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Separatisten in de Krim die radioverbindingen storen 
waardoor Oekraiense eenheden hun mobiele telefoons 
gaan gebruiken, om vervolgens – met onbemande vlieg-
tuigen opgespoord – onder artillerievuur te komen.  
Syrische en Russische eenheden die aanvallende  
drones onschadelijk maken door de datalink te storen. 
Persoonsgegevens van eenheden in de Baltische regio 
die worden verzameld met valse gsm-masten. Baltische 
staten die met enige regelmaat slachtoffer worden van 
niet-herleidbare DDOS-aanvallen. Het elektromagne-
tisch spectrum biedt veel mogelijkheden voor militaire 
doeleinden. En daarmee veel dreigingen. Militaire acti- 
viteiten, gericht op exploitatie van en het behoud van  
initiatief in cyberspace en het Elektromagnetisch Spec-
trum (EMS), worden aangeduid met de term Cyber- & 
Elektromagnetische Activiteiten (CEMA)1,2; een begrip 
dat voor de Nederlandse krijgsmacht zowel technologi-
sche als conceptuele vernieuwing behelst.

cyber- en 
elektromagnetische 

activiteiten

deel 1

“New models of weapons and military 
hardware and information and communication 

technology have fundamentally changed 
the character of armed conflict.”

Poetin, 2012

intercom | jaargang 49 | 3 15intercom | jaargang 50 | 2 15

ALLE VOETNOTEN STAAN VERMELD OP PAGINA 22.



intercom | jaargang 50 | 216

taire doeleinden en ISIS voert zijn digitale campagne met het 
United Cyber Caliphate. Waar potentiële tegenstanders in toe-
nemende mate gebruik maken van het EMS voor offensieve 
én defensieve doeleinden, blijft het Westen in eerste instantie 
achter. Inmiddels is een aantal NAVO-partners begonnen aan 
een inhaalslag, en is het concept CEMA geïntroduceerd in het 
publieke en militaire debat. In het Nederlandse debat komt 
CEMA echter nog (te) weinig aan de orde. 
De conflicten in het Midden-Oosten, de Krim, Oost-Oekraï-
ne en Nagorno-Karabach laten zien dat beheersing van het 
EMS belangrijk is om militaire eenheden veilig en effectief te 
kunnen inzetten. Niet alleen voor militaire communicatie, maar 
voor vrijwel alle aspecten van militair optreden. De meeste wa-
pensystemen, sensoren, ondersteuningssystemen, C2-sys-
temen3 en logistieke installaties zijn onderling verbonden om 
hun effectiviteit te vergroten. Ook de uitrusting van individuele 
militairen is steeds vaker met dit netwerk verbonden. Dit wordt 
omschreven als het Internet of Military Things (IoMT). De hoe-
veelheden data die daarvoor via delen van het EMS verzonden 
worden zijn gigantisch geworden. Het IoMT maakt gebruik van 
zowel kabel- als draadloze verbindingen (EMS), maar het be-
lang van beweging (mobiliteit) en afstand (verspreiding) bete-

Waar in Engelstalige literatuur al veel is geschreven over EMS 
en CEMA, blijft de Nederlandse literatuur achter. Met dit artikel 
schetsen we het belang van het EMS voor moderne oorlog-
voering en verkennen we het begrip CEMA. Vervolgens intro-
duceren we een CEMA-operatieconcept om richting te geven 
aan het optreden in het EMS. 

We gaan uit van enige basiskennis bij de lezer. 
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en geen 
Landmachtbeleid.

Inleiding
2008: Russische eenheden slagen er ternauwernood in om de 
Georgische strijdkrachten te verslaan. De lessen die de Rus-
sische Federatie (RF) hier leert leiden tot grote hervormingen 
van de Russische krijgsmacht. Met de NAVO als primaire te-
genstander ligt de focus – naast de nucleaire triade – op force 
multipliers. Elektronische Oorlogvoering (EOV) is een van de 
deelgebieden die veel aandacht krijgt, waarbij ook de definitie 
van EOV wordt verruimd. Ook in het cyberdomein roert de 
beer zich, en hij is niet alleen: statelijke actoren zoals China 
en Iran maken veelvuldig gebruik van het internet voor mili-
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van vijandelijk optreden in het EMS als 
er geen actie op ondernomen wordt, 
er is ook veel voordeel te behalen dat 
de Nederlandse krijgsmacht nu laat lig-
gen. Dat kan het verschil maken tussen 
winnen en verliezen. Het is tijd om het 
belang van EOV-optreden in het EMS 
te moderniseren en binnen de Konink-
lijke Landmacht (KL) de noodzakelijke 
doctrinaire en organisatorische stappen 
te zetten. Daarom beschrijven wij wel-

ke ontwikkelingen in het EMS en CE-
MA-domein (de belangen van) de Ne-
derlandse krijgsmacht raken, en hoe de 
Nederlandse krijgsmacht zou kunnen 
(moeten) optreden in het EMS. Daartoe 
introduceren wij een CEMA-Concept of 
Operations (CEMA-CONOPS).

Terminologie
Het EMS is een grotendeels onzichtbare 
omgeving die bestaat uit verschillende 
soorten straling die met sensoren zicht-
baar gemaakt kunnen worden. Straling 

kent een rechtstreekse afhankelijkheid 
van het EMS. Daardoor is zowel het 
eigen gebruik van het EMS als de ont-
zegging van het EMS aan de vijand es-
sentieel geworden in oorlogvoering en 
conflictbeheersing. Zonder EMS geen 
(effectief) militair optreden. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons. 
Zowel statelijke als niet-statelijke tegen-
standers beseffen het belang van ge-

bruik van het EMS. Ook zij willen voor 
hun eigen gevechts- en slagkracht vrij-
heid van handelen garanderen en zich 
vrijwaren van interventie in het EMS. 
Bovendien zijn in het EMS ook veel ci-
viele actoren actief. Draadloze techno-
logie, zoals mobiele telefonie en wifi, 
en kennis daarvan zijn immers steeds 
gemakkelijker verkrijgbaar (democrati-
sation of technology). Geholpen door 
het internet en betere scholing is ook de 
toepassing van deze technologie sterk 
toegenomen (digitalisation of techno-

logy), waardoor hier veel meer mensen 
gebruik van maken. Er is als het ware 
een technologische wapenwedloop in 
het EMS aan de gang. De krijgsmacht is 
tegenwoordig geen alleenheerser meer 
in het EMS; we moeten erom vechten. 
Niet alleen ten tijde van openlijk conflict, 
maar ook wanneer een tegenstander 
zijn handelen verhult (hybride dreiging). 
Een voorbeeld hiervan is de oefening 
Trident Juncture in 2018, waarbij de 

RF satellietnavigatiesignalen (GPS) van 
NAVO-eenheden verstoorde4. 
Het verkrijgen van tijdelijk en plaat-
selijk overwicht in het EMS is essenti-
eel geworden bij de inzet van militaire 
eenheden in het fysieke domein. Geen 
effectieve EMS-beheersing betekent 
slechtere commandovoering, geen co-
herente inzet van militaire eenheden, 
verstoorde wapengeleiding en dus 
verminderde slagkracht en gevechts-
kracht5. Niet alleen gaat de Nederland-
se krijgsmacht veel (meer) last hebben 
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SIGINT9,10. De onderlinge afhankelijkheid van EOV en cyber 
werd overigens ook verwoord in de Defensievisie Joint EOV uit 
201911. Diezelfde studie legt het verschil tussen EOV en cyber 
als volgt uit: ‘Daar waar EOV in de ‘vrije ruimte’ (elektromag-
netische signalen die door de lucht gaan) opereert, richt cyber 
zich op datastromen, netwerken en applicaties in de ‘beperk-
te ruimte’ (ICT-omgevingen). Vaak vormen radioverbindingen 
de draadloze toegang tot achterliggende ICT-systemen, in het 
civiele domein (bijvoorbeeld IP-based of mobiele netwerken) 
maar zeker in het militair operationele domein (tactische ra-
dio’s en datalinks). Dit is het koppelvlak tussen de ‘vrije’ en 
‘beperkte’ ruimte12. Hoewel CEMA dus ook activiteiten op 
strategisch niveau omvat, gaan we in dit artikel alleen in op de 
tactische aspecten van SIGINT en cyber.

De inzet van CEMA kan verschillende doelstellingen hebben: 
offensief (CEMA Attack), defensief (CEMA Defence) of obser-
vatie (CEMA Surveillance)13. Er bestaan doctrinaire verschillen 
in de indeling van de ondersteunende activiteiten en in hoever-
re die onder CEMA vallen of een apart deelgebied vormen14. 
Waar deze onderverdeling helpt bij de planning van militaire 
operaties, denken hackers overigens vaak niet in deelgebie-
den. Zij zien een geheel van activiteiten die gelijktijdig of volg-
tijdelijk in één ‘operatie’ plaatsvinden (de doelcomputer onder-
zoeken op kwetsbaarheden, inbreken, exploiteren, uitbreken, 
geen digitale sporen achterlaten). 

CEMA Attack omvat die effecten waarmee het vijandelijk ge-
bruik van het EMS wordt ontzegd of gedegradeerd. Ook kan 
een tegenstander worden misleid of kunnen we zijn netwerken 

is energie die overal om ons heen is en zich in golven voort-
plant. Deze straling kent frequenties (en golflengtes) en wordt 
afhankelijk van deze frequenties in groepen ingedeeld. Van 
laagfrequent tot (ultra)hoogfrequent. Meestal is straling niet 
zichtbaar voor het menselijk oog. Slechts een zeer klein ge-
deelte is wel zichtbaar: licht. Sommige straling is schadelijk 
voor het menselijk lichaam, andere weer niet. Enkele algemene 
vuistregels: lagere frequenties reiken verder en hebben minder 
energie nodig voor transport, maar kunnen minder data be-
vatten. Hogere frequenties daarentegen, reiken minder ver en 
hebben meer energie nodig, maar kunnen wel veel meer data 
bevatten.

Zowel het EMS als cyberspace zijn onderdeel van de allesom-
vattende informatieomgeving. Deze informatieomgeving be-
staat uit een fysieke, virtuele en cognitieve dimensie. Het EMS 
wordt binnen dit model aangeduid als manoeuvreruimte die 
zowel de virtuele als fysieke dimensies bestrijkt en nauw ver-
bonden is met het cyberdomein (cyberspace). De generieke 
term cyberdomein omvat alle entiteiten die digitaal verbonden 
(kunnen) zijn. Het cyberdomein is daarmee meer dan alleen 
het internet: het omvat ook alle apparatuur die daarmee ver-
bonden is én alle standalone systemen of apparaten en (ad-
hoc) netwerken. Koppelingen tussen bekabelde en draadloze 
systemen en netwerken komen steeds vaker voor, waardoor 
cyberspace en het EMS niet los van elkaar gezien kunnen wor-
den. Draadloze netwerken zijn kwetsbaar voor manipulatie, 
misleiding en verstoring. Ze kunnen relatief eenvoudig worden 
gepeild en data-uitwisseling kan worden onderschept of zelfs 
beïnvloed. Maar ook bekabelde netwerken zijn vaak – via het 
internet – benaderbaar en gevoelig voor cyberaanvallen. Alle 
eigen netwerken moeten daarom worden beschermd. Zowel 
de bekabelde als de draadloze netwerken maken het voor een 
tegenstander echter ook mogelijk om zijn cybercapaciteiten in 
te zetten. Daarom is het belangrijk dat vijandelijke netwerken 
worden gedegradeerd. Ongehinderde toegang tot en esca-
latiedominantie in het cyberdomein en het EMS zijn daarom 
noodzakelijke randvoorwaarden voor militaire operaties6. Voor 
de gecombineerde militaire activiteiten en inzet van technolo-
gieën in het EMS wordt de term CEMA gebruikt.

CEMA is gedefinieerd als: ‘Het beïnvloeden van een doelsys-
teem via het elektromagnetische spectrum om zo de functio-
naliteit van dat doelsysteem te beschermen, te ontzeggen of 
te manipuleren, door coördinatie en combinatie van kennis, 
kunde en middelen uit het EOV-, Signal Intelligence (SIGINT)-, 
spectrummanagement- en cybervakgebied’7.

De Nederlandse Cyberdoctrine erkent deze importantie en 
stelt dat de relatie tussen cyberspace en elektromagnetische 
activiteiten complementair is, veroorzaakt door de digitalisatie 
van het EOV en het gebruik van het EMS. Ook het Defensie 
Cyber Commando (DCC) gebruikt de term CEMA8. CEMA is 
dus het afgestemde optreden van EOV, cybercapaciteiten en 
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“Draadloze netwerken 
zijn kwetsbaar voor 
manipulatie, misleiding 
en verstoring. Ze kunnen 
relatief eenvoudig 
worden gepeild en 
data-uitwisseling kan 
worden onderschept of 
zelfs beïnvloed.”
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breedte: het Recognised Cyber and 
Electro Magnetic Picture (RCEMP). Het 
RCEMP verschaft een mate van inzicht 
in (de intensiteit van) het gebruik van 
een bepaald gebied van het EMS. Iede-
re afwijking op dit normbeeld valt op en 
wordt vastgelegd. Een onderdeel hier-
van is de Emitter Density Picture (EDP) 
waarin de locaties van emitters visueel 
worden weergegeven. Op basis hiervan 
kunnen sensoren worden ontplooid om 
(locaties van) vijandelijke emissies vast 
te stellen of civiele exploitatiemogelijk-
heden voor beïnvloeding te onderken-
nen. Ook kan er doelontwikkeling (tar-
get development) plaatsvinden, omdat 
sommige doelen nadere duiding en of 
encryptiedoorbreking nodig hebben.
Een dergelijk beeld heeft ook grote in-
lichtingenwaarde. Daarom richt CEMA 
Surveillance zich op zowel militaire als 
civiele netwerkinfrastructuren. CEMA 
Surveillance is omnidirectioneel en kent 
geen geplande brigade- of divisievak-
ken. Wel kunnen analyses op bepaalde 
geografische gebieden worden gecon-
centreerd. Gegevens worden breed ge-
deeld in een Coalition-Shared-Database 
(CSD). Doelontwikkeling kan zowel van 
strategisch niveau naar tactisch niveau 
plaatsvinden als andersom.

Het EMS als manoeuvreruimte
Het gebruik van het EMS voor diver-
se technologische en militaire toepas-
singen is de afgelopen jaren dus fors 
toegenomen. Er is echter meer aan de 
hand. Vanwege razendsnelle ontwik-
kelingen in informatietechnologie en 
de wereldwijde verspreiding van het 
internet is informatie niet langer alleen 
ondersteunend of voorwaardenschep-
pend voor militair succes. Informatie zelf 
wordt steeds vaker als wapen gebruikt: 
om tegenstanders te misleiden, of om 
wantrouwen in zijn gelederen, tussen 
zijn leiders, of onder zijn bevolking te 
zaaien. Informatie kan gebruikt worden 
om grote militaire eenheden, complete 
gemeenschappen en staatsvormen uit 
evenwicht te brengen, de samenhang 
te doorbreken of te ontwrichten. Voor-
beelden hiervan zijn de Russische digi-
tale inmenging in westerse verkiezingen 

binnendringen, manipuleren of bescha-
digen (Computer Network Operations 
– CNO).  Dit kan zowel in bekabelde 
als draadloze netwerken. CEMA-ope-
raties zijn het meest effectief wanneer 
deze gecoördineerd worden uitgevoerd. 
Wanneer bijvoorbeeld de toegang tot 
een vitaal bekabeld netwerk wordt ont-
zegd, zal veelal terug worden gevallen 
op een draadloos netwerk (en vice ver-
sa). Dit biedt dan (nieuwe) kansen voor 
CEMA-exploitatie.

CEMA Defence kent een actieve en 
een passieve verschijningsvorm. 
• Passieve CEMA Defence bestaat uit 

een reeks procesmatige en planma-
tige maatregelen om netwerkdetec-
tie en -penetratie te voorkomen of te 
minimaliseren. Voorbeelden hiervan 
zijn emission control (EMCON) en ra-
diostilte, spreiding van het spectrum-
gebruik (zoals frequency hopping) en 
het gebruik van cryptomiddelen.

• Onder actieve CEMA Defence vallen 
stoorzenders, zoals voor Counter 

RC-IED en Counter UXS, maar ook 
het monitoren van eigen communica-
tiemiddelen, GPS-signalen en datara-
dio’s om vast te stellen wanneer sys-
temen worden gestoord, misleid of 
gemaskeerd (spoofing). Van spoofing 
is bijvoorbeeld sprake wanneer na-
vigatiesignalen worden gemanipu-
leerd waardoor het lijkt alsof rijdende, 
vliegende of varende platformen een 
andere koers of vluchtprofiel volgen. 
Ook kan een opponent het GPS-sig-
naal van een satelliet vertragen en 
aangepast en met een groter vermo-
gen opnieuw uitzenden. Dit verhindert 
niet alleen navigatie en plaatsbepa-
ling, maar ook tijdsynchronisatie van 
(IP-)netwerken. Dat beperkt de digi-
tale uitwisseling van gegevens binnen 
die netwerken en kan zelfs leiden tot 
uitsluiting van het netwerk15.            

CEMA Surveillance richt zich op ver-
kenning en exploitatie van het EMS. Zo 
mogelijk wordt een normbeeld vast-
gesteld van het EMS over zijn gehele 
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dieren of mensen met elk een uniek identificatienummer 
wordt ook wel het Internet of Things (IoT) genoemd.

2. Democratisering van technologie; Vroeger hadden al-
leen specialisten kennis van en de beschikking over ge-
avanceerde communicatie- en encryptietechnologie, maar 
nu is deze technologie breed toegankelijk. Technologische 
kennis is vrij en laagdrempelig beschikbaar en zelfs door 
middel van ‘How to’ YouTubefilmpjes of in open-source 
communities eenvoudig te vinden, te begrijpen en toe te 
passen. Dit noemen we ook wel democratisation of tech-
nology. Het gevolg is dat het aantal actoren in het EMS 
en de variëteit hiervan enorm is toegenomen. Ook kunnen 
hun activiteiten in het EMS snel van intensiteit veranderen. 
Verder is ook het aantal en soort signalen in het EMS enorm 
toegenomen en hebben verschillende signalen bovendien 
een digitaal (en daardoor moeilijk te onderscheiden) karak-
ter gekregen.

3. Verschuiving van (prioriteit voor) militair gebruik naar 
civiel gebruik; Hoe hoger de frequentie, hoe geschik-
ter de bandbreedte voor grotere hoeveelheden data. Dit 
betekent dat de hogere bandbreedtes (zoals bij 5G) die 
voorheen voor militair gebruik gereserveerd waren steeds 
meer voor civiel gebruik worden opengesteld. Exclusief 
militair gebruik is nauwelijks meer van toepassing. Aan de 
andere kant neemt militair gebruik van voorheen civiele 
infrastructuur en frequentiebanden ook fors toe. Boven-
dien zien we dat in het kader van beïnvloeding (informa-
tion manoeuvre) militair gebruik van de civiele communi-
catiemogelijkheden essentieel is om civiele doelgroepen 
te bereiken. Deze versmelting van civiel en militair gebruik 
van frequentiebanden is dus niet meer terug te draaien  

en inmenging van westerse belangengroepen tijdens de zo-
genaamde ‘Kleurenrevoluties’ en Arabische Omwentelingen. 
Informatie wordt meer en meer ingezet als ‘weapon of mass 
disruption’. Het gebruik van informatie als wapen wordt met 
de term Information Manoeuvre aangeduid. En de bijbehoren-
de manoeuvreruimte is het EMS. Dit heeft ook grote impact op 
het landoptreden. Overleven op het strategische en tactische 
gevechtsveld vereist plaatselijke en tijdelijke controle, domi-
nantie of superioriteit in de totale informatieomgeving. 

Ook de KL beseft dit en streeft ernaar data en informatie be-
ter te benutten voor interne processen als besluitvorming, 
bevelvoering, ondersteuning en instandhouding, maar ook 
om bij inzet externe actoren te beïnvloeden. Alleen dan kan 
transmissie van eigen vitale data door het EMS ongestoord 
en ongehinderd plaatsvinden, terwijl datatransmissie van de 
tegenstander wordt gehinderd, verhinderd of gemanipuleerd. 
Modernisering van onze CEMA-capaciteiten is dan ook één 
van de speerpunten van de KL en onderdeel van het over-
koepelende programma ‘Informatiegestuurd Optreden (IGO) 
en het hieruit voorvloeiende programmaplan. Ook Information 
Manoeuvre is onderdeel van het IGO-programma.

Trends in het gebruik van het EMS
Binnen de technologische ontwikkelingen van de laatste de-
cennia zijn diverse trends waar te nemen die het EMS raken. 
Zeven daarvan zijn voor militair optreden specifiek van belang:
1. Hoeveelheid en variëteit in data; Zowel de civiele maat-

schappij als militaire strijdkrachten zijn afhankelijk gewor-
den van de digitale data-uitwisseling en connectiviteit. 

 Dit systeem van onderling verbonden apparaten, objecten, 
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en heeft impact op CEMA-inzet en 
CEMA-capaciteiten.

4. Hogere datavolumes in lagere 
frequenties; Omdat het gebruik 
van de hogere frequentiebanden 
fors is toegenomen, richten steeds 
meer onderzoekstechnieken zich op 
vergroting van dataoverdracht in de  
lagere frequentiebanden. De reik- 
wijdte van deze banden is wereld-
wijd, terwijl de benodigde energie 
geringer is. Het verzenden van grote 
datahoeveelheden via deze frequen- 
tiebanden biedt dus potentieel enor-
me voordelen.

5. Vereenvoudigd gebruik van satel-
lietcommunicatie; Geavanceerde 
en tegelijkertijd goedkoper wordende 
satellietcommunicatietechniek maakt 
het mogelijk om overal op aarde din-
gen, mensen en dieren in netwerken 
te koppelen en te laten communi-
ceren. IoT en IoMT zijn niet uitvoer-
baar zonder satellietcommunicatie.  
Satellieten zijn intussen gereduceerd 
in omvang en hebben soms hooguit 
de omvang van een pak melk. De 
hoeveelheid satellieten in een baan 
om de aarde is ook enorm toege-
nomen en vormt een gevaar op zich 
(space congestion). Tegelijkertijd is 
satellietcommunicatie ook eenvou-
diger te onderscheppen, te identifi-
ceren en te manipuleren. Terwijl we 
voor militair gebruik (communicatie, 
inlichtingen, navigatie en plaatsbepa-
ling) vanzelfsprekend afhankelijk zijn 
van deze techniek. Gemanipuleerde 
plaatsbepaling (navigation warfare) is 
al niet meer weg te denken. De be- 
scherming van eigen en offensieve 

onderschepping, degradatie en ma-
nipulatie van vijandelijke satelliet-
communicatie en -navigatie is dus 
een belangrijk onderdeel van CEMA. 
Niet alleen op strategisch maar ook 
op tactisch gebied. 

6. Encryptie; Ook deze technologie is 
breder toegankelijk geworden en niet 
langer het domein van staatsorga- 
nisaties. Veel signalen zijn inmiddels 
in meerdere lagen vercijferd en er 
bestaan verschillende encryptieme-
thodes. Een voorbeeld hiervan is de  
end-to-end-encryptie die tegenwoor-
dig op WhatsAppberichten zit. Dit 
vergroot weliswaar de eigen bescher-
mingsmogelijkheden, maar compli- 
ceert de ontcijfermogelijkheden.

7. Nanotechnologie; Deze techno-
logie genereert onder meer nieuwe 
materialen met unieke en ongekende 
capaciteiten, waardoor bijvoorbeeld 
het zendbereik van antennes toe-
neemt, terwijl ze tegelijkertijd klei-
ner worden of minder energie nodig 
hebben.  Deze techniek wordt (op 
termijn) bijvoorbeeld in 5G-techniek 
met pico- en femtocellen toegepast. 
Transmissieapparatuur wordt draag-
baarder of kan in menselijk weefsel 
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Vanwege de lengte van dit artikel wordt de publicatie verdeeld over 2 uitgaves van de Intercom. 

In een volgende Intercom gaat dit artikel verder met de behandeling van de CEMA terminologie en de toelichting 
op een nieuw CEMA-concept, wat volgens de schrijvers een mogelijke manier van optreden kan worden.
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“Modernisering van onze CEMA-
capaciteiten is dan ook één van de 
speerpunten van de KL...”

worden geïmplanteerd. Ook kan de 
polarisatie en richting van de trans-
missie hierdoor worden verfijnd, zo-
dat interceptie moeilijker wordt.

Technologische vernieuwingen
Al deze trends hebben al geresulteerd in 
concrete vernieuwingen. Zo is de satel-
lietcommunicatie verbeterd (en robuus-
ter gemaakt) door gebruik van andere 
frequentiegebieden (Advanced Extre-
mely High Frequency (AEHF) Satcom. 
Ook is de kwetsbaarheid voor versto-
ring en manipulatie van satellietnavi-
gatie verminderd door toepassing van 
anti-jam-GPS-antennes en verbeter-
de encryptietechnieken (over-the-air 
distribution (OTAD) van GPS-encryp-
tiesleutels). Ook zijn militaire commu-
nicatiemiddelen verbeterd door ad-
hoc network routers en jam-resistant 
radio-protocollen. Kortom: de wereld  
van CEMA is volop in beweging.
Bovengenoemde trends in het gebruik 
van het EMS onderstrepen de noodzaak 
tot technologische en conceptuele ver-
nieuwingen bij de ontwikkeling van een 
nieuw CEMA-concept. We behandelen 
nu eerst de CEMA terminologie en lich-
ten daarna een nieuw CEMA-concept 
toe, wat volgens ons een mogelijke ma-
nier van optreden kan gaan worden.
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fence including the use of electromagnetic environment to 
support operations in all other operationel environments. 

11  Ministerie van Defensie, Joint EOV, juni 2019, pag 5

12  Ibid, pag 7

13  GBR doctrine verdeelt dus CEMA in vier subgebieden, 
namelijk Offensive, Defensive, Inform and Enabling. UK Mi-
nistry of Defence, DCDC, Joint Doctrine Note 1/18, Cyber 
and Electromagnetic Activities, Febr 2018, pag 14

14  Ook DCC identificeert meer deelgebieden: Nederlandse 
Defensie Doctrine voor Militaire Cyberspace Operaties, juni 
2019, pag 27-29.

15  Zie ook rapport C4ADS over satellite-spoofing: 
 https://www.euractiv.com/section/defence-and- 

security/news/russia-responsible-for-massive-satellite- 
system-spoofing-study-finds/
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1   Cyber electromagnetic activities are activities leveraged to 
seize, retain, and exploit an advantage over adversaries 
and enemies in both cyberspace and the electromagnetic 
spectrum, while simultaneously denying and degrading 
adversary and enemy use of the same and protecting the 
mission command system. CEMA consist of cyberspace 
operations (CO), electronic warfare (EW), and spectrum 
management operations (SMO) (US Army Field Manual 
3-38 (Cyber Electromagnetic Activities) 

 https://fas.org/irp/doddir/army/fm3-38.pdf  

2  CEMA is defined as: the synchronisation and coordinati-
on of offensive, defensive, inform and enabling activities, 
across the electromagnetic environment and cyberspace. 
(UK Joint Doctrine Note 1/18 Cyber and Electromagnetic 
Activities https://assets.publishing.service.gov.uk/govern- 
ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 
682859/doctrine_uk_cyber_and_electromagnetic_activi-
ties_jdn_1_18.pdf) 

3  Hieronder vallen ook position, navigation & timing (PNT-)
systemen, die nodig zijn voor effectiviteit van wapen- en 
ondersteuningssystemen.

4  https://www.realcleardefense.com/articles/2018/11/16/
russian_gps_jamming_at_natos_trident_juncture_exerci-
se_113960.html 

5   De inzet van CEMA-middelen hoeft zich overigens niet te  
beperken tot het gebied waarin daadwerkelijk oorlog wordt 
gevoerd. Door de ‘homelink’ van vijandelijke troepen met 
hun achtergebied of thuisland aan te vallen, kunnen we 
immers de vijandelijke coördinatie- en synchronisatiemo-
gelijkheden verstoren. Ze worden als het ware afgesneden 
van het moederland.

6  CLAS visie IGO

7   Ontleend aan TNO-onderzoeksprogramma V/L1907 Joint 
CEMA in militaire operaties.

8   DCC, Nederlandse Defensie Doctrine voor Militaire Cyber-
space Operaties, juni 2019, pag 15

9   GBR (CEMA Capability Integration Group (CIG)) omschrijft 
CEMA als: the synchronisation and coordination of offen-
sive, defensive, inform and enabling activities, across the 
electromagnetic environment and cyberspace. Bron: UK Mi-
nistry of Defence, DCDC, Joint Doctrine Note 1/18, Cyber 
and Electromagnetic Activities, Febr 2018, pag 13.

10  NAVO doctrine spreekt van ElectroMagnetic Operations en 
omschrijft deze als: All operations that shape or exploit the 
electromagnetic environment, or use it for attack or de-
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