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Veiligheid op en vanuit zee, nu en in de toekomst!  

Commando Zeestrijdkrachten 

Voor de Somalische kust, vlakbij het dorpje annex piratenkamp Hobyo, maakt de Hr. Ms. Tromp 
zich op een verdachte dhow te inspecteren. Daarbij voert de boordhelikopter eerst een 
luchtverkenning uit, waarna het boarding team, bestaande uit mariniers, met twee rhibs van de 
Tromp op de dhow af vaart. Op de Tromp houdt men de bewegingen aan boord van de dhow 
nauwlettend in de gaten. Even later komt alles in een stroomversnelling: vanaf de dhow 
openen piraten het vuur op de rhibs. Die beantwoorden het vuur en maken, onder dekking van 
de Tromp, afstand. Daarna stomen enkele gekaapte schepen af op de Tromp. De spanning 
neemt duidelijk toe. Na enkele waarschuwingsschoten met het kanon in de richting van de 
schepen en een kordate actie van schip, boarding team en helikopter keert de rust weer terug. 
Het resultaat van deze actie is een ontzette dhow en een flink aantal opgepakte piraten.  

Wat eind 2008 begon als een escorteoperatie voor schepen van het World Food Program tussen 
Mombassa en Mogadishu, is nu uitgegroeid tot een brede, internationale antipiraterij-operatie in 
een groot deel van de Indische Oceaan, inclusief de Straat van Hormuz, de Straat Bab-el-Mandab 
en de Golf van Aden. Piraterij verstoort handelsroutes, die relevant zijn voor onze economie en 
dus voor onze welvaart, vormt een acute en voelbare dreiging voor zeelieden en heeft een 
destabiliserend effect op de gehele regio. Zo wordt de economische ontwikkeling van landen als 
Kenia en Tanzania direct en indirect danig geraakt door de effecten van piraterij. Om maar te 
zwijgen van het effect op Somalië zelf. Weet een land als Kenia nog actie te ondernemen tegen de 
enorme droogte in de Hoorn van Afrika, in Somalië is elke vorm van bestuur om aan een 
dergelijke natuurramp het hoofd te kunnen bieden volstrekt afwezig.  

Piraterij staat niet op zichzelf. Het is een verschijningsvorm van georganiseerde misdaad. Een 
ontwrichtende activiteit, die veelal ontstaat in gebieden met een zwak bestuur of in falende 
staten, met een desastreus effect op de omgeving. Het zijn onder andere deze activiteiten waar 
de Koninklijke Marine vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. Dat roept vragen op: wat 
gebeurt er in de wereld om ons heen? Welk gevolg heeft dat voor het maritiem optreden en is de 
marine optimaal toegerust om aan deze vragen en uitdagingen het hoofd te bieden? Die vragen 
passeren hieronder één voor één de revue.  

De wereld om ons heen 

In de afgelopen 25 jaar is de wereld om ons heen sterk veranderd. Een onberekenbare en vaak 
onzichtbare vijand nam de plaats in van de ooit zo gevreesde, maar min of meer bekende 
Sovjetdreiging. Met het wegvallen van een dergelijk helder bipolair machtsevenwicht werd de 
door Alfred Thayer Mahan zo bepleitte decisive fleet battle onwaarschijnlijk. Een tijdgenoot van 
Mahan, de Brit Corbett, dacht hier anders over. Hij stelde vast dat in zijn 19e eeuw de hegemonie 
op zee feitelijk niet werd betwist en dat een alles omvattende zeeslag eerder uitzondering dan 
regel was. Toch constateerde hij dat de noodzaak om maritiem op te treden groter was dan ooit. 
Zo waren marines dagelijks in de weer om de slavernij te beëindigen, de diplomatie te 
ondersteunen en de toegang tot handelsgebieden en vaarroutes te garanderen. Eenheden, op 
zichzelf, verspreid over de gehele wereld, die opereren daar waar de directe (handels-)belangen 
in het geding zijn. Het begin van de 21e eeuw lijkt zo meer op de 19e dan de tussenliggende 20e 
eeuw. Door de in falende staten opbloeiende georganiseerde misdaad, richten krijgsmachten, 
waaronder marines, zich ook nu meer op operaties in het lagere deel van het (strategische) 
geweldsspectrum.  
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Naast deze geopolitieke ontwikkelingen nemen vooral ook de technologische ontwikkelingen een 
vogelvlucht. Zaken als information warfare, cyber warfare en network enabled capabilities maken 
nieuwe concepten mogelijk. Ontwikkelingen zoals unmanned combat aerial vehicles en het 
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem, tracking & tracing en een toegenomen vuurkracht en 
precisie maken het mogelijk dat de nieuwe concepten ook in de praktijk ten uitvoer kunnen 
worden gebracht.  

Tegelijkertijd kent de wereld een groeiende globalisering en zien we de opkomst van nieuwe 
afzetgebieden en markten. China en India groeien uit tot enorme producenten van hoogwaardige 
technologische producten. Brazilië speelt naast de VS een leidinggevende rol op het Amerikaanse 
continent. De onderlinge concurrentie op de wereldmarkt heeft geleid tot verregaande 
doelmatigheid in de bedrijfsvoering waarbij just in time-voorraadbeheer veelal centraal staat. 
Bedrijven en derhalve ook economieën zijn daardoor direct afhankelijk van een onbelemmerde 
aanvoer van grondstoffen en goederen, die veelal plaatsvindt middels zeetransport.  

De toegenomen welvaart in landen als China en India legt momenteel een toenemend beslag op 
de schaarse energiebronnen in de wereld. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen lijkt 
voorlopig alleen maar toe te nemen. Er wordt weliswaar veel onderzoek verricht naar 
alternatieve energiebronnen, maar een wereldwijde doorbraak is daarbij nog niet bereikt. In dit 
kader is Afrika letterlijk een goudmijn, omdat vooral hier aanzienlijke, onaangeboorde 
energiebronnen liggen (olie, gas en steenkool). Deze delfstoffen worden nu eerst over de Indische 
Oceaan en vervolgens deels via pijpleidingen naar China en het Verre Oosten getransporteerd. 
Beide vormen van transport zijn kwetsbaar. Niet alleen voor mogelijke aanvallen door piraten of 
terroristische organisaties, maar vooral ook voor energiepolitiek door botsende nationale 
belangen. 

Niet alleen landen zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ook de mensen zelf doen dat. Die 
mogelijkheden denkt men vooral aan de kust te vinden. Althans, dat mag de voorzichtige 
conclusie zijn als we de verstedelijking van de kustgebieden bezien. Van de wereldbevolking 
woont zestig procent binnen honderd kilometer van de kust, veelal in rivierdelta’s. De meeste 
miljoenensteden bevinden zich dicht bij of aan de kust. Mensen lijken vooral vanwege 
economische redenen bij elkaar te gaan wonen. In de meeste van deze grote steden is sprake van 
armoede, grote welvaartsverschillen en daarmee instabiliteit. Deze situatie vinden we vooral in 
de verstedelijkte kustgebieden van Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dit gebied wordt ook wel de 
‘gordel van instabiliteit’ genoemd. Het is ook juist in deze regio’s waar de natuur op zijn grilligst is. 
Natuurrampen als overstromingen, orkanen en aardbevingen komen juist hier voor. 
Mediagiganten, zoals CNN en News Corporation, brengen menselijk leed en natuurrampen direct 
in onze huiskamer. Een harde confrontatie die onvermijdelijk leidt tot een duidelijke 
opinievorming en stem van de gemeenschap.  

Een zonder meer zorgelijke ontwikkeling is de al eerder genoemde piraterij. De laatste jaren zien 
we piraterij van karakter veranderen. De inmenging van of zelfs overname door de 
georganiseerde misdaad maakt de logistiek en de commandovoering van deze ‘vrijbuiters’ 
effectiever en ingrijpender. Piraterij vormt inmiddels een serieuze bedreiging voor onze sea lines 
of communication. Rederijen zien zich genoodzaakt dure middelen aan te schaffen om piraten te 
verhinderen aan boord te komen, moeten hun routes verleggen of in een haven voor anker gaan 
tot het gevaar geweken is. Het beperkt zich niet tot de wateren rondom Somalië. Ook de Straat 
van Malakka en de wateren er omheen zijn vaak doelwit van piraten. Daar heeft indringende 
samenwerking van de omringende landen weliswaar effect gehad, maar het probleem is nog niet 
opgelost. In West-Afrika neemt de piraterij weer toe. Gelet op deze ontwikkelingen is het niet te 
verwachten dat piraterij op korte termijn in de wereld wordt uitgebannen. Waar piraten actief 
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zijn, bestaan veelal ook andere vormen van illegaliteit. Mensensmokkel, drugsmokkel, dumpen 
van afval, overbevissing, onrechtmatig gebruik van grondstoffen: in alle instabiele zeeregio’s 
komen ze in verschillend gradaties en combinaties voor.  

Deze hedendaagse focus op operaties in het lagere deel van het geweldsspectrum mag echter 
niet leiden tot het veronachtzamen van operaties in het hogere deel. Zo zien we een groeiende 
proliferatie van massavernietigingswapens en hun voortbrengingsmiddelen. De militaire macht 
ligt hierdoor niet meer alleen bij de algemeen geaccepteerde grootmachten, maar bij meerdere 
spelers op het wereldtoneel. Ook dat draagt bij aan de al eerder genoemde multipolaire 
machtsbalans. En het gaat om meer wapens: bijvoorbeeld het onderzeebootwapen is bij een 
toenemend aantal landen rond de Indische Oceaan en het Aziatische deel van de Grote Oceaan in 
gebruik.  

Op dit moment zien de westerse krijgsmachten zich geconfronteerd met slinkende budgetten. 
Dat doet de roep om internationale samenwerking toenemen. Samenwerking biedt inderdaad 
kansen, maar schept ook verplichtingen en vergt de bereidheid om tot gezamenlijke oplossingen 
te komen.  

Het maritieme optreden 

De hierboven beschreven tendensen onderstrepen dat de veiligheidsrisico’s voor Nederland niet 
aan landsgrenzen zijn gebonden. Instabiliteit op grotere afstand heeft veelal direct gevolgen voor 
de welvaart en stabiliteit van Europa en Nederland. Het hedendaags maritiem optreden is hierop 
ingericht en focust zich op het veiligstellen van de zee voor handel en goederenstormen, de 
bestrijding van de bedreiging van de internationale rechtsorde en de beïnvloeding van een 
situatie op het land. Daarbij biedt de zee de manoeuvreruimte en de kans om nabij het 
operatieterrein te komen, zonder daarbij de territoriale integriteit van andere landen aan te 
tasten. Waar voorheen maritieme operaties op open zee centraal stonden, hebben de 
veranderingen in de internationale veiligheidssituatie geleid tot een grotere aandacht voor 
maritieme en amfibische operaties in kustwateren, inclusief de beveiliging van verkeersroutes en 
-knooppunten. Hieronder vallen ook operaties ter bescherming van de scheepvaart tegen 
piraterij. 

Het maritiem vermogen doet zich vooral gelden voorafgaande of in de beginfase van een conflict. 
Maritieme eenheden kunnen pre-positioneren, samenwerken met regionale partners en 
diplomatieke inspanningen ondersteunen zonder dat daarvoor host nation support van enige 
omvang benodigd is. Met deze aanwezigheid voorafgaand aan een conflict wordt een duidelijk 
politiek signaal afgegeven, waarvan veelal een preventieve werking uitgaat. Het maritieme 
optreden ondersteunt in deze fase de diplomatieke inspanningen en handelsactiviteiten, 
assisteert regionale partners met opleidingen (low level training) en maakt, onder gesteld 
mandaat, toezicht op activiteiten op zee en eventueel handhaving mogelijk. De flexibiliteit van 
maritieme middelen maakt het mogelijk om snel in te spelen op een veranderende situatie, 
bijvoorbeeld als opeens de vraag naar humanitaire assistentie opkomt of militaire interventie in 
de vorm van een evacuatie prudent is.  

Indien de preventie niet leidt tot het gewenste effect kan, indien daartoe mandaat wordt 
verleend, worden overgegaan tot interventie. Hieronder wordt verstaan: het zekerstellen van 
toegang tot een specifiek gebied, eventueel met geweld. Dergelijke operaties zullen veelal in 
internationaal verband plaatsvinden, waaraan Nederland met maritieme eenheden kan bijdragen. 
Daarbij kan worden gedacht aan een bijdrage met Landing Platfom Docks (LPD - inclusief 
helikopters), mariniers, fregatten (inclusief helikopters), onderzeeboten of ondersteunende 
eenheden zoals mijnenbestrijdingsvaartuigen en bevoorradingsschepen. 
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Een bijzondere vorm van het maritiem optreden is de amfibische operatie. Het op grote afstand 
opereren van de eigen (logistieke) thuisbases, zonder noemenswaardige steun in het 
operatiegebied teneinde vanuit zee een taak op het land te verwezenlijken, is een specialisme van 
vloot en mariniers. Modern amfibisch optreden betreft zeker niet alleen het bevechten van een 
landingsplaats of het vanuit zee uitschakelen van één doel, maar ook beweeglijk optreden waarbij 
capaciteiten te land, ter zee en in de lucht in samenhang worden ingezet. Amfibische eenheden 
zijn naar hun aard ‘licht’, maar moeten toch kunnen beschikken over voldoende zelfbescherming, 
vuurkracht en mobiliteit. Mariniers zijn daarbij infanteristen met een amfibische specialisatie. 
Hun maritieme inbedding wordt ingegeven door de grote verwevenheid van de combat support, 
de combat service support en de command and control. Vloot en mariniers vormen derhalve een 
twee-eenheid die noodzakelijk is om het benodigde militaire vermogen in de complexe omgeving 
op de grens van water en land te kunnen leveren.  

Het maritieme optreden stopt niet na het conflict, maar kan ook een rol spelen in de 
stabilisatiefase. Zo kunnen maritieme eenheden een bijdrage leveren aan het garanderen van 
veilige aan- en afvoer, verlenen van vuursteun en manoeuvre vanuit zee en het controleren of 
afdwingen van VN-resoluties in de vorm van maritieme interdictie.  

Het maritieme optreden kent naast de bovenbeschreven internationale ook een belangrijke 
nationale dimensie. Zo worden koninkrijkstaken verricht in het Caribische gebied en voeren 
maritieme eenheden dagelijks zowel op de Noordzee als in het Caribische gebied kustwachttaken 
uit. Daarnaast worden opnemers ingezet voor hydrografische taken op de Noordzee, ruimen 
specifieke teams niet ontplofte explosieven op en wordt op afroep duikondersteuning en duik-
medische assistentie verleend. De Unit Interventie Mariniers (UIM) participeert in het stelsel 
speciale eenheden en draagt bij aan de terreurbestrijding. In het kader van de Intensivering van 
de Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) zijn twee schepen van de wacht beschikbaar gesteld, 
staat personeel op afroep paraat en wordt zorg gedragen voor havenbescherming.  

De marine van de komende jaren 

De Marinestudie uit 2005 vormt nog steeds het fundament voor de samenstelling van de vloot. 
Dit plan beschrijft de vlootsamenstelling voor het jaar 2015 en verder en heeft geleid tot een 
totale heroverweging van capaciteiten en middelen, waarvan de patrouilleschepen en het Joint 
Support Ship (JSS) exponenten zijn. De in dit plan beschreven trends en ontwikkelingen, waarvan 
een aantal, zoals bijvoorbeeld piraterij, reeds realiteit zijn geworden, sluiten één op één aan op 
de in het eindrapport ‘Verkenningen’ beschreven scenario’s en op de daarvan afgeleide politieke 
ambitie voor een veelzijdige inzetbare krijgsmacht.  

In de beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ 
(d.d. 8 april 2011) worden, gelet op de huidige financiële krappe kaders, maatregelen genomen 
die gevolgen hebben voor de operationele capaciteiten. Zo worden bij het CZSK vier van de tien 
mijnenjagers en één van de twee bevoorradingsschepen afgestoten. Daarnaast worden de 
Stingers en de 120mm-mortieren van de mariniers gebundeld met andere eenheden en wordt de 
personele omvang van de organisatie gereduceerd. Ook wordt de in de Marinestudie onderkende 
behoefte aan de herintroductie van mijnenveegcapaciteit uit het investeringsplan geschrapt en 
worden overige investeringsplannen vertraagd. Aan de overige elementen van de Marinestudie, 
zijnde het verwerven van het JSS, versterken van de mariniersbataljons, verwerven van een 
sensorcapaciteit tegen ballistische raketten, verbeteren van de sonarsystemen van de 
onderzeeboten en het verwerven van vier patrouilleschepen wordt conform plan invulling 
gegeven.  
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Na de implementatie van de Marinestudie en de maatregelen uit de beleidsbrief beschikt het 
CZSK in 2015 over: twee LPD’s, zes fregatten, vier patrouilleschepen, één JSS, vier onderzeeboten, 
zes mijnenbestrijdingsvaartuigen, twee hydrografische opnemers, één ondersteuningsvaartuig 
voor het Caribische gebied, twee versterkte mariniersbataljons met één amfibisch 
gevechtssteunbataljon en één amfibisch logistiek bataljon, de marinierscompagnie in de West en 
de speciale eenheden van het Korps Mariniers. Deze toolbox van eenheden, aangevuld met 
helikopters, stelt het CZSK in staat deel te nemen aan operaties in het hogere deel van het 
geweldsspectrum en invulling te geven aan de nationale taken.  

De verschillende soorten operaties hebben voor wat betreft de benodigde inzetduur 
verschillende karakteristieken. Zo is een interventie veelal van korte duur en vergt stabilisatie een 
relatief lange adem. Dit heeft tot gevolg dat per type operatie een verschillend rotatiemodel 
wordt gehanteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vier- en een twee-
rotatiemodel. Bij het vier-rotatiemodel wordt één eenheid daadwerkelijk ingezet, drie andere 
eenheden recupereren van deze inzet of bereiden zich, in verschillende stadia, daarop voor. Het 
model is gebaseerd op het besef dat na de inzet, zeker bij complexe en veeleisende operaties, tijd 
nodig is voor de recuperatie van personeel, personele wisselingen, opleidingen, onderhoud en de 
voorbereiding op de volgende inzet. Deze benadering is tevens nodig om innovatie, onderhoud en 
modificaties aan materieel mogelijk te maken zonder dat de inzetbaarheid in gevaar komt. Het 
model is ingericht op het ondersteunen van operaties voor langere duur. Indien er minder dan 
vier eenheden beschikbaar zijn, kan de deelname aan de operatie op termijn niet meer worden 
gegarandeerd. Bij het twee-rotatiemodel staat achter elke ingezette eenheid een andere. Met dit 
model kunnen meer (bijvoorbeeld een taakgroep) of zeer specifieke eenheden, zoals LPD’s of 
mariniersbataljons, worden ingezet, maar blijft het voortzettingsvermogen veelal beperkt tot 
twee inzetperiodes.  

Een actueel en gedeeld situatiebeeld vormt het fundament van het hedendaagse optreden. 
Vliegende eenheden, zoals maritieme patrouillevliegtuigen (MPA’s) en helikopters vervullen 
hierin een cruciale rol, maar zijn zelden afdoende beschikbaar. Zoals de huidige operaties in de 
wateren rond Somalië aantonen, zijn onbemande luchtsystemen voor de korte dracht (SRTUAV), 
die worden gelanceerd vanaf schepen, een waardevolle aanvulling op de bestaande ISR-
capaciteiten. Dergelijke eenheden kunnen bijvoorbeeld worden gelanceerd indien MPA’s of 
helikopters niet beschikbaar zijn en vullen zodoende de (tijdelijke) leemte op in de beeldopbouw.  

Nederland verwerft in 2012 een aantal SRTUAV’s en heeft de ambitie deze ook in te zetten vanaf 
schepen. Daarmee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de maritieme situational awareness 
die op de langere termijn verder wordt versterkt door de in de beleidsbrief opgenomen 
verwerving van een Medium Altitude Long Endurance (MALE) UAV-capaciteit, die tevens boven 
zee kan worden ingezet.  

Gelet op de vergaande verspreiding van rakettechnologie naar risicolanden, is ten tijde van de 
NAVO-top in Lissabon in november 2010 het belang van raketverdediging opnieuw onderstreept. 
Met de modificatie van de SMART-L radar aan boord van de Luchtverdedigings- en Commando-
fregatten krijgt Nederland de beschikking over een flexibele, snel inzetbare maritieme 
sensorcapaciteit voor de verdediging tegen ballistische raketten en verkleint daarmee het tekort 
in de NAVO aan dergelijke sensoren. De modificatie wordt vanaf 2017 geïmplementeerd.  

 

Het maritiem optreden is per definitie ‘joint’, veelal ‘combined’ en in toenemende mate 
‘interagency’ van aard. Daarbij worden de taken veelal uitgevoerd in internationale verbanden of 
taakgroepen. Voorbeelden van een dergelijke inzet zijn de bijdrages aan de NAVO-operatie Ocean 
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Shield of de EU-operatie Atalanta. De samenwerking met andere landen blijft echter niet beperkt 
tot deelname aan internationale operaties van NAVO, EU of VN, maar kent ook een binationaal 
karakter. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de samenwerking moet leiden tot verbeteringen in 
doelmatigheid en doeltreffendheid. Zo bestaat er in het kader van BENESAM een intensief 
samenwerkingsverband met België, dat zich uitstrekt tot het gezamenlijk opleiden en trainen van 
personeel en tot het delen van onderhoudscapaciteit. Binnen dit samenwerkingsverband zijn 
gezamenlijke scholen en een opwerkorganisatie voor mijnenbestrijding opgericht en worden de 
Belgische fregatten in Nederland onderhouden en de Nederlandse mijnenjagers in België. In het 
kader van de UK/NL Amphibious Force trainen Britse en Nederlandse mariniers gezamenlijk en 
vormen zij een binationale eenheid. Ook samenwerkingsverbanden met de VS (o.a. in het kader 
van de Joint Interagency Task Force in het Caribische gebied) en Duitsland passen in dit kader.  

De directe verbondenheid met de Kustwacht en het stelsel van speciale eenheden, maar ook de 
taken in het kader van drugsbestrijding, antipiraterij en de comprehensive approach (o.a. 
regionale capaciteitsontwikkeling) leiden in toenemende mate tot een nauwere ‘interagency’-
samenwerking. Deze trend is ook te ontdekken in de samenwerking met civiele partners 
(maritieme industrie en technologische instituten). Zo zijn er in 2011 onderzoeken gestart om de 
mogelijkheden tot intensivering van de samenwerking in kaart te brengen en eventuele diensten 
uit te besteden aan civiele marktpartijen. Daarnaast worden in diverse fora ideeën uitgewisseld.  

Tot slot 

De wereld om ons heen is continu in beweging. De voorheen min of meer eenzijdige dreiging is 
vervangen door meervoudige risico’s die, gelet op de globalisering en het economische belang 
van onbelemmerd handelsverkeer, veelal direct ingrijpen op de welvaart en stabiliteit van Europa 
en Nederland. Deze ontwikkelingen zijn onderkend in de Marinestudie van 2005, die de 
blauwdruk vormt voor de in gang gezette maritieme transitie. Zo komen in 2012 de eerste 
patrouilleschepen in de vaart. Deze eenheden zijn geoptimaliseerd om wereldwijd operaties in 
het lagere deel van het geweldsspectrum, zoals antipiraterij, maar ook reguliere patrouilletaken 
op de Noordzee en in de Caribische wateren op efficiënte en effectieve wijze uit te voeren. De 
beide mariniersbataljons worden op de gebieden commandovoering, mobiliteit, zelfbescherming, 
logistiek en vuurkracht kwantitatief versterkt en in 2015 wordt het JSS in de vaart genomen. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in UAV’s ter verbetering van de situational awareness, 
raketverdediging en samenwerking op ‘inter-service’, nationaal (civiel-militair) en internationaal 
niveau.  

Het maritiem vermogen wordt bepaald door het samenspel tussen materieel en personeel. Het 
personeel vormt daarbij de kern van het vermogen. De marinevrouwen en -mannen zijn de 
drijvende kracht van de organisatie. Hun kennis, vaardigheden, mindset en inzet zijn bepalend 
voor het welslagen van ieder maritiem optreden. Zij verdienen respect en waardering en 
aangevuld met de nieuwe en bestaande middelen vormen zij het vermogen dat het CZSK in staat 
stelt nu en in de nabije toekomst wereldwijd veiligheid op en vanuit zee te bieden.  

Het Commando Zeestrijdkrachten bevindt  zich in Den Helder.  

 


