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Luuk Piek en majoor Roy Verheijen

Redactionele noot: 
Dit is het tweede deel van het artikel over CEMA. In  
Intercom 50.2 hebben de schrijvers gesproken over de 
terminologie van het elektromagnetisch spectrum (EMS) 
en de (technische) trends binnen Cyber- en Elektromag-
netische Activiteiten (CEMA). Ze vervolgen in dit deel 
met trends in de militaire praktijk, de CEMA terminolo-
gie en de toelichting op een nieuw CEMA-concept, wat  
volgens de schrijvers een mogelijke manier van optreden 
kan worden.
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mobiele interceptie- en stoorsystemen. 
NAVO-eenheden kunnen dus met deze 
RF-capaciteit worden geconfronteerd 
en moeten zich hiertegen ook kunnen 
verdedigen. De RF EOV- en cyber-mo-
dernisering kon onder meer tot stand 
komen door intensieve samenwer-
king met de Russische telecommuni-
catie-industrie en verbetering van de 
EOV-opleidingen, waar specialistische 
EOV-trainingsystemen voor geleverd 
zijn. Volgens analisten is EOV en be-
invloeding met desinformatie voor de 
RF een relatief ‘goedkope’ manier om 
gevechtskracht van tegenstanders on-

schadelijk te maken. Beïnvloeding met 
desinformatie is daarnaast lastiger te 
weerleggen, moeilijk bewijsbaar en ook 
gemakkelijk buiten het gevechtsveld en 
in ‘vredestijd’ uit te voeren.

Praktijkvoorbeelden van het assertie-
vere Russische optreden in het EMS 
zijn legio.  De afgelopen jaren hebben 
zich diverse incidenten voorgedaan op 
het gebied van verstoring van satelliet-
navigatiesystemen. Nederlandse sche-

Trends in de militaire praktijk: 
Russische Federatie en China
Het optreden van de Russische Fede-
ratie (RF) in Oost-Oekraïne, de Krim en 
Syrië onderstreept de effectiviteit van 
synchronisatie van EMS-activiteiten met 
conventionele militaire operaties om 
C2-capaciteiten van tegenstanders te 
degraderen en om percepties van doel-
groepen te beïnvloeden. De RF erkent 
hierbij de kracht van informatie en be-
schouwd zichzelf in staat van ‘informa-
tieoorlog’ (informatsionnaya voyna) met 
het Westen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen informatie-technische 

oorlogvoering (informatsionnaya tekh-
nicheskaya voyna) en informatie-psy-
chologische oorlogvoering (informat-
sionnaya psikhologicheskaya voyna). 
De RF heeft geleerd van haar eerdere 
tekortkomingen tijdens de interventie in 
Georgië in 2008 en heeft sindsdien gro-
te investeringen gedaan in haar EOV- 
en cybercapaciteiten. Daarbij is zowel 
in kwalitatieve als kwantitatieve zin 
geïnvesteerd in uitrusting en software, 
maar ook in hooggekwalificeerd per-

soneel. De Russische EOV-capaciteit 
(radioelektronnaya bor’ba) is niet alleen 
getransformeerd tot een formidabele 
(ondersteunings)capaciteit, maar zelfs 
uitgegroeid tot feitelijke slagkracht. 

Command, Control, Communication & 
Computers, Intelligence, Surveillance 
en Reconnaissance (C4ISR)-capaciteit 
en network-centric warfare (setetsentri-
cheskaya voyna) staan dan ook in het 
epicentrum van hun transformatie en 
modernisering. De koppeling van EOV 
en andere sensoren (zoals drones) aan 
doelbestrijdingssystemen resulteerde 

in zeer effectieve sensor-to-shooterca-
paciteiten. Alle verschillende EOV-rollen 
zijn inmiddels op alle niveaus van de 
Russische strijdkrachten ingebed. Op 
strategisch niveau zijn vijf zelfstandige 
EOV-brigades geformeerd, en elk leger 
beschikt over een zelfstandig EOV-ba-
taljon. Hierin zijn zowel interceptie- als 
stoorcapaciteiten ondergebracht. Daar-
naast beschikt elke gevechtsbrigade 
over een speciale EOV-compagnie met 
een aanzienlijke verscheidenheid aan 

Figuur 1: Russische EOV-capaciteit: Kraskukha-4 stoorstation tegen Synthetic Apperture Radar (SAR).
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een bepaald niveau of organisatie, maar zijn nu op alle niveaus 
toepasbaar en kunnen onderling worden afgestemd en geop-
timaliseerd. Met andere woorden: er ontstaat een single cy-
ber-electromagnetic (CEM) battlespace en alle CEMA kunnen 
nu worden afgestemd en geoptimaliseerd. Als we dit koppelen 
aan beïnvloeding met informatie kunnen we spreken van ge-
coördineerd optreden in de informatieomgeving. 

Met het CEMA-concept willen we een samenhangend netwerk 
bouwen van eenheden die op het tactische niveau een rol spe-
len bij de strijd in de CEM battlespace. De nodes in dit samen-
hangend netwerk zijn onderling verbonden met meervoudige 
krachtige beveiligde verbindingen waarover de CEMA-eenhe-
den data kunnen delen en databases kunnen raadplegen. Het 
is een soort spinnenweb dat over een gebied heen ligt. De 
afzonderlijke CEMA-eenheden zijn relatief zelfstandig en heb-
ben een grote variëteit aan interceptie- en stoormethodieken. 
Ze worden decentraal ingezet op het (laag)tactische niveau en 
zijn daarnaast hoog mobiel. Hun inzet ondersteunt niet alleen 
de uitvoering van tactische activiteiten en tactische operaties, 
maar vormt soms zelfs de kern van een tactische operatie, 
waarbij de fysieke manoeuvre van eenheden dan ondersteu-
nend is aan CEMA-activiteiten. De CEMA-eenheden maken 
niet alleen deel uit van het samenhangende netwerk, maar 
datzelfde netwerk voorziet ook in ultrakorte sensor-to-shoo-
ter- of sensor-to-effector lijnen. Een voorbeeld hiervan is Ope-
ratie ORCHARD. Deze operatie werd in 2007 door het Israëli-
sche leger uitgevoerd in Syrië. Hackers stelden een Syrische 
luchtverdedigingsradar buiten bedrijf. Direct daaropvolgend 
werd een succesvolle luchtaanval uitgevoerd op een nucleaire 
testlocatie in Deir ez-Zor in Noord-Syrië. 

De decentrale CEMA-eenheden hebben een grote zelfstan-
digheid en handelingsvrijheid, maar centraal is er een onder-
steunende CEMA-battlestaff (CEMABS). Deze CEMABS heeft 
een voorwaardenscheppende functie. Ze optimaliseert, zorgt 
voor doelontwikkeling, decryptie en vertaalondersteuning en 
optimaliseert de samenwerking tussen de diverse CEMA-een-

pen en grondeenheden kregen hier tijdens Trident Juncture 
2018, de EFP-missie en de strijd tegen IS mee te maken. De 
inzet van Russische ‘trollen’ om verkiezingen te manipuleren 
in Westerse landen is een ander duidelijk voorbeeld. Ook in 
Syrië laten de Russische strijdkrachten zien hoe relatief een-
voudig de Westerse coalitie op non-kinetische wijze kan wor-
den gehinderd in haar optreden. Militaire, gouvernementele en 
non-gouvernementele inzet wordt verstoord door veelvuldige 
inzet van Electronic Attack. Zo wordt waarneming door drones 
beperkt, de netwerksynchronisatie van Battlefield Manage-
ment Systems beperkt en satellietnavigatie ontzegd of in het 
ergste geval gemanipuleerd.  

Ook het Chinese Volksleger erkent het belang van het EMS. In 
hun nieuwste doctrine zien de Chinese strijdkrachten oorlog-
voering als een confrontatie tussen ‘operationele systemen’ in 
plaats van tussen vijandelijke legers. Moderne oorlogvoering 
is daarom in de Chinese visie ‘systems destruction warfare’. 
Er wordt niet langer gestreefd naar fysieke vernietiging van 
vijandelijke gevechtseenheden op het slagveld, maar naar 
het verstoren, verlammen of vernietigen van zijn operationele 
subsystemen. Dit kan met zowel kinetische als niet-kinetische 
methoden. Tegelijkertijd moeten de eigen operationele syste-
men worden beschermd. 

De Chinezen beschrijven een operationeel systeem als een 
geheel van vijf hoofdsystemen, die allemaal van het EMS af-
hankelijk zijn:
1. het commandosysteem, 
2. het vuursteunsysteem, 
3. het informatieconfrontatiesysteem, 
4. het verkennings- en inlichtingensysteem en 
5. het ondersteuningssysteem.

De Chinese inzet van militaire middelen zal daarom niet langer 
primair gericht zijn op het fysiek uitschakelen van reguliere ge-
vechtseenheden, maar op het (fysiek) uitschakelen van de vijf 
hoofdsystemen. Dat kan nog steeds met kinetische middelen, 
maar EOV en offensieve cyberoperaties kunnen de beoogde 
effecten in veel gevallen net zo goed realiseren.

Wat is een mogelijk 
CEMA-operatieconcept?
Nu we de trends in het EMS en militaire EMS-toepassingen 
in kaart hebben gebracht, gaan we ons CEMA-operatiecon-
cept uitleggen. Het door ons voorgestelde CEMA-concept 
is vernieuwend en beoogt de EOV-capaciteit te modernise-
ren, te digitaliseren en in de breedste vorm te integreren met 
tactische cybercapaciteiten en tactische SIGINT. Alle vormen 
van communicatie kunnen in dit concept op het strategische, 
operationele en tactische niveau worden geïntercepteerd, 
gestoord of gemanipuleerd. Interceptiemethoden, decryptie-
techniek, vertaalmethoden, metadata-analyse en doelontwik-
kelingsmethoden zijn niet langer uitsluitend voorbehouden aan 

Figuur 2: RF EOV - radioelektronnaya bor’ba. Afgebeeld is het stoor-
systeem Krasukha-2, dat onder meer tegen AWACS wordt ingezet.
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datapakketten van protocollen te iden-
tificeren en te begrijpen, zodat er ge-
zocht kan worden naar exploiteerbare 
kwetsbaarheden (afpellen van protocol-
lagen). Software om codes te analyse-
ren of functionaliteiten hiervan te testen 
bestaan overigens al. 

Het CEMA-concept kent een zeer hoge 
technologische standaard en de nieuw-
ste wetenschappelijke inzichten en 
technieken, m.a.w. CEMA hanteert ge-
avanceerde en geautomatiseerde sig- 
naalverwerkingstechnieken en kan bij-
voorbeeld veel codes gelijktijdig ontcij-
feren. Dit is belangrijk omdat de meeste 
signalen uit meerdere payloads bestaan. 
De afzonderlijke CEMA-eenheden kun-
nen dus elk meerdere communicatie-
technieken en een veelvoud aan signa-
len tegelijkertijd aan. Ondersteund door 
Artificiële Intelligentie (AI) is elk element 
in staat razendsnel te intercepteren, te 
identificeren, te plotten, te duiden en 
keuzes te maken voor surveillance, sto-
ren of manipuleren. 

Het CEMA-concept gaat verder: het 
voorziet uitrusting van alle landplatforms 
met eenvoudige en kleine CEMA-appa-
ratuur. Deze apparatuur kan op afstand 
worden bediend voor interceptiedoel-
einden of stoordoeleinden. In automa-
tische modus kan die apparatuur ont-
vangen signaturen analyseren en als 
blijkt dat ze een dreiging vormen deze 
signalen automatisch storen.  Naast 
specifieke CEMA-capaciteit aan boord 
van het voertuig worden hiervoor ook 
de boordradio’s en Remote Controled 
Improvised Explosive Devices (RCIED) 
middelen gebruikt. Gebruik van Hyperi-
on als service van ELIAS is hiervoor zeer 
geschikt. Hyperion is een applicatie in 
ELIAS die het mogelijk maakt om bin-
nen hoogmobiele netwerken sensoren 
te koppelen en verworven data te ont-
sluiten, zodat er op tactisch niveau Situ-
ational Awareness ontstaat en de sen-
sor-to-effector loop wordt verkort. Denk 
hierbij aan elektromagnetische senso-
ren, camerabeelden en akoestische sig-
nalen, die bijvoorbeeld inkomend vlak- 
baan-, krombaan- of steilbaanvuur de-

heden die in het EMS optreden. Theo-
retisch moeten de CEMA ook worden 
afgestemd met het eigen frequentie-
gebruik. Dit heet in de Angelsaksische 
doctrine Joint Electromagnetic Support 
Operations (JEMSO). Door C2Ost-ca-
paciteit te combineren met de CEMABS 
kunnen ook wij JEMSO uitvoeren. Ver-
der draagt de CEMABS ook zorg voor 
afstemming met hogere bevelsniveau’s 
of samenwerking met coalitie- of civiele 
partners. 

Het totale CEMA-netwerk kent een be-
veiligde en redundante reachback- en 
reachforwardfunctionaliteit, zodat tijd-
rovende handelingen in veilig gebied 
kunnen worden uitgevoerd en nieuwe 
ontwikkelingen, resultaten of inzichten 
snel naar afzonderlijke CEMA-eenhe-
den kunnen worden gecommuniceerd. 
De reachbackcapaciteit is niet alleen 
belangrijk voor online en offline onder-
steuning van operationele inzet, maar 
zorgt ook voor CEMA-missievoorbe-
reiding voor nieuwe operaties, voor 
training en simulatie. Daarnaast is de 
opslag van tactische CEMA-data en uit-
wisseling met databases van het CLSK, 
het CZSK, het DCC en de MIVD een be-
langrijke taak.

Onze afhankelijkheid van datatransmis-
siesystemen is groot. De genoemde 
onderlinge, meervoudige verbindingen 
maken connected optreden mogelijk, 
maar vormen tegelijkertijd een kwets-
baarheid. De tegenstander kan immers 
de transmissie-energie gebruiken om 
afzonderlijke CEMA-eenheden te de-
tecteren en aan te vallen of het gehele 
netwerk te degraderen. De meervoudig-
heid van de verbindingen en self-healing 
(mesh) networks voorkomen dit enigs-
zins, maar afzonderlijke CEMA-eenhe-
den moeten daarom ook zelfstandig 
(dus zonder netwerkverbinding) kunnen 
optreden. Dit degradeert echter wel hun 
effectiviteit.

CEMA-capaciteiten in het tactische do- 
mein worden statisch, mobiel en uitge-
stegen ingezet. Iedere verschijnings-
vorm is hierbij denkbaar. Deployed kan 

dat bijvoorbeeld in de vorm van een 
(Deployed) Security Operations Centre 
(SOC), dat de eigen netwerken in de ga-
ten houdt. Deze actieve vorm van CEMA 
Defence draagt bij aan de detectie van 
vijandelijke beïnvloeding, misleiding of 
cyberaanvallen op de netwerken. CEMA- 
capaciteiten kunnen ook draagbaar en 
door middel van drones, robotica en  
andere rijdende of varende platforms 
worden ingezet. Robuuste dataontslui-
ting en commandovoering maken ge-
distribueerde CEMA mogelijk. 

De CEMA-apparatuur is platformon-
afhankelijk, onderling koppelbaar en 
kan relatief gemakkelijk worden in- en 
uitgebouwd in voertuigen of andere 
platforms. In sommige gevallen is de 
apparatuur draagbaar. Hoewel enige 
technische kennis wel een voorwaar-
de is, is de CEMA-apparatuur over het 
algemeen gemakkelijk (intuïtief) te be-
dienen. Uitkomsten worden zo moge-
lijk grafisch en geografisch gerefereerd 
weergegeven. CEMA-eenheden kunnen 
hun eigen peilbasis vormen door onder-
ling samen te werken, mobiele en uitge-
stegen peilmethoden te combineren, of 
door al verplaatsend met tussenposen 
te intercepteren.

Het CEMA-netwerk kan zowel bekabel-
de als draadloze communicatie inter-
cepteren, storen en manipuleren, mits 
decryptie relatief eenvoudig is en de 
doelontwikkeling niet teveel tijd kost; als 
doelontwikkeling wel veel tijd kost zal 
het doel of signaal overgedragen moe-
ten worden aan hogere bevelsniveau’s.
Het is overigens niet altijd nodig (of 
mogelijk) om een netwerk te decryp-
ten. Ook parametrische data zoals fre-
quentie, bandbreedte, modulatievorm, 
informatiedichtheid, etc. bevatten waar-
devolle informatie over een vijandelijk 
netwerk. Doelontwikkeling op basis van 
metadata-analyse behoort daarom ook 
tot de mogelijkheden van de afzonder-
lijke CEMA-eenheden, waarbij ze voor 
complexere signalen of meervoudig af-
geschermde identiteiten kunnen terug-
vallen op de CEMABS. Een voorbeeld 
hiervan is de inzet van technieken om 
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signalen te herkennen en geautomatiseerde tegenreacties te 
nemen. De data is dus vooral bedoeld voor decentraal tech-
nisch gebruik en optimalisering van het optreden van kleinere 
tactische eenheden. Dit concept heet augmented distributed 
CEMA en de introductie van RCIED-jammers op voertuigen is 
al een stap in de goede richting. 

Platforms in het CEMA-concept zijn niet alleen grondge-
bonden, maar kunnen ook varen en vliegen of zelfs onder- 
gronds optreden. Dus ook kleinere en grotere drones kun-
nen CEMA-sensorsuites bevatten of stoorsignalen uitzenden. 
Deze drones kunnen ook in grotere groepen, gecoördineerd 
worden ingezet met ‘swarming’ technieken. Ook voorgepro-
grammeerde of op afstand bedienbare robotsystemen kunnen 
uitstekend hiervoor worden ingezet. 

De beschermende functie van CEMA (Defence) is van groot 
belang. Elk platform krijgt dus een dergelijke CEMA Defen-
ce-suite en specialistische CEMA-eenheden dragen zorg voor 
de collectieve bescherming van het netwerk en de onderlinge 
meervoudige verbindingen.
Naast AI kan ook Machine Learning (ML) een belangrijke bij-
drage leveren aan CEMA. ML kan immers ervoor zorgen dat de 
CEMA-apparatuur en -software automatisch hun performance 
kunnen bijstellen om optimale prestaties te leveren. Bijvoor-
beeld door het automatisch volgen en/of storen van doelen 

tecteren. Eenheden worden direct gewaarschuwd als er ge-
vaar dreigt. Dergelijke platformgebonden sensorsuites gene-
reren wel dusdanig veel informatie, dat analyse op een lager 
niveau nodig is en opslag in centrale databases soms beperkt 
is. Daarom moet, met behulp van AI, gebruik van de data op 
het platform zelf plaatsvinden. De apparatuur heeft geen ne-
gatieve invloed op het prestaties van het platform zelf, maar 
kan wel een rol spelen bij automatische tegenmaatregelen bij 
inkomende bedreigende vijandelijke signalen, zoals infrarood-, 
radar- of doelgeleidingssignalen. Deze (geautomatiseerde) te-
genreactie hoeft niet altijd kinetisch of fysiek te zijn. Dezelfde 
on-board CEMA-apparatuur kan immers ook worden gepro-
grammeerd om automatisch relevante stoorsignalen uit te 
zenden om de inkomende bedreigende signalen te storen. 

Bij identificatie van een onmiddellijke dreiging wordt de rele-
vante sensordata ook onmiddellijk gedeeld met de in gevaar 
zijnde eenheid. De informatie wordt niet automatisch gedeeld 
met het hogere bevelsniveau. Pas indien van groot belang of 
indien het platform een essentiële functie vervult bij (hogere) 
besluitvorming kan deze data wel worden gedeeld en een rol 
spelen bij centrale beeldopbouw op dit hogere bevelsniveau. 
Andersom kan snelle raadpleging van een centrale database, 
AI-software op het platform wel helpen sneller en effectiever 
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Figuur 3: On-board CEMA.
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Artillery en Suppression of Enemy Air Defence (SEAD) beter 
kan worden uitgevoerd. Akoestische signalen vallen voorals-
nog niet onder CEMA, hoewel ook hier inmiddels belangrijke 
technologische ontwikkelingen gaande zijn.
Met CEMA komt Information Manoeuvre dichterbij. Doordat 
we nu gecoördineerd onze mogelijkheden in de CEM battle- 
space hebben verbeterd, zijn we ook beter in staat gericht 
misleidende informatie te verstrekken aan vijandelijke eenhe-
den en aan andere doelgroepen in onze operationele omge-
ving. Dit kan via zowel draadloze als bekabelde communicatie. 
Dus ook via internet, sociale media of gameplatforms: onge-
kende beïnvloedingsmogelijkheden met een enorm bereik en 
grote potentie.

Als we dat ook nog eens koppelen aan data-/audio-/beeld-
manipulatie door middel van AI en Augmented Reality of zelfs 
Virtual Reality (AR/VR) zijn we theoretisch in staat om onze 
omgeving te beheersen zonder geweld toe te passen. Het 
gebruik van AR/VR biedt allerhande mogelijkheden. Virtue-
le, niet bestaande bedreigingen in vijandelijke battlefieldma-
nagementsystemen kunnen de vijand in verwarring brengen. 
Manipulatie van (gedetecteerde/ontvangen) camerabeelden 
van een drone kan de plaatsbepaling, tijdweergave en beeld-
vorming manipuleren. Ook kan gedacht worden aan virtuele 
replicatie van eenheden met AI ten behoeve van afschrikking 
of misleiding. CEMA legt ook de basis voor bestrijding van vij-
andelijke desinformatie en inzet van desinformatie voor eigen 
doelstellingen. CEMA biedt immers de ‘tools’ om dergelijke 
data te bestuderen, onschadelijke te maken of zelf in te bren-
gen in vijandelijke commandovoeringssystemen en percepties 
binnen doelgroepen. Ook hier speelt AI voor het ontdekken 
van anomalieën een belangrijke rol. Dit aspect is des te be-
langrijker omdat perceptie-oorlogvoering in het cognitieve 
landschap (in de hoofden van mensen) het belangrijkste strijd-
toneel geworden is in ‘the Age of Data’.

Het is belangrijk om te beseffen dat CEMA afstand neemt van 
de centraal aangestuurde organisatie, maar juist een stap 
maakt richting empoweren van kleinere zelfstandig optreden-
de eenheden. CEMA-eenheden kunnen en mogen immers 
relatief zelfstandig optreden, maar kunnen altijd voor steun 
of synchronisatie terugvallen op een hoger CEMA-netwerk. 
CEMA optimaliseert dus niet informatie aan de top, maar ga-
randeert juist informatiebeschikbaarheid op het lagere tacti-
sche/technische niveau. De toepassing van AI en ML bij de 
afzonderlijke CEMA-eenheden versterkt feitelijk de wend-
baarheid, weerbaarheid en adaptiviteit van deze zelfstandige 
kleinere tactische eenheden, die hiermee effectief kunnen op-
treden in bewapende netwerken. Dit is ook de kern van de 
NetForce gedachte.
De inzet van CEMA bij geïntegreerde tactische operaties vergt 
o.a. een aanpassing van bestaande besluitvormingsproces-
sen. Daar waar militairen veelal ‘lineair’ plannen en terugrede-
neren vanuit een gestelde end state en de te behalen taken, 

over meerdere frequentiebanden, het breken van dynamische 
encryptie, aanpassing van vertaalalgoritmes, herkennen van 
dialecten, zelflerende chatbots inzetten voor manipulaties, etc. 
Dit kan zowel bij CEMA-surveillance, als bij CEMA-Defence en 
-Attack. Dat vereist echter ook een verbetering van de AI- en 
ML-geletterdheid bij commandanten en staven.
SIGINT was tot voor kort het voorrecht van inlichtingendien-
sten, maar maakt op tactisch niveau nu ook deel uit van het 
CEMA-concept. Dit is belangrijk omdat moderne ICT (zoals 
satellietcommunicatie) nu door de ‘democratisering van de 
technologie’ door tegenstanders op het tactische niveau wor-
den gebruikt. Bepaalde SIGINT-methoden, zoals bulkintercep-
tie, metadata-analyse en decryptie kunnen nu ook op tactisch 
niveau worden toegepast. De uitwisseling van data (en doe-
len) tussen de diverse bevelsniveau’s neemt hierdoor ook toe, 
want een belangrijke ervaringsles uit westers optreden in Syrië 
was dat: ‘local army sigint units often found they were collec-
ting strategic sigint that related to high policy, while strategic 
sigint collectors using national resources found they were of-
ten collecting tactical sigint of more use to those in the front 
line. The systems were not well designed to move this material 
in sophisticated way to the right customers’. 

Overigens worden deze SIGINT-technieken en -systemen bin-
nen het CEMA-concept ook gebruikt voor monitoring en dus 
bescherming van eigen communicatie-infrastructuren.
Het volgen en inspelen op ruimteweer is ook van belang bij 
het CEMA-concept. Variaties in ruimteweer hebben immers 
gevolgen voor de propagatie in het EMS. Zo kunnen radio- en 
gps-signalen en televisie-uitzendingen verstoord worden. 
Het CEMA-concept duikt ook op in een paar belangrijke ni-
ches, waarvan de NAVO bepaald heeft dat deze bij CEMA 
horen: het storen van plaatsbepalingssystemen (Navigation 
warfare (NAVWAR)), Counter Radio Controlled IED (C-RCIED) 
en Counter Unmanned Systems (C-UXS). Deze niches vallen 
onder CEMA Defence. Daarmee is doorontwikkeling op deze 
belangrijke terreinen gegarandeerd. Ook exploitatie van ra-
darbanden valt binnen het CEMA-concept, waardoor Counter 
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Figuur 4: Machine Learning.
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nisopbouw, structuur, personele vulling 
en taakstelling. Kennis en personeel 
vormen het hart van deze eenheid, 
vanwege de complexe en dynamische 
omgeving waarin brigades het gevecht 
in het EMS moeten voeren. Experimen-
teren is van groot belang net zoals ken-
nisinteractie met andere relevante over-
heidsorganisaties en civiele instituten en 
bedrijven.

CEMA-materiaal (zowel hardware als 
software) moet state-of-the-art zijn en 
blijven. De aanschaf- en instroomproce-
dures moeten kort en krachtig zijn, des-
noods met trial-and-error. Dit is nood-
zakelijk om gelijke tred te houden met 
de technologische wedloop in het EMS. 
Dat betreft niet alleen apparatuur, maar 
ook specialistische softwarepakketten 
voor data-analyse, doelontwikkeling, 
vertaling, opslag, encryptie en decryp-
tie en algemene managementtools voor 
EMS-exploitatie. De US Army’s Electro-

handelt de CEMA-specialist ook op ba-
sis van pragmatisch inzicht. Dit betekent 
dat er zich gedurende de planning plot-
seling kansen kunnen voordoen, waar 
direct op kan worden ingezet. Deze 
planningsprocessen zijn daarom meer 
fluïde, schakelen sneller tussen fases en 
kennen veel meer feedback loops.

Voorwaarden voor het 
CEMA-concept
Om IGO en Information Manoeuvre, en 
vooral kinetische oorlogvoering, moge-
lijk te maken, moet veilig gebruik van 
het EMS worden gegarandeerd en in-
formatiedominantie voor een bepaalde 
tijd en in een bepaald gebied worden 
afgedwongen. Hiertoe zouden in onze 
visie de gevechtsbrigades moeten  
worden ondersteund met designated 
CEMA-capaciteit, die voortkomt uit een 
zo mogelijk op te richten grotere CEMA- 

eenheid. Deze CEMA-eenheid zou in 
onze ogen ongeveer bataljonsgrootte 
moeten hebben en idealiter bestaan uit 
vier compagnieën. Drie ervan voor de 
ondersteuning aan de brigades (CEMA 
Attack, Defence en Surveillance) en één 
compagnie ten behoeve van opleiding, 
training en experimenten (CD&E). Deze 
compagnieën zouden volgens ons een 
platte hiërarchische structuur moeten 
kennen, waardoor flexibiliteit en adapti-
viteit op de werkvloer wordt bereikt.  De 
CEMA-compagnieën ten behoeve van 
de gevechtsbrigades kunnen vanzelf-
sprekend weer onderverdeeld worden 
in kleine zelfstandige en multidimensi-
onale CEMA-teams ter ondersteuning 
van lagere tactische eenheden. Ook de 
CEMA-ondersteuning van gevechts-
steuneenheden en gevechtslogistieke 
eenheden (OOCL) behoort tot de mo-
gelijkheden.
Een CEMA-bataljon verschilt met de 
huidige gevechtsbataljons qua ken-

Figuur 5: Effecten van ruimteweer.
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Nederland is hiertoe slechts beperkte mogelijkheid. Te denken 
valt aan een geconditioneerde/afgeschermde ruimte (green 
battlelab of CEMA village) waarbinnen bekabelde en draad-
loze CEMA kan worden beoefend en ontwikkeld. Deze kan 
samen met de industrie en kennisinstituten worden ontworpen 
en gebouwd. Daarnaast moeten oefengebieden beschikbaar 
worden gemaakt die beschikken over stedelijke infrastructuur 
en vrijheid in het EMS om grootschaliger in brigadeverband 
te oefenen. CEMA-opleidingen moeten daarnaast worden ge-
moderniseerd. Hiervoor draagt het C2OstCo zorg, waarbij van 
hetzelfde green battlelab/CEMA village gebruik kan worden 
gemaakt. Verder streven we naar vergroting van de elementai-
re kennis van het EMS bij commandanten en staven en willen 
we de AI- en ML-geletterdheid vergroten binnen Defensie.

CEMA schept randvoorwaarden voorafgaande en tijdens het 
gevecht. Om effectief in het EMS te kunnen zijn is coördinatie, 
afstemming en informatiedeling noodzakelijk. Offensieve en 
defensieve manoeuvre in het EMS heeft immers invloed op 
vijandelijke en eigen CIS-systemen, op eigen inlichtingenacti-
viteiten en eigen gevechtsoptreden. Hiertoe moet op brigade- 
stafniveau de CEMA Battlestaff (CEMABS) worden gevormd. 
Hierin zijn cyber-, EOV-, SIGINT- en Spectrum managemen-
texpertise vertegenwoordigd. In een CEMABS vindt niet al-
leen onderlinge coördinatie plaats, maar ook afstemming van 
gevechtsplannen, bijstellingen van de EMS-layout en het bij-
houden van databases en overzichten zoals de Recognised 
CEMA Picture (RCEMP). Deze zijn altijd grafisch inzichtelijk en 
geografisch gerefereerd. 

Er is op dit moment nog niet voldoende geschoold CEMA- 
stafpersoneel dat kan werken in een CEMABS. Hiertoe is de 
aanwas van senior onderofficieren en officieren momenteel 
te beperkt. Concentratie van CEMA-capaciteit in een CEMA- 
bataljon heeft als positief neveneffect dat het personeel van 
de bataljonsstaf kan worden ingezet om diverse CEMABS te 
bemannen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Randvoorwaardelijk voor succesvolle uitvoering van CEMA- 
effecten, is ook dat het belang van CEMA door comman-
danten (en beleidsmakers) op alle niveaus wordt begrepen.  
Effects based procedures maken CEMA begrijpelijk, plan- en 
beheersbaar en goed inzetbaar. Voorbeeld hiervan is duide-
lijke uiteenzetting van C-UXS in effecten als: videodownlink- 
interceptie, lokalisatie van dronebestuurders, misleiden van 
dronenavigatiesystemen, controleren op aanwezigheid van vij-
andelijke drones, vaststellen van aanwezige types drones, etc. 
Dit betekent ook meer oefeningen. 
Enerzijds moeten operationele eenheden meer te maken 
krijgen met de effecten van verdedigende en aanvallende 
CEMA-activiteiten, anderzijds moeten speciale CEMA-net-
werkoefeningen worden opgezet. Dit vraagt wel om een af-
geschermde, speciaal georkestreerde EMS-omgeving, zeker 
gezien het huidige intensieve gebruik van het EMS door een 

nic Warfare Planning and Management Tool (EWPMT) is een 
dergelijk software pakket. 

Actuele civiele kennis vanuit bedrijfsleven, middelbaar en 
hoger onderwijs, universiteiten en kennispartners moet mid-
del-kortcyclisch worden gebruikt om state-of-the-art effecten 
te kunnen genereren in het CEMA-domein. Samenbrengen van 
kennisgebieden empowered en laat mensen groeien en bloei-
en, hetgeen ze bindt aan onze defensieorganisatie. Dit vergt 
een andere benadering bij het vinden, binden en boeien van 
personeel in de breedste zin van het woord. Om studenten uit 
hoger en middelbaar onderwijs te enthousiasmeren biedt het 
starten van een samenbindend project een mogelijke basis. 
Dit kan primair worden gefaciliteerd vanuit Staf CLAS en op 
een later moment mogelijk vanuit de opleidingscompagnie van 
het CEMA-bataljon. Uitdagende stages en afstudeerprojecten 
en (latere) doorstroommogelijkheden zijn hierbij belangrijk en 
moeten eenvoudig geregeld kunnen worden op basis van ge-
delegeerde mandaten (empowerment).

Samenwerking met de industrie, kennisinstituten, universitei-
ten en hogescholen, moet voortvarend en met meer energie 
en capaciteit worden opgepakt. Diverse al lopende en nog 
te starten TNO-onderzoekscontouren (zoals V/L1907 en V/
L2009) verdienen dan ook krachtige defensiebegeleiding. Ook 
blijft gecompartimenteerde kennisuitwisseling met de NAVO 
en internationale partners van groot belang. Hier speelt in 
onze ogen ook het C2OstCo een belangrijke rol en een nau-
we samenwerking tussen CEMA-bataljon en C2OstCo ligt dan 
ook voor de hand.

Het CEMA-bataljon van de toekomst zal continu in verandering 
zijn qua focus en samenstelling. Zodoende wordt een flexibele 
en adaptieve eenheid gevormd die modulair van opbouw zal 
zijn op het gebied van personeel en materieel, zodat EMS/ 
CEMA-manoeuvre voor de brigades optimaal wordt onder-
steund. Uitvoering van CEMA-operaties vergt een continue in-
spanning op het gebied van opleiding, training en innovatie. In 

Figuur 6: Nieuwe CEMA voertuig Koninklijke Landmacht.
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wapensysteem meer. CEMA moet 
daarom een basisvaardigheid zijn, 
een militair automatisme, niet slechts 
een additionele taak.

• CEMA moet daarom plaatselijk en 
tijdelijk overwicht in het EMS reali-
seren om de uitvoering van militaire 
operaties zeker te stellen (protect  
the mission) en de eigen troepen  
fysiek te kunnen beschermen (pro-
tect the force). 

 Laten we dit na, dan lopen we signi- 
ficante operationele risico’s – zowel 
in directe zin als indirecte zin.

veelvoud van civiele actoren en de bij-
behorende restrictieve regelgeving. 

Wat moet ik onthouden?
• CEMA is niet langer een nice-to- 

have capaciteit. Conflicten worden 
niet langer beslist op het fysieke 
slagveld, maar in de hoofden van 
mensen (perceptieoorlogvoering) en 
in het EMS. CEMA is gevechtskracht 
en verdient daarom een hogere prio-
riteit van ons allen.

• CEMA is het antwoord op deze mo-
derne uitdaging. CEMA is daarom 
niet alleen technologisch state-of-
the-art, maar houdt ook rekening 
met andere relevante concepten. 
CEMA is daarom adaptief, schaal-
baar en genetwerkt.

• CEMA is voortdurend kortcyclisch in-
noveren en experimenteren om aan-
sluiting en relevantie te behouden en 
een koppeling te leggen tussen snel 
ontwikkelende techniek en eigen mi-
litair operationeel optreden. Dit kost 
vanzelfsprekend geld en investerin-
gen. Maar zoals John F. Kennedy 
eens opmerkte: There are risks and 
costs to action. But they are far less 
than the long range risks of comfor-
table inaction. 

• CEMA draait om beïnvloeding. CEMA 
is dus niet alleen behoud van terrein 
in het EMS, maar legt met haar tech-
nische mogelijkheden en intrusieca-
paciteiten ook de voorwaarde voor 
beïnvloeding van een grote verschei-
denheid aan doelgroepen. 

• CEMA draait om kennis. Kennis van 
technologie, kennis van ontwikkelin-
gen, kennis van concepten, kennis 
van mogelijkheden, kennis van be-
dreigingen en kennis van relevantie 
van CEMA voor militaire activiteiten. 
Maar uiteindelijk moet kennis wel lei-

den tot capaciteiten, want zoals Von 
Clausewitz in zijn meesterwerk Vom 
Kriege schreef:  In war, knowledge 
must become capability.

• CEMA draait om personeel. Zonder 
technologisch geschoold personeel 
zijn we niet in staat om de EMS- 
wapenwedloop bij te houden. 

 Tegelijkertijd moet militair personeel 
beseffen dat moderne oorlogvoering 
niet langer alleen maar draait om het 
optreden van tanks, kanonnen en 
vliegtuigen, maar dat effectief op- 
treden in het EMS beslissend is.

  Zonder EMS functioneert geen enkel 

o p e r at i o n e e l

Bij het schrijven van dit artikel zijn de schrijvers uitgegaan van enige basiskennis bij de lezers. 
Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven en geen Landmachtbeleid.

Het CEMA-CONOPS samengevat
Inzet van kleine, modulaire en hoogmobiele zelfstandig opereren-
de tactische eenheden in een netwerk met meervoudige, krachtige 
en beveiligde verbindingen, aangestuurd door een specialistische 
CEMA Battlestaff met reachbackcapaciteit voor ondersteuning.

Taken: inlichtingenvergaring, verstoring en manipulatie van informatie 
en vijandelijke systemen door gecoördineerde en gelijktijdige inzet van  
tactische SIGINT-/ELINT-, cyber- en EOV-capaciteiten.

Technologische randvoorwaarden
• Kortcyclische verwerving van state-of-the-art ICT- en EOV-systemen
• Robuuste (self healing), vercijferde en meervoudige verbindingen
• Flexibel inzetbare en platformonafhankelijke systemen  

(statisch, mobiel, draagbaar)
• Specialistische software met AI en Machine Learning

Conceptuele randvoorwaarden
• Operatieplanning op grond van te bereiken cognitieve effecten,  

kinetische slagkracht is ondersteunend aan de CEMA-operatie
• Informatie als wapen; perception warfare
• Decentraal optreden. De CEMA Battlestaff plant en faciliteert,  

en compileert de Recognized Cyber & Electromagnetic  
Picture (RCEMP)

• Cross-over tussen civiel en militair


