Luitenant-kolonel C. Verdonk,
commandant DCEC
In de Defensie Cyber Strategie (27 juni 2012) staat
beschreven dat Defensie een eigen cybervermogen gaat
opbouwen die bestaat uit een defensieve, offensieve en
inlichtingencapaciteit. Een belangrijke randvoorwaarde
voor de opbouw van deze capaciteiten is het beschikken over de juiste (cyber-)kennis en innovatief vermogen.
Om deze kennis zoveel mogelijk te bundelen, is op 20
mei het Defensie Cyber Expertise Centrum (DCEC) opgericht. Commandant van het DCEC is lkol Verdonk die in dit
artikel de achtergronden, taakstelling en de organisatie
van het expertise centrum nader toelicht.
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Geïntegreerde netwerken ter ondersteuning van het operationeel optreden

DE DEFENSIE CYBER STRATEGIE
De afgelopen decennia maakt Defensie in toenemende mate gebruik van het digitale (cyber) domein om haar taken uit te voeren.
Digitale systemen ondersteunen commandanten en staven onder meer bij de vergroting van de situational awareness, bij de
uitvoering van de commandovoeringsprocessen en bij de aansturing van wapensystemen. De komende jaren zal deze trend
zich voortzetten, zoals de huidige minister van Defensie heeft
verwoord in de nota ‘In het belang van Nederland’.1
Door het toenemende gebruik en afhankelijkheid van digitale sys-

Een onderschepte conference call van Al Qaida-leiders,
ontdekt via een ‘spoor’ op het internet

temen en netwerken, neemt de kwetsbaarheid van Defensie toe
voor (cyber)aanvallen. Aan de andere kant biedt het zelf uitvoeren

versterkt en (offensieve) cyberoperaties kan uitvoeren tegen te-

van operaties in het digitale domein nieuwe mogelijkheden voor

genstanders. Om dit cybervermogen daadwerkelijk te realiseren,

Defensie om haar taken uit te voeren. Immers, de ervaring laat

zijn in de strategie de volgende zes speerpunten opgenomen:

zien dat ook potentiële tegenstanders in min of meerdere mate

1. Een integrale aanpak, waarin cybercapaciteiten een integraal

gebruikmaken van digitale systemen en netwerken.

onderdeel uitmaken van het operationele optreden van eenheden te land, ter zee en in de lucht,

Om die reden heeft de vorige minister van Defensie (Mr. Hillen)
op 27 juni 2012 de Defensie Cyber Strategie uitgegeven. In dit
document beschrijft hij de dreigingen én de kansen in het digitale
domein (ook wel het vijfde domein2) voor de krijgsmacht. Met de
invoering van de strategie wordt een cybervermogen opgebouwd
waarmee Defensie de kwetsbaarheid van de eigen digitale systemen tegen cyberaanvallen verkleint, de eigen inlichtingenpositie
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2. Versterking van de digitale weerbaarheid van Defensie (defensief),
3. De ontwikkeling van het militaire vermogen om cyber operations uit te voeren (offensief),
4. De versterking van de inlichtingenpositie in het digitale domein
(inlichtingen),
5. De versterking van de kennispositie en het innovatieve ver-

mogen van Defensie in het digitale do-

belangrijke bijdrage aan wetenschappe-

de vrijheid van handelen van de opponent

mein (adaptief en innovatief),

lijk onderzoek op het gebied van cyber.

worden beïnvloed.

6. De intensivering van de samenwerking
in nationaal en internationaal verband

Daarnaast verzorgt de leerstoel cybercolleges aan officieren.

Tussen de drie hoofdtaken bestaat een

(samenwerking).

logische relatie en afhankelijkheid die
Een andere zichtbare activiteit is de op-

hieronder is weergegeven. De kennis-

Uit deze strategie blijkt dat kennis en in-

richting van het Defensie Cyber Expertise

vraag is afkomstig vanuit de gehele de-

novatie belangrijke randvoorwaarden zijn

Centrum; ‘de centrale entiteit ter verster-

fensie-organisatie. Op dit moment zijn de

voor de opbouw en instandhouding van

king van kennisontwikkeling, -borging en

belangrijkste ‘afnemers’ van cyberkennis

het cybervermogen (speerpunt 5). Aan dit

-verspreiding’. Dit joint centrum is op 20

het Defensie Computer Emergency Res-

speerpunt wordt op diverse wijzen invul-

mei 2014 opgericht en zal in stappen op

ponse Team (DefCERT), de TFC/DCC, de

ling gegeven. Zo wil Defensie nadrukkelijk
investeren in de cyberkennis en ervaring

DCEC als onderdeel van

van het eigen personeel o.a. door het ge-

het DCC bij het CLAS

ven van trainingen. Naast het werven en
opleiden van ‘cyber warriors’ is het ook
belangrijk om goed opgeleide medewerkers te behouden. En hoewel de opbouw
van de cybercapaciteiten nog niet is afgerond, worden de eerste loopbaanpatronen voor het cyberpersoneel op korte
termijn opgesteld.
Op langere termijn wordt daarbij ook gekeken naar uitwisseling van personeel

1 januari 2016 volledig operationeel zijn

MIVD en een aantal operationele eenhe-

met andere overheidsdiensten, zoals het

(bestaande uit 18 vten). Het DCEC gaat

den van de Opco’s.

Nationaal Cyber Security Centrum van

deel uitmaken van het nieuwe Defensie

De verzoeken om cyberkennis zijn zeer

het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de

Cyber Commando (DCC) , dat als een

divers. Deze bestrijken het gehele cyber-

High Tech Crime Unit van de politie, AIVD,

single service management-eenheid on-

domein, zoals:

etc.. Daarnaast maakt Defensie inmiddels

derdeel wordt van het CLAS. Het DCEC

- Het juridisch kader (o.a. welke regels

gebruik van de zogenaamde cyberreser-

is gelegerd op de Bernardkazerne te

gelden er bij de inzet van een cyber-

visten die waardevolle kennis en ervaring

Amersfoort.

3

met zich meebrengen.

middel?).
- Operationele inzet (zoals het opstellen

Naast het investeren in personeel neemt

HET DEFENSIE CYBER
EXPERTISE CENTRUM

Defensie ook actief deel aan innovatieve

De missie van het DCEC luidt:

onderzoeken (Research & Development)

Het DCEC draagt zorg voor de cyber ken-

nieuwe technieken en concepten, on-

en experimentele ontwikkelingen, samen

nisontwikkeling, -borging en -verspreiding

derzoek naar kwetsbaarheden in syste-

met universiteiten, NAVO, EU en met het

binnen Defensie. Met deze kennis wordt

men, het testen van nieuwe apparatuur,

bedrijfsleven. Hierbij is een belangrijke rol

een doeltreffende en doelmatige inzet van

weggelegd voor de Nederlands Defensie

de krijgsmacht gewaarborgd, wordt de

- Sociaal (bijv. wat zijn de gevolgen van

Academie (NLDA) met een leerstoel Cy-

eigen vrijheid van handelen en veiligheid

cyberoperaties voor het personeel

ber Operations. Deze leerstoel levert een

in het digitale domein verzekerd en kan

(human factors)?).

van cyberdoctrinepublicaties en de ondersteuning bij oefeningen).
- Technisch gebied (onderzoek naar

etc.).
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Daarnaast vallen de vragen grotendeels in
twee categorieën uiteen, namelijk.:
1. Vragen in het kader van werving, opleiding en training, zoals:
- Ondersteuning en uitvoering van lesprogramma’s, variërend van cyber awareness training voor de ‘gewone’ computergebruiker tot aan specialistische
opleidingen voor cyberexperts,
- Ondersteuning en organisatie van cyberoefeningen,
- Ondersteuning bij de werving van cyberpersoneel.
2. Vragen naar (nieuwe) cyberkennis en
concepten, zoals:
- Verzoek voor gerichte informatie over
specifieke cyberonderwerpen,
- Testen van methodieken, technieken,

Organogram van het DCEC

(operationele) concepten en apparaonderzoek, opleidingen en ondersteuning

lijk voor de organisatie van de zgn. cyber

- Ontwikkeling van nieuwe concepten,

tuur,

bij oefeningen. Samen met de Defensie-

community-activiteiten.

technieken, etc. door middel van Re-

staf en de TFC/DCC stemt de stafgroep

De cyber community staat open voor alle

search & Development (R&D) en door

deze aanvragen af op de beschikbare

defensiemedewerkers met een interes-

Concept Development & Experimenta-

middelen (zoals de inzet van het cyberlab,

se in cyber 5. De afdeling Kennisopbouw

tion (CD&E) ,

gebruik van budgetten) en beschikbaar

is het innovatiecentrum van het DCEC.

personeel (cyberspecialisten, projectma-

Deze afdeling bestaat uit drie projectma-

nagers, etc.). Anderzijds is de stafgroep

nagers die verantwoordelijk zijn voor het

verantwoordelijk voor de interne bedrijfs-

verzamelen van de benodigde cyber-

voering van het DCEC.

kennis (bijv. via internet, uit evaluaties,

4

- Opmaken en actualiseren van cyber
doctrine(publicaties),
- Ondersteuning bij het opstellen van behoeftestellingen waarbij de aanschaf
van ICT-componenten een rol speelt

cursussen, congressen, etc.) en het ont-

(bijv. hoe borgen we de betrouwbaar-

In de kennispool zijn de cyberspecialis-

heid van de hardware en software in de

ten opgenomen die elk een diepgaande

nieuwe F35?).

kennis hebben van de verschillende delen van het cyberdomein. De kennispool

DE ORGANISATIE

heeft tot doel de afdeling Kennisopbouw

Om de vraag vanuit de defensie-onder-

en de afdeling Kennisverspreiding in de

delen zo goed mogelijk te kunnen be-

meest brede zin te ondersteunen met

antwoorden, is het DCEC als volgt ge-

hoogwaardige cyberkennis.

organiseerd. Het DCEC bestaat uit vier

Daarnaast is de kennispool verantwoor-

afdelingen en een commandant zoals

delijk voor de borging van de aanwezige

aangegeven in het organogram. In deze

cyberkennis binnen het DCEC. De ken-

organisatiestructuur zijn de hoofdtaken

nispool vormt het feitelijke kenniscentrum

van het DCEC goed zichtbaar. De staf-

van het DCEC. Verder maakt het cyberla-

groep van het DCEC heeft twee hoofd-

boratorium deel uit van deze afdeling. Dit

taken. Enerzijds is de stafgroep verant-

lab kan worden ingezet ter ondersteuning

woordelijk voor de afstemming van de

van onderzoek en experimenten, voor de

kennisvraag en -aanbod. Immers, DCEC

uitvoering van oefeningen & trainingen en

ontvangt inmiddels vele, uiteenlopende

voor het testen van hard- en software.

verzoeken van defensie-onderdelen voor

Ten slotte is de kennispool verantwoorde-
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wikkelen van cyberkennis (o.a. door het

uitvoeren van R&D- en CD&E-projecten).

dersteuning vanuit de kennispool.

Verder ontwikkelt en actualiseert deze af-

eerder vermeld, maakt de oprichting van
het DCEC onderdeel uit een breder pro-

deling de cyberdoctrine en (strategische)

SAMENWERKING

gramma dat moet leiden tot een volwas-

behoefstellingen samen met de Defensie-

Gezien de bescheiden omvang van het

sen cybervermogen. Dit vermogen gaat

staf en de warfare centra van de Opco’s.

DCEC enerzijds en de grote vraag van-

op termijn een wezenlijke bijdrage leveren

Ten slotte draagt de afdeling zorg voor

uit de defensie-onderdelen anderzijds

aan de uitvoering van de drie hoofdtaken

het testen van (nieuwe) systemen (hard-

is het noodzakelijk dat het DCEC nauw

van de krijgsmacht. Daarbij zijn niet al-

ware/software) en concepten. De afdeling

samenwerkt met andere partijen om zo-

leen kennis, maar ook creativiteit en het

wordt daarbij ondersteund door perso-

veel mogelijk aan de vraag te voldoen

vermogen om buiten bestaande kaders

neel uit de kennispool.

(zie ook speerpunt 6). Binnen de defen-

te denken belangrijke randvoorwaarden

sie-organisatie heeft het DCEC inmiddels

voor een succesvolle inzet van de cyber-

De afdeling Kennisverspreiding heeft tot

samenwerkingsverbanden met DefCERT,

capaciteiten. Naast het opdoen van de

doel de cyberkennis op verschillende wij-

het NLDA, School Verbindingsdienst,

benodigde kennis vereisen deze rand-

zen aan de defensieonderdelen over te

KIXS 7 en de warfare centra van de Op-

voorwaarden vooral een cultuur waarin

dragen en hen te ondersteunen, zodat

co’s. Daarnaast werkt het DCEC samen

experimenteren, innovatief onderzoek en

de onderdelen zoveel als mogelijk zelf

met kennisinstituten en het bedrijfsleven,

de ontwikkeling van ‘out of the box’-con-

in staat worden gesteld de noodzake-

zoals TNO en Fox-IT. Verder bekijkt het

cepten wordt aangemoedigd. Bovendien

lijke cyberkennis bij het eigen personeel

DCEC met andere partijen binnen de

wordt van alle medewerkers die werk-

te vergroten. Zo stelt deze afdeling de

overheid naar samenwerkingsmogelijk-

zaam zijn in het cyber domein, verwacht

strategische aanwijzing-O&T Cyber op

heden, zoals met de politie (High Tech

dat zij zelf actief en continu hun kennis en

en verzorgt ‘train-the-trainer’-opleidingen.

Crime) en het Nationaal Cyber Security

ervaring op niveau houden.

Daarnaast ondersteunt de afdeling een-

Centrum. Ten slotte levert het DCEC ver-

Leervermogen, creativiteit gecombineerd

heden bij de training van cyberaspecten

schillende bijdrages aan cyberprojecten

met een analytisch vermogen zijn belang-

tijdens oefeningen. Zo nemen DCEC en

die binnen NATO en de EU worden uit-

rijke competenties en maken bij cyber

de TFC deel aan de corps-oefening RE-

gevoerd .

operaties het verschil. Daarom zal het

8

LIABLE SWORD14. Verder ondersteunt

DCEC juist deze competenties en cul-

de afdeling de Defensie wervingsorgani-

TOT SLOT

tuur gaan verweven in haar taken zodat

satie bij werving van cyberpersoneel. Zo

In dit artikel heb ik een beeld willen schet-

zij een optimale bijdrage kan leveren aan

organiseert de afdeling periodiek voor-

sen over taakstelling en organisatie van

de kennis én de juiste mentaliteit van de

lichtingsdagen voor defensiemedewer-

het DCEC. Toch zijn deze twee punten

medewerkers binnen het cyberdomein en

kers en is aanwezig op open dagen en

alleen niet voldoende om de meerwaarde

daarmee ook aan het totale cybervermo-

symposia. De afdeling krijgt daarbij on-

van het DCEC volledig te benutten. Zoals

gen van defensie.

6

Zie nota ‘In het belang van Nederland’ van Minister van Defensie (17 sep 2013) waarin o.a. staat vermeld:
- Eenheden worden per missie op maat samengesteld en beschikken over command and control capaciteiten om genetwerkt te kunnen optreden in internationale en nationale verbanden. - Het belang van informatiegestuurd optreden, dat wil zeggen het vermogen om doelgericht te opereren door optimaal gebruik te
maken van beschikbare informatie, zal in rap tempo verder toenemen. 2 De andere vier domeinen zijn Land,
Zee, Lucht en Ruimte. 3 Met de oprichting van het DCC wordt de TFC opgeheven. Tussen mei 2014 en de
oprichting van het DCC wordt het DCEC tijdelijk ondergebracht bij de Afdeling Beleidsondersteuning van
Staf CLAS. 4 Zo voert het DCEC samen met TNO een onderzoek uit op welke wijze men voorafgaand aan
een cyberinzet de exacte effecten van die inzet kan bepalen. Deze effecten bepalen immers de effectiviteit en
de rechtmatigheid van het cyberinzet. Daarnaast onderzoeken DCEC en TNO welke stappen moeten worden uitgevoerd bij de fabricage en inzet van ‘cyberwapens’ tijdens een operatie. 5 Zie: http://intranet.mindef.
nl/bs/ds/Directies/DOBBP/Taskforce_Cyber/Cyber_Community.aspx 6 Zie Intranetpagina: http://intranet.
mindef.nl/bs/ds/Directies/DOBBP/Taskforce_Cyber/Agenda_Evenementen.aspx 7 KIXS: Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie 8 Voorbeelden van internationale projecten zijn: internationale koppeling
van cyberlabs, de snelle uitwisseling van informatie tussen landen bij een cyberaanval, het opzetten
van gezamenlijke opleidingen en trainingen, het gezamenlijk organiseren van cyberoefeningen, etc.
1
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