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Goedemorgen,  

• Dit soort beelden waren tot voor kort voorbehouden aan ouderwetse rampenfilms. Maar 

inmiddels is het méér dan een film of een script, het is een teken van de nieuwe tijd. 

• In onze moderne, gedigitaliseerde wereld zijn vrijwel alle vitale processen en diensten 

afhankelijk geworden van ICT. En daarmee ligt ontwrichting van de maatschappij op de loer: 

áls er iets misgaat, en digitale systemen zijn niet beschikbaar, dan hebben we echt een 

probleem.  

• Denk aan verstoring van bijvoorbeeld de energievoorziening, waterkeringen, het 

betalingsverkeer of telecom.  

Digitale ontwrichting is één van de nieuwere dreigingen die op ons af komen.   

• Het voorkomen ervan is één van de speerpunten van de Nationale Veiligheid Strategie (de 

NVS). Hierin staan de nationale veiligheidsbelangen die we moeten beschermen, hoe die 

belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze we deze risico’s en dreigingen 

het hoofd bieden.  

• En zoals het filmpje laat zien: het organiseren van die weerbaarheid is geen zaak van één partij, 

in het beschermen van vitale belangen spelen we allemaal een rol: publiek, privaat – civiel, 

militair.  

 

Dames en heren,  

Vandaag wil ik hier op deze plek een oproep doen, een oproep om over onze eigen schaduw heen 

te springen, een oproep tot échte civiel-militaire samenwerking. Niet omdat we van elkaar kunnen 

leren. Niet omdat we elkaar goed aanvullen. Niet omdat het stelsel nu eenmaal zo in elkaar zit.  

Want dat is allemaal waar, maar de belangrijkste reden is: omdat het noodzakelijk is voor onze 

nationale veiligheid.  En ik zal eerst uitleggen waarom.  

Dreigingen en risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken, zijn volop in ontwikkeling en 

stellen ons als samenleving, als overheid, als land voor nieuwe uitdagingen.  

• Digitale ontwrichting heb ik al genoemd.  

• We zien toenemende belangstelling van statelijke actoren voor onze vitale processen. Landen 

die nieuwe middelen inzetten om hun doelen te bereiken en hun belangen te behartigen. 

Daarbij schuwen ze niet om gevoelige informatie te stelen, de publieke opinie te het 

beïnvloeden of systemen te verstoren of te saboteren. 



• Ondermijning bedreigt de democratische rechtstaat; denk aan de recente moord op advocaat 

Derk Wiersum. Zoals NRC schreef: een bloedige bendeoorlog is uitgelopen op een 

terreuraanslag op de rechtsstaat zelf. Er is opnieuw een grens overschreden. 

• We hebben in Nederland te maken met toenemende polarisatie, waarbij de afstand tussen 

groepen in de samenleving steeds groter wordt; net als de afstand van die groepen tot de 

overheid.  

• En we zien dat crises steeds vaker een bovenregionaal karakter hebben.  

• We hebben ons crisisstelsel opgebouwd op veiligheidsregio’s, met duidelijke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar wat als de crisis zich afspeelt over meerdere 

regio’s; wat als er geen duidelijke bronregio is waar de crisis is ontstaan? Wat als de impact 

landelijk is? Hoe zorg je dan dat de crisis adequaat en in afstemming wordt aangepakt?    

o De KPN-storing die 112 tijdelijk platlegde was daar een voorbeeld van  

o We zien dat het Veiligheidsberaad daar over aan het nadenken is 

o En in bepaalde gevallen wordt om meer landelijke regie gevraagd 

 

De voorbereiding en aanpak van risico’s en crises vindt altijd plaats onder civiel gezag, en in nauwe 

samenwerking met ketenpartners. Om de uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen adequaat aan te 

pakken, is intensivering van die samenwerking noodzakelijk. Het streven is optimaal gebruik te 

maken van capaciteiten, kennis en kunde; of dat nu aanwezig is bij de overheid, bij vitale partners 

of bij andere partijen.  

• Een flexibele, multidisciplinaire inzet heeft dus ook invloed op de bijdrage van Defensie aan 

het stelsel van nationale veiligheid en crisisbeheersing. En dus op de samenwerking mét 

Defensie - niet voor niets in de Nationale Veiligheid Strategie genoemd als gewaardeerde 

veiligheidspartners en steunpilaar voor nationale veiligheid. Mede door specifieke en vaak 

unieke expertise en inzetmogelijkheden.  

 

• Ik geef u een voorbeeld. Op dit moment zijn we met tal van partners bezig met opstellen van 

een nationaal plan om de crisisbeheersing bij digitale ontwrichting te organiseren. Ook bij dit 

crisisplan is Defensie een onmisbare partner. Het Defensie Cyber Commando is 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van militaire cybercapaciteit. Het 

Cybercommando heeft een analytische, uitvoerende en adviserende rol bij cyberincidenten. 

Ook kan het  eventueel belast worden met de uitvoering van militaire bijstand aan civiele 

autoriteiten binnen de context van een cyberincident.  

 

En Het Defensie Cyber Security Centre richt zich op samenwerkingsverbanden met andere 

departementen in het kader van het in rijksbreed verband verminderen van cyberdreigingen.  

Het centrum werkt daarbij onder andere nauw samen met het Nationaal Cyber Security 

Centrum van mijn departement: het ministerie van JenV.  

 



• Een ander voorbeeld waar we ook de meerwaarde van civiel-militaire samenwerking hebben 

ervaren, was het begeleiden van Defender2020: de grote Amerikaanse militaire 

verplaatsingsoperatie  van de Rotterdamse haven naar eindbestemming Duitsland. Het LOCC –

het Landelijke Operationeel Coördinatiecentrum – werkte daarbij samen met het TOC – het 

Territoriaal Operationeel Centrum -  in een ‘joint’ team. Eén van de teamleden verwoordde het 

mooi: “Door de insteek ‘gewoon samen doen’ merken we waar de aansluiting al goed is en 

waar uitdagingen liggen. Doordat we samenwerken verlies je geen energie aan het uitzoeken 

wie nu waar van is, we zijn er samen van.” Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar die zijn dus 

goed aan te gaan vanuit de grondhouding: we gaan het gewoon samen doen.   

 

Hoe krijgt de inzet van Defensie in het civiele domein nu eigenlijk vorm?  

In Nederland kan dat op twee manieren: 

1. Bestuursorganen kunnen hulp inroepen op basis van ‘militaire steunverlening openbaar 

belang’  

o Onlangs nog een mooi voorbeeld van gezien: gemeente Den Haag en het protest van 

de boeren. Om te voorkomen dat de boeren naar het Binnenhof konden rijden, werd 

de binnenstad van Den Haag op strategische plekken afgezet met legertrucks 

o Militaire inzet dus maar vooral omdat civiel niet kon leveren; bedrijven is gevraagd om 

hun materieel maar zij weigerden – bang voor reputatieschade, kan ik me zo 

voorstellen, Maar zo werkt het wel: de publieke sector is altijd eerst aan zet. 

 

2. De andere manier waarop we de hulp van Defensie kunnen inroepen is op basis van de wet 

Veiligheidsregio’s & de politiewet. Defensie heeft grote toegevoegde waarde voor de 

veiligheidsregio’s  

o Of het nu gaat om de expertise en robots van de Explosieven Opruimingsdienst 

of Advanced Search teams 

o het unieke materieel van Defensie en de inzet van menskracht voor civiele 

hulpdiensten….. 

o En wat ik in deze context zeker niet mag vergeten en waar Defensie ook echt 

goed in is: opleiden, trainen en oefenen.  

 

De kracht en de meerwaarde van Defensie in het aanpakken en bestrijden van crisis staat wat mij  

betreft als een paal boven water. Waarom vind ik het dan toch nodig om hier een pleidooi voor 

samenwerking te houden?  

Wat staat die samenwerking in de weg? Ik heb besloten man en paard te noemen; want zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden. En soms is het beter om gevoeligheden maar gewoon te 

benoemen want dan kun je er iets mee.  



Het eerste ‘struikelblok’ in de samenwerking heeft in mijn visie te maken met vraag en aanbod. 

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Defensie in de catalogus Nationale Operaties vastgelegd welke 

capaciteit gegarandeerd beschikbaar is aan civiele autoriteiten.  

• Maar… kan Defensie leveren wat het belooft? Of is hier sprake van een papieren tijger?  

• In praktijk blijkt het lastig, zo heeft bijvoorbeeld het incident met de zeecontainers in het 

waddengebied laten zien. De inzet van Defensie bij het opruimen van de vervuilde 

stranden liet langer op zich wachten dan is vastgelegd. 

• En natuurlijk is dat verklaarbaar; bezuinigingen en personeelstekort laten hun sporen na in 

een organisatie. Dat is heel begrijpelijk; maar begrijpt u ook dat de hulpvrager denkt: áls je 

het aanbiedt, zorg dan dat het er is. 

• Of… is de beloofde bijdrage van Defensie misschien te breed en missen we focus? 

 

Misschien heeft de wat stroeve samenwerking te maken met een tweede belemmering die ik wel 

eens bespeur: militaire bijstand is weliswaar onderdeel van de 3e hoofdtaak van Defensie, zoals u 

als geen ander weet, 

• Maar zegt u eens eerlijk: is dat in de hoofden van Defensie ook zo? Of is de hulp aan civiel 

toch iets minder belangrijk dan de andere taken?  

• Ik leg de vraag maar gewoon op tafel  

Dames en heren,  

Ik heb beloofd man en paard te noemen, en dat doe ik ook voor de andere deelnemer in deze 

relatie: de civiele diensten. Ook hier is sprake van gevoeligheden.  

• Bijvoorbeeld als een crisis lang duurt en er menskracht nodig is, hoe lang houden 

Veiligheidsregio’s het zelf vol? 

• En als dan hulp wordt gevraagd en ingeschakeld van Defensie, neemt Defensie de boel dan 

misschien wel over? (Control & Command) Laten die ze zich wel aansturen door civiel 

gezag?  

• Of…’erger nog’: kan Defensie het misschien eigenlijk beter dan civiel, het aanpakken van 

crises? Worden onze eigen tekortkomingen blootgelegd als we de hulp van Defensie 

inroepen? 

Het is door dit soort gevoeligheden, belemmeringen, knelpunten waardoor samenwerking op wat 

gespannen  voet staat; hoe lossen we dat op?  

• Misschien begint het bij het besef dat er nu eenmaal verschillen van inzicht zijn en dat 

wrijving er een beetje bij hoort. Daar moeten we niet van schrikken. Gedoe komt er toch, 

maar dat is geen reden om het niet te doen.  



• Het tweede dat ik met name de vertegenwoordigers van de civiele wereld mee wil 

meegeven is: wees blij dat Defensie op sommige gebieden beter is; het is geen bedreiging, 

het is een kans. Een kans om crises beter en sneller te beslechten.  

• En beste defensiemedewerkers, ook voor u heb ik een boodschap: al staat u onder civiel 

gezag: niemand betwijfelt uw deskundigheid. Civiel heeft die deskundigheid niet, beseft 

dat zelf ook en zal dus nooit in het directe operationele gezag stappen en u bevelen een 

raket te lanceren – om maar eens iets te noemen.  

Als het lukt om de handen echt ineen te slaan, zijn we tot machtige dingen in staat. Ik weet uit 

eigen ervaring dat het verbinden van twee werelden tot groot succes kan leiden: tijdens de 

Nucleair Security Summit in 2014. Twee werelden zijn wel degelijk met elkaar te verbinden, zonder 

aan kracht in te boeten maar juist door elkaar sterker te maken:  

• Haal de banden aan, ga in gesprek 

• Veiligheidsregio’s, maak gebruik van de kracht van Defensie als het gaat om oefenen: 

doorloop scenario’s met elkaar, op het gebied van CBRN, op het gebied van cyber.  

• En bovenal:  probeer je te verplaatsen in de belangen van de ander. 

• Betere samenwerking, daar is geen stelselwijziging voor nodig, dat kan gemakkelijk binnen 

het huidige.  

 

Dames en heren,  

Het filmpje over Madurodam laat zien dat we in een nieuwe tijd leven, een tijd van nieuwe en 

ongrijpbare dreiging die nieuwe oplossingen vraagt, een andere aanpak, een intensievere 

samenwerking.  

 

Dat is anders, daar moeten we aan wennen. Maar… we gaan het gewoon doen – ook al bestaat er 

geen joint operation centre, of liever gezegd: ook al bestaat die nóg niet. Misschien moeten we 

daar eens over nadenken. 

  

Dank u wel. 


