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Lkol E.G.J. (Erik) Asschert, Task Force SOCOM/HJ6

Waarom NLD SOCOM?
De nieuwe stafeenheid NLD SOCOM moet meer samenhang
brengen tussen alle eenheden en functies die worden ingezet
voor SOF-operaties. Het gaat bijvoorbeeld om militairen van
het Korps Commandotroepen en de Netherlands Maritime
Special Operations Forces, maar ook helikopterbemanningen,
genisten en infanteristen die als ondersteuner deelnemen aan
operaties.
De vraag naar de inzet van Special Operations Forces (SOF)
is de afgelopen jaren sterk toegenomen en blijft waarschijnlijk
groeien. De eenheden zijn flexibel en kunnen onder de moeilijkste omstandigheden opereren, ook als een tegenstander
niet de gebruikelijke manieren van oorlogvoering inzet.
Het is de bedoeling dat het NLD SOCOM uiterlijk in 2020 volledig operationeel is. Hiermee doet Nederland iets aan het
tekort van SOF Command & Control (C2) bij de NAVO. In
2021 is het dan mogelijk een uitzendbare operationele SOF
C2-capaciteit te leveren, die in NAVO-verband SOF-operaties
aanstuurt. Die door de NAVO opgedragen taak wil Defensie
samen met België en Denemarken onderbrengen in een zogenoemd Composite Special Operations Component Command (C-SOCC). De drie partners hebben de intentie deze
capaciteit aan te bieden voor de NATO Responce Force (NRF)
2021. DNK is national lead voor de totstandkoming van deze
eerste C-SOCC en de ontwikkelingen hiervan wordt door het
NATO SOF Headquarters uit MONS (BEL), dan ook met belangstelling gevolgd. Naast de DNK-projectgroep (fulltime), zijn
een aantal werkgroepen opgericht, die onder de landen zijn
verdeeld; NLD draagt o.a. zorg voor de intelvoorziening, Real
Life Support en de formering van een SO Air Task Group (een
C2 element over max 6 Air Task Units). Zie afbeelding 1.
DNK is lead nation voor de CIS. Zij hebben het DNK Battlefield
Intell and Collection System (BICES) als uitgangspunt gebruikt
voor de CIS-infrastructuur. HQ C-SOCC en de subelementen zullen worden voorzien van DNK BICES. De DNK Airforce

zal het NSWAN ontplooien binnen de SOATG; dit heeft een
financiële afweging. Liaison elementen op de diverse niveaus
worden voorzien van een BICES mobile kit en zorgen voor de
noodzakelijke SOF-afstemming.
De DNK SOCOM J6 is met het opstellen van de CIS-architectuur en de verwerving van de additionele DNK BICES systemen (medegefinancierd door BEL en DNK) een drukbezette
collega, waarbij de hulp van zijn NLD en BEL collega’s met
beide handen wordt aangegrepen. Certificering van deze
architectuur, inclusief de internationale koppelingen zal
plaats moeten vinden tijdens Steadfast Cobalt 2020.

Taskforce SOCOM
Voorafgaande aan de oprichting van NLD SOCOM is de Taskforce SOCOM opgericht; een team van 22 personen (inclusief
zeven VTE’n van DOPS/JSO) heeft het fundament van NLD
SOCOM ontworpen en gebouwd. De afd. J6 heeft hieraan bijgedragen met twee VTE’n; een lkol (CLAS) en een maj (CZSK/
MARNS).
DOPS/JSO was de afdeling van de DOPS, waarin de SOF specifieke functies waren ondergebracht. Gereedstelling, plannen
en de inzetcoördinatie vonden hier plaats. Deze afdeling zal
de kern vormen voor de afd. J3 en J5 binnen NLD SOCOM.
Met de komst van NLD SOCOM zijn alle SOF-missies overgedragen vanuit de DOPS en zal er een supporting/supported rol
ontstaan tussen de DOPS en NLD SOCOM.
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Afbeelding 1

Enkele afdelingen van NLD SOCOM
zullen vanuit efficiency diensten afnemen bij de DOPS; denk aan strategische verplaatsingen of de organisatie
van thuisfrontdagen. Zodra conventionele troepen en SOF gaan samenwerken, zal DOPS in de lead zijn en NLD
SOCOM een ondersteunende taak hebben. Deze rolverdeling zal telkenmale
worden beoordeeld en vastgesteld.
Binnen de Taskforce, heeft de afd. J6
als opdracht meegekregen, de infra van
NLD SOCOM in te richten en deze te
voorzien van adequate CIS (waaronder
een groot aantal HGI-systemen), deel te
nemen aan het C-SOCC en een organisatie- en taakvoorstel te schrijven voor
de afdeling binnen NLD SOCOM, waarbij uitgangspunt is, dat alle SOF specifieke operaties en missies na oprichting niet langer door de DOPS worden
gepland en geleid. Voor dit laatste goldt
echter wel, dat de personele randvoorwaarde, drie VTE’n zouden zijn.

Naast de eerdergenoemde twee VTE
uit de Taskforce, is er behoefte aan een
onderofficier.
Deze zal aanvankelijk uit de CLAS komen, maar een vulling vanuit het CZSK
(mogelijk loopbaantraject vanuit KCT
en NLMARSOF) moet in de toekomst
ook mogelijk zijn. Vanwege het gebruik
van HGI binnen het HQ en de deelname aan het C-SOCC werd een adjudant CISOPS/IBEV als behoefte erkend.
NLD SOCOM is verantwoordelijk voor
het inzetgereed stellen van de SOFeenheden. De CLAS en het CZSK blijven verantwoordelijk voor het operationeel gereedstellen van het KCT resp.
NLMARSOF, maar NLD SOCOM zal
door het stellen van normen en kaders
hierop invloed uitoefenen. Het schrijven
van een visie op de SOF C4I keten door
de afdeling J6, zal hieraan bijdragen.

SOF C4I keten
Het moet mogelijk gaan worden om
de SOF-operator in het voorterrein te
voorzien van adequate informatie vanuit

“NLD SOCOM
is verantwoordelijk
voor het inzetgereed stellen van
de SOF-eenheden.”
NLD SOCOM en vice versa. Met name
accurate en tijdgevoelige intelvoorziening staat hoog op de wensenlijst.
Verschillende SOF-partners, HGI-netwerken en met name de noodzaak om
heimelijk op te treden verhogen de complexiteit van deze op te stellen visie. De
Intercom is niet het medium, waarop ik
met u in detail kan treden over de gekozen richting. Zoals COM SOCOM zegt:
“Het is niet altijd geheimzinnig, maar
zinnig geheim”.
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