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In 2006 werd voor het eerst een aparte organisatie voor Special Operations Forces (SOF) 
binnen de militaire structuren van de NAVO opgenomen. Met de creatie van een NATO 
Special Operations Headquarters (NSHQ) in 2010 nemen de SOF nu een belangrijke plaats 
in de militaire samenwerking in. Deze beschouwing vertelt meer over het toenemend 
belang van SOF; hoe zij zich binnen de NAVO hebben ontwikkeld; waar hun potentie ligt 
voor gebruik in toekomstige operaties en wat dit zou kunnen betekenen voor de politieke 
samenwerking binnen het bondgenootschap. SOF zijn immers bij uitstek geschikt voor 
politiek gevoelige operaties. Het opzetten van de SOF-organisatie binnen de NAVO is dan 
ook méér dan het volgen van een trend in de NAVO-lidstaten, méér dan ‘slechts’ 
moderniseren. Zal de ‘opmars’ van de SOF politiek bindmiddel of politieke splijtstof aan 
het bondgenootschap toevoegen? 

Opmars van SOF 

In de militair-wetenschappelijke literatuur is het laatste decennium veel geschreven over het 
toenemend belang van SOF, in de volksmond vaak ‘commando’s’ genoemd, voor de 
operaties van westerse krijgsmachten. Gewezen wordt dan op hun bijdrage in de inval in 
Afghanistan en Irak, alsook de wereldwijde strijd tegen terroristische groepen. Dit voorjaar 
doodden Amerikaanse SEALs, van oorsprong maritieme special forces, in een actie die overal 
ter wereld uitgebreid in de media kwam, Al-Qaida-leider Osama bin Laden. Dit soort 
eenheden is in heel veel NAVO-landen in personeelsomvang gegroeid, tegen de trend in van 
inkrimping van de rest van de krijgsmacht. Nederlandse SOF hebben een grote bijdrage 
geleverd aan de operaties in Afghanistan, met inzetten in Kaboel, Kandahar en Uruzgan. In 
de eerste twee jaar van de Nederlandse uitzending naar Uruzgan speelden ze zonder meer 
een cruciale rol, waarover veel te weinig publiek bekend is.  

In de VS zijn de SOF in capaciteiten sterk gegroeid en zijn zij gelijkgesteld met de andere 
krijgsmachtdelen, dus op gelijke voet met de Navy, Army, Marines en Air Force, en daardoor 
in de hoogste gremia van het Pentagon en het Witte Huis vertegenwoordigd. In het Verenigd 
Koninkrijk speelt vooral de SAS (en later ook de SBS) al decennia een belangrijke rol, terwijl 
Frankrijk er om bekend staat inzet van speciale eenheden in de vele voormalige, vooral 
Afrikaanse, koloniën niet te schuwen. Nieuw was dat bijvoorbeeld Polen het laatste 
decennium zijn SOF (meest bekend is de GROM) veel inzette. Duitsland bouwde sinds 
midden jaren ‘90 zijn speciale eenheden sterk uit (KSK). Canada (JTF-2) doorliep eenzelfde 
proces. Buiten de NAVO-landen zijn landen als Australië en Israël, maar ook Egypte, Saoedi-
Arabië en Pakistan, de laatste drie vooral ook voor inzet in eigen land, heel actief met SOF-
eenheden. 

NATO Special Operations Headquarters  

Deze opmars van de SOF startte, met enige jaren vertraging, ook binnen de militaire 
structuren van de NAVO. De SOF-samenwerking binnen de Europese Unie gaat veel minder 



ver en binnen de VN bestaat deze helemaal niet. Met name de ervaringen in Bosnië-
Herzegovina, Kosovo en Afghanistan, waar de SOF van de verschillende landen veelal alleen 
werkten en op strategisch en operationeel niveau niet duidelijk werden aangestuurd en 
gecoördineerd, deden het besef groeien dat meer en betere samenwerking moest worden 
gezocht. Nu nemen drieëntwintig NAVO-landen aan deze samenwerking deel, terwijl ook 
goed kan worden samengewerkt met SOF-eenheden van gelijkgezinde, niet-NAVO-landen.  

In 2006 werd het NATO SOF Coordination Centre (NSCC) opgezet. Het NSCC werd geloceerd 
bij het NAVO-militaire hoofdkwartier in Mons, België. Het NSCC had als taken de 
ondersteuning van NAVO SOF-operaties en het fungeren als expertisecentrum voor NAVO-
commandanten (SACEUR en ACO). Het centrum ontwikkelde een aantal handboeken voor 
SOF-optreden; probeerde interoperabiliteit tussen nationale SOF-eenheden te vergroten; 
verzorgde gezamenlijke opleidingen en trainingen en stelde criteria op voor en erkende SOF-
trainingscentra in verschillende lidstaten. Ook zijn er op specifieke operaties gerichte 
trainingen, zoals in Afghanistan, waaraan al veel Nederlandse SOF deelnamen. In 2010 werd 
het NSCC hernoemd tot het NSHQ. Hier werken nu 149 militairen. Nederland is 
‘vertegenwoordigd’ door vier SOF-militairen: twee luitenant-kolonels (één van KCT en één 
van de SOF van het Korps Mariniers, de MarSOF), een adjudant en een sergeant-majoor.  

De oprichting van NSHQ lijkt vooral ook een poging van de SOF-actievere landen, met name 
de VS en het VK (Frankrijk is, zoals bekend, minder fan van de bondgenootschappelijke 
structuren) om andere landen te motiveren meer met hun SOF te doen, deze te 
professionaliseren en wellicht zelfs uit te breiden. Aan de SOF-professionals zal het niet 
liggen: met hart voor de zaak en vaak de Britten of Amerikanen als voorbeeld zouden zij 
ongetwijfeld zo vaak als mogelijkheden zich voordoen in nieuwe operaties deelnemen. Of zij 
daarvoor altijd politieke toestemming krijgen is een andere zaak. Waar met name de VS, VK 
en Frankrijk vaak de eenheden als verlengstuk van politieke doelstellingen (willen) 
gebruiken, geldt dat voor de andere landen veel minder. Aangenomen dat de SOF niets doen 
zonder politieke toestemming is het dus te verwachten dat hun mogelijke gezamenlijke inzet 
veel politieke discussies tussen de bondgenoten zal opleveren. 

Grote potentie 

Wie zich verdiept in toekomstvoorspellingen en dan bedenkt welke delen van krijgsmachten 
in toekomstige conflicten nuttig kunnen zijn, moet tot de conclusie komen dat ook voor de 
NAVO SOF-eenheden heel belangrijk kunnen zijn. Zo wordt een verdere opkomst van 
regionale blokken en een multipolair wereldpolitiek systeem verwacht. De (militaire) 
technologische voorsprong van het Westen neemt af. Het Westen wordt in toenemende 
mate afhankelijk van energie uit het Midden-Oosten en Rusland. Amerika zal minder 
capaciteiten voor buitenlands beleid kunnen en willen opbrengen en wordt minder 
dominant in de wereldpolitiek. Voor het oplossen van problemen zullen steeds meer (ad 
hoc) politieke coalities en allianties met een groter aantal landen of partners nodig zijn. De 
kans op grootschalig interstatelijk conflict neemt nog verder af. Het wordt onwaarschijnlijk 
geacht dat Rusland een militaire bedreiging voor Nederland dan wel het Westen gaat 
vormen. De kans op een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten en (de dreiging 
van) het gebruik van nucleaire wapens in de wereld wordt groter. De internationale militaire 
concurrentie, met name op zee, neemt toe door zorgen over energievoorziening. Ook is er 



een kans op kleine militaire confrontaties tussen omliggende landen om invloed in het 
Noordpoolgebied. 

De kans op irreguliere conflicten, waarin SOF meer dan reguliere militaire eenheden een rol 
kunnen spelen, zal toenemen. Toekomstige tegenstanders kunnen ‘ondergronds’ gaan. Niet-
statelijke actoren zullen een grotere rol spelen. Internationale georganiseerde criminaliteit, 
illegale migratie en smokkel blijven toenemen en worden een groter probleem voor 
ontwikkelde landen. Dat geldt ook voor de vele niet (door staten) bestuurde gebieden in de 
wereld. Onrust en opstanden zullen vaker voorkomen. In stadsgebieden zullen criminaliteit 
en extremisme toenemen en kunnen endemische stadsguerrilla’s ontstaan. Cyberwars zullen 
vaker voorkomen en intensiveren, terwijl chemische, biologische, radiologische en nucleaire 
middelen verder zullen worden ontwikkeld en over de wereld verspreid raken. Ook 
conventioneel wapenbezit is wijdverspreid.  

Het lijkt er ook op dat de huidige instabiliteitzone in de wereld zich zal uitbreiden. Zo blijven 
er politieke en economische conflicten, humanitaire rampen, corruptie en milieuproblemen 
in sub-Sahara-Afrika. Ook in het komende decennium is er een groot risico op binnenlandse 
spanningen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, alsook in China, Zuid-Oost-Azië en 
Indonesië. Politieke en criminele problemen op de Balkan houden aan. Afghanistan, Pakistan 
en Irak gaan een onzekere toekomst tegemoet. Zuid-Amerika wordt verwacht zich gunstig te 
ontwikkelen, maar dat geldt niet voor Colombia, Haïti, Suriname en Guyana. Daarnaast 
wordt gewezen op landen en gebieden waar binnenlandse problemen waarschijnlijk zullen 
toenemen: economische, gezondheids-, bestuurlijke en criminaliteitsproblemen in Rusland, 
een toename van instabiliteit in Saoedi-Arabië en een implosie van Noord-Korea. 
Jeugdbubbels in de Andes, sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten, de Kaukasus en het 
noorden van Zuid-Azië resulteren daar in een toename van criminaliteit en extremisme, 
vooral in (kleinere) steden. 

In gevallen van spionage, burgeroorlogen, opstanden, terrorisme, zware criminaliteit en 
wetteloosheid in de wereld kunnen de NAVO-landen direct of indirect belangen hebben. 
Tanks, gevechtsvliegtuigen of oorlogsschepen kunnen in veel van die situaties maar beperkt 
worden gebruikt, vooral ook omdat zij, ondanks alle inspanningen, teveel risico brengen 
onschuldige slachtoffers en/of nevenschade te maken. SOF zijn in dit soort conflicten 
daarentegen zeer bruikbaar. Ook kunnen SOF goed worden ingepast in ‘comprehensive 
approaches’, dus de samenwerking met civiele organisaties, bijvoorbeeld voor het geven van 
opleidingen, advies en andere vormen van ondersteuning van lokale actoren (military 
assistance), zowel aan de zijde van de overheid als die van opstandelingen (bijvoorbeeld 
Libië, Afghanistan, Kosovo). SOF zijn ook uitstekend in staat samen te werken met speciale 
eenheden van gendarmeriekorpsen, zoals in Frankrijk de GIGN of in Nederland de BSB; 
speciale eenheden van de politie, zoals de Duitse GSG-9; en militaire en civiele 
inlichtingendiensten. Vraag is uiteraard of in dit soort scenario’s door de NAVO zal worden 
opgetreden, als de bondgenoten het daarover eens kunnen worden, of dat lidstaten liever 
alleen of met niet-NAVO-landen zullen willen optreden.  

Bindmiddel of splijtstof? 

Het afgelopen decennium was het binnen de NAVO niet ongebruikelijk dat in ‘gewone’ 
militaire operaties niet alle bondgenoten daadwerkelijk en met een significant militair 



contingent deelnamen. Discussies over het vormen van ‘coalitions of the willing’ komen 
inmiddels veel vaker voor, zoals dit jaar weer bij de start van de operaties in Libië. Het 
afgelopen decennium is de inzet van SOF in de ´hoofdsteden´ van de bondgenoten een 
politiek veeleisender vraagstuk gebleken dan de inzet van reguliere eenheden - zeker als 
wordt bedacht hoeveel besluitvormende aandacht nodig is voor de inzet van vaak niet meer 
dan enkele tientallen militairen. Met de prominente plaats van NSHQ en de nog steeds 
verder veranderende veiligheidsomstandigheden lijkt dat ook binnen de NAVO zo te worden. 

SOF zijn bedoeld voor politiek gevoelige operaties, ‘high risk and high pay-off,’ zoals het 
aanvallen van belangrijke leiders of locaties, het verzamelen van gevoelige informatie of het 
trainen van opstandelingen of speciale eenheden. Echte speciale operaties moeten, om 
zorgvuldig te worden beoordeeld, intensief door planners, ambtenaren en ministers worden 
doorgesproken op doelstelling, haalbaarheid, risico’s, implicaties voor relaties met andere 
landen, mediabehandeling, politieke reactie bij falen etc. Het ligt dus in de verwachting dat 
het NSHQ relatief veel aandacht zal vergen van hogere militaire commandanten, het Militair 
Comité, de secretaris-generaal en zelfs de Permanente Vertegenwoordigers van de 
bondgenoten in de Noord-Atlantische Raad. Om een voorbeeld te geven: stel dat de VS er 
om politieke redenen - niet denkbeeldig, want Al-Qaida is een bedreiging voor heel het 
Westen - voor hadden gekozen om niet zelf, maar via NSHQ Osama bin Laden in Pakistan ‘op 
te halen.’ In dat geval had niet president Obama, maar de Noord-Atlantische Raad de 
ontwikkeling van het aanvalsplan moeten sturen en de finale goedkeuring moeten geven - 
misschien zelfs in een gezamenlijke zitting of met een besluit van alle ministers van Defensie 
en Buitenlandse Zaken van de bondgenoten. 

Waarom de VS in dit voorbeeld juist niet voor een NAVO-operatie hebben gekozen ligt vrij 
voor de hand: om binnenlands politieke redenen, maar ook vanwege geheimhouding en het 
feit dat waarschijnlijk een aantal bondgenoten niet had willen instemmen met de operatie. 
SOF-inzet is ook wezenlijk anders dan inzet van grote, reguliere militaire eenheden in de zin 
dat zij kan plaatsvinden in situaties die noodzakelijkerwijs politiek anders worden 
geapprecieerd. De rest van de krijgsmacht wordt in de regel ingezet als laatste optie, als 
vanuit de veiligheidsbelangen van landen overduidelijk is dat moet worden ingegrepen, 
veelal na maanden van discussies in media, politiek en binnen ministeries. SOF kunnen 
uiteraard ook in een echte oorlog bijzonder nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld bewezen in de 
aanloop naar en de eerste weken van de strijd tegen de Iraakse krijgsmacht in 2003, maar 
dat wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. SOF kunnen echter vóór, na en zonder 
openlijke conflicten in andere landen (vrijwel) onopgemerkt (covert) of terwijl het lijkt of 
alleen lokale militairen of speciale politie-eenheden actief zijn (discrete) hun werk doen, 
bijvoorbeeld ook om ‘slechts’ inlichtingen te verzamelen. De mogelijkheid van ‘geheime’ 
operaties betekent politiek gezien dat veel eerder en vaker tot inzet van SOF kan worden 
besloten.  

Of de NAVO echt vaker SOF gaat inzetten is maar de vraag, waar historisch onderzoek in de 
toekomst het definitieve antwoord op moet geven. De ervaring in ‘hoofdsteden’ leert dat dit 
in ieder geval niet gebeurt als militaire, ambtelijke en politieke besluitvormers onbekend zijn 
met het werk van de SOF en hen onnodig wantrouwen. NSHQ zal dus lang veel tijd moeten 
steken in ‘voorlichting’ van functionarissen die nu of in de toekomst over inzet van SOF 
zullen moeten besluiten.  



Vraag is ook of de opkomst van de SOF in de NAVO er toe zal leiden dat waar voorheen SOF 
van één of een paar landen door de ‘hoofdsteden’ werden ingezet, in de toekomst veel, zo 
niet alle NAVO-landen met dit soort operaties zullen instemmen en hun eenheden zullen 
inzetten via NAVO-structuren. Zo zijn de nationale SOF-eenheden, zeker van de VS, het VK 
en Frankrijk, in veel meer landen actief geweest dan de SOF van andere bondgenoten. Te 
denken valt aan Georgië, Peru, Sierra Leone, Rwanda, Libanon, de Filipijnen, Colombia, 
Pakistan, Jemen en Libië. Had intensievere SOF-samenwerking en een NSHQ in de NAVO 
gemaakt dat in dit soort gevallen met SOF van meer landen was opgetreden?  

De uitgebreide ervaring die binnen de NAVO inmiddels bestaat met vorming van ‘coalitions 
of the willing’ doet verwachten dat de bondgenoten de opkomst van de SOF niet tot 
politieke splijtstof zullen laten verworden. Als een mogelijke SOF-inzet omstreden is, zal 
veelal worden gekozen landen die geneigd zijn om tegen inzet te ‘stemmen’ niet teveel 
onder diplomatieke druk te zetten. De andere landen kunnen dan hun gang gaan - binnen, 
ondersteund door of desnoods toch buiten de militaire structuren van de NAVO.  

Daarmee is niet gezegd dat de SOF als politiek bindmiddel in de alliantie zullen werken. Zoals 
dit proces zich ook in veel hoofdsteden heeft afgespeeld kan verwacht worden dat ook 
binnen de NAVO-structuren steeds meer functionarissen aan de nieuwe, prominente rol van 
de SOF zullen wennen, hen beter bevragen, vertrouwen en meer inzetten. Maar speciale 
operaties zullen politiek gevoelig blijven. Met meer speciale operaties maakt de NAVO weer 
een stap richting het soort veiligheidsproblemen waar de bevolking van de bondgenoten zich 
meer zorgen over maakt dan over de kans op echte oorlogen. Misschien maakt het 
toegenomen gevoel van relevantie wel dat ook het gevoel van politieke verbondenheid in de 
alliantie (verder) toeneemt en in die zin de SOF als politiek bindmiddel fungeren.  
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