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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 
Alhoewel demissionair, zet de Minister 
van Defensie zich nog met passie in 
voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 
krijgsmacht. Zo heeft ze op 15 juni de 
inleiding verzorgd voor De Adaptieve 
Krijgsmacht, een conferentie waarvan 
de ondertitel - Van Defensief naar Adap-
tief! - suggereert dat er majeure veran-
deringen worden ingezet. Daarbij gaat 
het om een breed palet van initiatieven 
en activiteiten, waar zowel defensieon-
derdelen alsook het bedrijfsleven en de 
kennisinstituten nauw bij betrokken zijn. 

VNO-NCW voorzitter Hans de Boer 
hield tijdens de conferentie een pleidooi 
voor het zogenaamde School of the  
Nation-concept en voor meer speciali-
satie. Hij was ook optimistisch over de 
financiële injectie die Defensie zou gaan 
krijgen en sprak over een sterk opwaart-
se financiële trend, richting 15 miljard. 
De komende Commandant der Strijd-

krachten, vice-admiraal Bauer, stel- 
de hier nuchter tegenover dat de  
plannen om meer geld uit te geven al 
klaar liggen en dat de organisatie soms 
anders tegen veiligheid aankijkt dan  
(andere actoren in) de maatschappij. 
Maar hij zei ook dat de ramen en deuren 
van Defensie verder open moeten. 
Al met al blijft het zaak om de verschil-
lende stakeholders met elkaar in con-
tact te blijven brengen en te zorgen dat 
ze elkaars taal spreken; dát is nu pre-
cies wat AFCEA beoogt.

Voorgaande meetings
Op 11 mei vond in de Bernhardkazerne 
in Amersfoort de zogenaamde Crypto 
Carrousel plaats. In zes briefings wer-
den door vertegenwoordigers van het 
NBV/AIVD, het Duitse BSI, Secunet 
Secure Networks AG, Sectra Commu-
nications BV, Unisys Global Security So-
lutions en Compumatica BV de laatste 
inzichten op het gebied van cryptogra-
fie besproken. De volgende onderwer-
pen kwamen daarbij onder meer aan 
de orde: SINA (Secure Inter-Network 
Architecture)-producten, de rol van de 
Nederlandse Crypto Industrie en Quan-
tum Computing. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een rijstmaaltijd.

Op 22 juni was AFCEA The Hague 
Chapter te gast bij S[&]t Corporation in 
Delft. Onder het motto Easy Question, 
don`t ask us houdt S[&]t zich bezig met 
complexe opdrachten op het gebied 
van hightech industries, space, security 
en defence bij onder meer ESA, TNO, 

NATO en het Ministerie van Defensie. 
In de vorm van korte pitches werd in-
gegaan op diverse projecten zoals de 
observatie van buisleidingen met satel-
lieten, onderwatercommunicatie en de 
Cardio Access Key. 

Bij de rondleiding werd het gebruik van 
Laser Induced Breakdown Spectrosco-
py (LIBS) gedemonstreerd alsook de 
MarkerScan: het creëren van 3D model-
len door het fotograferen van markers. 
Na de briefings was er een geanimeer-
de BBQ op de parkeerplaats, verzorgd 
door de medewerkers van S[&]t.

Komende meetings 2017
Na de zomer staan nog een drietal  
activiteiten op het programma. 
Allereerst een vaartocht met een OPV 
van de Koninklijke Marine. De planning 
is dat dit plaatsvindt op 4 september en 
dat we dan varen van Rotterdam naar 
Den Helder.
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President Bert Booman bedankt de 
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