, President-Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam
Richard Keulen, directeur naval sales support, en
Robin Brouwer Msc., product manager combatants, van Damen Shipyards
Aanvang 13.00 uur
Aanmelden www.kvmo.nl
Locatie Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag

Koninklijke Vereniging van Marineofficieren | www.kvmo.nl | info@kvmo.nl

