RED

YBER
TI

EEL

Cyber Warfare: ‘Is het hier oorlog dan?’ De voorpagina van deze Intercom zou
dat ongemakkelijke gevoel kunnen oproepen. Dat is ook de bedoeling. Ja, het is
oorlog in Cyber Space. De roep om een nationale Cyber Politie en een nationale
Cyber Defensie klinkt dan ook door in diverse artikelen.

Een raad waar Defensie in is vertegenwoordigd door de directeur DOBBP, generaalmajoor Sander Schnitger. Defensie doet mee
en doet meer.

In hoeverre de Rijksoverheid volledig afzijdig kan blijven in Cyber Space is gelet op de
belangen die op het spel staan dan ook een
retorische vraag. De vraag is dan ook niet
of de ‘ultieme zwaardmacht’ wordt ingezet,
maar wanneer en hoe.

De beleidsbrief ‘Defensie na de Kredietcrisis’
geeft een volledig nieuw kader voor Defensie om concrete stappen in Cyber Space te
zetten en daarvoor is een speciale Task Force
Cyber in het leven te roepen die onder leiding staat van kolonel ir. Hans Folmer.
Schnitger en Folmer bijten het spits af in de
reeks van 18 thema artikelen en schetsen de
Defensie cyber ontwikkelingen. Vervolgens
komen het bedrijfsleven, de onderzoekswereld, de wetenschappelijke wereld en
de defensiewereld aan bod in deze thema
Intercom.

Wat staat er op het spel? Onze veiligheid en
welvaart en de welvaart van onze kinderen.
Onze maatschappij is in toenemende mate
genetwerkt en mede daardoor efficiënt en
concurrerend. De keerzijde is echter de
toegenomen cyber kwetsbaarheid die scherp
doorwerkt naar de ‘echte’ wereld. Net als in
de ‘echte’ wereld moet er ook in Cyber Space
worden gehandhaafd.
Velen kennen het spreekwoord ‘Beter goed
gejat, dat slecht verzonnen.’ Onze duur
betaalde kennis lekt weg. We kunnen ons
dat niet permitteren en daartegen moet een
cyber informatiedam worden opgeworpen.

INTERCOM 2011-4

Cyber raakt de gehele BV Nederland. Gelijktijdig raakt cyber aan diverse vakgebieden.
Zowel de overheid en private partijen voelen
zich betrokken. Dat de regering en private
partijen zich hebben verenigd in de Cyber
Security Raad is dan ook niet verbazingwekkend.

Ga mee op patrouille!
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