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De zomervakantie ligt voor de meesten al weer enige weken achter ons. In de afgelopen
zomerweken hebben Hans en ik de kopij zien binnenkomen en deze Intercom is met 64
bladzijden, redactioneel en advertenties, goed in balans. Graag hadden we meer aandacht
besteed aan de commando-overdracht van de C2 COE, maar het fotomateriaal is in verband
met ziekte van de fotograaf niet tijdig beschikbaar gekomen. Deze Intercom heeft slechts
twee inzetfoto’s van die commando-overdracht.

EEN WERELD IN BEWEGING

Net als in mijn vorige Redactioneel sta ik ook nu stil bij ‘Een wereld in beweging’.
Een greep uit de nationale media van de afgelopen drie maanden.
- De Algemene Rekenkamer constateerde over cryptobeheer het volgende: ‘Het beheer van
cryptoapparatuur, -sleutels en -publicaties blijft defensiebreed ruim onder de norm. Het
cryptobeheer bij het CZSK en de Bestuursstaf is stabiel en van voldoende niveau, maar
bij de defensieonderdelen waar het cryptobeheer al enige jaren zwak is (CLAS, CLSK en
CDC), constateren wij geen verbetering en mogelijk zelfs achteruitgang. Ook het beheer
bij het CKMar en het CDC is nog onvoldoende en bij de laatste zelfs ruim onvoldoende.
- Nederland is gedaald in de top-10 landen die de meeste malware hosten. Dat is volgens
Kaspersky, ontwikkelaar van anti-virus sofware, te danken aan politie-optreden tegen botnets.
- Minister Opstelten heeft de nieuwe Cyber Security Raad officieel geïnstalleerd. De Raad zal
adviezen geven over ICT-bedreigingen, op basis van een dreigingsanalyse. Die verschijnt
echter pas in oktober.
- Aanpak cybercrime komt - ondanks scepsis - op gang. Om cybercriminaliteit integraal aan
te pakken, gaat de overheid samenwerken met het bedrijfsleven. Volgens betrokkenen is
het de hoogste tijd om concrete stappen te nemen in het vergroten van de digitale veiligheid. ‘Er vinden vrijwel dagelijks cyberaanvallen plaats op systemen van organisaties in
Nederland.’
- DigiD, Diginotar
De voordeur - cyber - staat volop in de schijnwerpers, de achterdeur – beheer, handhaving
en onafhankelijke controle – lijkt de afgelopen jaren echter onvoldoende aandacht te hebben
gekregen, met alle gevolgen voor onze digitale veiligheid op dit moment.

DEZE INTERCOM

Onze beide CIS bataljons roeren zich, het een uit Afrika en het ander uit Noorwegen, en
dat is goed. JCG wacht niet af, maar neemt het initiatief; prima. Met mijmeringen en voorspelling en met satellietcommunicatie is deze Intercom aardig in de wolken. NLDA en de
School Verbindingsdienst zetten in ieder geval de officieren van ons wapen weer met beide
voeten op de grond.
Veel lees- en kijkplezier.
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