
AFCEA is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van veiligheidsorganisaties binnen de overheid (waaron-
der Defensie), kennisinstituten en bedrijven. Het is een internationaal ethisch forum voor het uitwisselen van kennis en 
het onderhouden van een professioneel netwerk op het gebied van cyber, IT, communicatie en inlichtingen & veiligheid.

Van de president 

Bgen b.d. B.Booman, 
President AFCEA NL

Naar alle verwachting gaat een nieuw 
kabinet de komende jaren extra geld in-
vesteren in de Nederlandse krijgsmacht. 
Er zijn tal van nieuwe plannen gemaakt 
in de afgelopen periode en zowel de 
Commandant der Strijdkrachten als de 
operationele commandanten hebben 
ideeën over de manier waarop ze hun 
organisaties gaan versterken. Veel geld 
is nodig om achterstallig onderhoud uit 
te voeren en voorraden weer op peil te 
brengen. Daarnaast zal er ‘meer van 
hetzelfde’ nodig zijn om de organisatie 
effectiever te maken. Het meest voor de 
hand liggende voorbeeld is natuurlijk de 
JSF, waarvan er extra zouden kunnen 
worden aangeschaft, zodat die capaci-
teit robuuster wordt en een hogere inzet 
is gegarandeerd.

Er zal ook meer ruimte komen voor 
systemen die in een toekomstig con-
flict mede het verschil moeten maken. 
Denk hierbij aan cyberwapens, smart 
missiles, robots en drones. Van groot 
belang is om het onderzoek en de ont-
wikkeling hiervan te stimuleren. Bij uit-
stek in samenwerking tussen militairen, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven. 

Voor dit laatste heeft de Minister van 
Defensie op 13 januari jl. een kamerbrief 
verstuurd, waarin wordt toegelicht hoe 
het Total Force Concept - in Neder-
lands jargon: de adaptieve krijgsmacht 
- vorm zal krijgen. Eén ding is zeker: die  
samenwerking wordt meer en meer cru-
ciaal. Dat spoort met onze AFCEA-visie 
en wij zeggen er nog iets bij: de samen-
werking is ook in internationaal verband 
broodnodig!

Eind dit jaar bestaat ons Chapter The 
Hague 30 jaar. Een jubileum! 
Dit 6e lustrum zullen wij dan ook eind  
dit jaar met een extra feestelijk Annual 
Dinner vieren.

Impressie voorgaande 
meetings 
26 januari 2017 Infrastructuur 
Digitaal Rechercheren
Tijdens deze bijeenkomst bij de Belas-
tingdienst te Utrecht werd uiteengezet 
hoe de afdeling Data & Analytics ge-
bruik maakt van slimme data-analyse 
technieken om de Belastingdienst beter 
in staat te stellen risico’s in het aangif-
teproces te onderkennen en daardoor 
beter en efficiënter te controleren.
Aansluitend gingen medewerkers van 

de FIOD in op de uitdagingen die ko-
men kijken bij digitaal onderzoek en 
werd een toelichting gegeven op de 
’Infrastructuur Digitaal Rechercheren’, 
een extra beveiligde omgeving waarop 
FIOD-medewerkers kunnen inloggen en 
werken. 

16 maart 2017 Blockchain
Technologie
Op 16 maart waren wij te gast op het 
hoofdkantoor van Capgemini in Utrecht. 
Blockchain technologie kan een rol 
spelen in een conflictgebied. Met deze 
technologie (waarop de Bitcoin is ge-
baseerd) kan een NGO met minimale 
middelen veilig communiceren met alle 
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betrokkenen in een conflictgebied. 
Tijdens het bezoek vond ook een rond-
leiding plaats in de ‘Applied Innovation 
Exchange’. 
Hier werd getoond hoe Innovatie in sa-
menwerking met het ecosysteem kort-
cyclisch wordt toegepast. 

Komende meetings 2017
Het programma voor de rest van het 
jaar ziet er globaal als volgt uit.
Op 11 mei doen we de Cyber Carrousel 
op de Bernardkazerne in Amersfoort. 
Een aantal kleinere bedrijven die actief 
zijn op het gebied van cyber en crypto, 
het Nationaal Bureau voor Verbindings-
beveiliging (NBV) en het Duitse Bun-

desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) laten hier in een aantal 
korte pitches hun kunnen zien.
Daarna gaan we in juni naar S[&]T in 
Delft. Dit vindt plaats op woensdag 
(!) 21 juni. S[&]T is actief in de space  
wereld, maar werkt ook veel samen met 
NCIA (NATO Communications and In-
formation Agency).

Na de zomer staat een bezoek aan de 
Onderzeedienst op het programma. De 
precieze datum is nog niet bekend maar 
we mikken op een datum eind augustus 
of begin september. 
Vervolgens staat eind oktober een be-
zoek aan de Politie en de FIOD gepland 

rond het thema ‘opsporing vreemd ver-
mogen’. We eindigen het jaarprogram-
ma traditiegetrouw met ons Annual Din-
ner dat deze keer in het teken staat van 
het 30-jarig bestaan van ons chapter.

Wist u dat sinds kort overheidsmede-
werkers en militairen onze bijeenkom-
sten gratis kunnen bezoeken? Geef u 
op bij Jaap van der Lelie en ontvang de 
informatie over komende meetings.

Ook dit jaar worden de meetings eind 
van de middag gehouden in plaats  
van rondom het lunchuur. Dat betekent 
een ontvangst vanaf ca. 15.30 uur en  
er is gelegenheid om een eenvoudig  
diner te gebruiken.
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