
‘Op land wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid’  

Ambities van de Landstrijdkrachten na de beleidsbrief  

Commando Landstrijdkrachten 

De inzet van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) de afgelopen jaren in Uruzgan, 
Afghanistan, is volop in het nieuws geweest. De inzet was dan ook fors: Nederland was 
vier jaar lang ‘lead nation’ en had tweemaal het commando over de gehele zuidelijke regio 
van Afghanistan (‘Regional Command South’, bestaande uit meer dan 19.000 NAVO-
militairen). Dit is een unieke prestatie in de recente Nederlandse krijgsgeschiedenis.1 
Samen met collega’s van Luchtmacht en Marine en met internationale partners werd 
bijgedragen aan het vermogen van de Afghaanse staat om zelf zijn bevolking veiligheid te 
bieden. Toch is het CLAS de laatste jaren veel breder ingezet dan in Afghanistan alleen.  

In Irak hebben infanteriebataljons van de landmacht deelgenomen aan SFIR en is 
landmachtpersoneel nog steeds ingezet in de trainingsmissie NTMI. Nederland is nog steeds 
aanwezig op de Balkan en de landstrijdkrachten voerden kleinere Security Sector Reform 
(SSR) missies uit in bijvoorbeeld Burundi. Dergelijke inzet van het Commando 
Landstrijdkrachten in een uitgebreid scala aan operaties is ook logisch. Conflicten 
manifesteren zich tussen mensen en ontstaan veelal op land: een structurele oplossing ligt 
derhalve ook op het land. Natuurlijk worden eenheden van de landmacht met regelmaat ook 
nationaal ingezet. Deze inzet strekt zich uit van inzet van de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie tot het leveren van specifieke steun op diverse terreinen aan de civiele 
autoriteiten.  

Beleidsbrief 

Het veelvuldige beroep op de krijgsmacht ten spijt, vertoont de Defensiebegroting de laatste 
jaren een dalende lijn. In 2010 werden de Verkenningen afgerond: een studie naar de 
toekomst van de krijgsmacht inclusief de noodzakelijke defensiebestedingen. Voormalig 
minister van Defensie Van Middelkoop gaf bij de aanvang van deze studie nog aan dat de 
Defensie-inspanningen absoluut op peil moeten worden gehouden. De financiële crisis 
gooide echter roet in het eten. De Nederlandse regering moest de broekriem dus fors 
aanhalen en dat gold ook voor Defensie. Op 8 april dit jaar werd dat zichtbaar in de 
zogenoemde beleidsvisie. Hierin verwoordt de huidige minister van Defensie (Hans Hillen) 
de bezuinigingsmaatregelen die moeten worden doorgevoerd om de taakstelling te 
realiseren én om het interne huishoudboekje op orde te krijgen.  

Dat heeft voor het Commando Landstrijdkrachten geleid tot een flinke aderlating. Waar het 
budget van Defensie tot 2016 met zo’n zes procent daalt, leidt dit voor het CLAS tot een 
daling van ruim 23 procent. Op personeelsvlak daalt de omvang van het CLAS zelfs met meer 
dan 25 procent. Naar verwachting moet het CLAS meer dan zesduizend militairen laten 
uitstromen. Het is buitengewoon wrang dat het hier gaat om militairen die hun werk goed 
doen, die loyaal zijn aan hún organisatie en van wie velen de afgelopen jaren hun leven voor 
Nederland in de waagschaal hebben gesteld. 



De maatregelen in de beleidsbrief hebben dus een enorme impact op het CLAS. De meest in 
het oog springende maatregel is natuurlijk het stilzetten van de tankeenheden en het 
afschaffen van de tanks, maar er is ook ingegrepen op tal van andere vlakken in het 
operationele spoor, zoals de luchtverdediging, de genie en de vuursteun. De diverse 
maatregelen hebben met elkaar gemeen dat ze leiden tot een vergaande afname van de 
capaciteiten. Er staat een herinrichting van de personeels-logistieke organisatie op stapel en 
er wordt een numerus fixus ingesteld voor de personeelsopbouw. De medische zorg wordt 
opnieuw ingericht en het Defensie Bedrijf Grondgebonden Systemen, het belangrijkste 
onderhoudsbedrijf voor de Landmacht, wordt ondergebracht bij het CLAS. De wijzigingen in 
het bestuur en de bedrijfsvoering ten slotte hebben ook de nodige gevolgen voor 
ernstoptreden én dagelijkse routine van het CLAS.  

De minister heeft het adagium ‘je bent er van, of niet’ opnieuw geïntroduceerd als leidend 
beginsel bij de besturing van Defensie. Dat is een logische en welkome keuze. Het is eigenlijk 
de bestuurlijke variant van het begrip ‘opdrachtgerichte commandovoering’ dat al sinds jaar 
en dag het leidmotief vormt bij de Landmacht. Je zou dus kunnen stellen dat dit goed 
aansluit bij de ervaring in het operationele veld, waarbij verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid in samenhang telkens zo laag als mogelijk in de organisatie worden 
toegewezen. In combinatie met een heldere omschrijving van de te behalen doelstellingen, 
een verstandige toewijzing van middelen en een bewuste keuze van verplichtingen en 
beperkingen, kan de kennis en ervaring op de werkvloer dan maximaal worden benut. Het 
vereist wel dat we de natuurlijke neiging in een bureaucratie, centralisatie, met kracht 
onderdrukken.  

Veelzijdig voor haar taken 

Vanzelfsprekend blijven de taken als genoemd in de grondwet leidend voor de bijdragen die 
de landstrijdkrachten moeten kunnen leveren. Het behoeft geen betoog dat de NAVO en de 
EU de onmisbare partners zijn, maar we zien ook meer en meer binationale 
samenwerkingsverbanden.2 Voor de Landmacht liggen daar absoluut kansen. Om het gemis 
aan eigen tankcapaciteit op te vangen, bijvoorbeeld, is het in een binationale constructie 
mogelijk dat Nederlandse militaire eenheden samenwerken met tankeenheden van andere 
landen. Door dit gezamenlijke optreden ook in vredestijd te trainen, blijft de militaire 
expertise op dit vlak ook aan Nederlandse zijde behouden.  

De defensieondersteuning van civiele autoriteiten zal naar verwachting verder toenemen in 
omvang en frequentie. Die intensivering in civiel-militaire samenwerking is ook zo 
geformuleerd door het huidige kabinet. Het is een voortzetting van de inzet van de 
afgelopen jaren, waarbij het Commando Landstrijdkrachten veelvuldig diverse capaciteiten 
daadwerkelijk heeft ingezet. Van de zoektocht naar de brandstichter in ’t Zand tot het 
wegslepen van verongelukte treinen bij Barendrecht door bergingstanks; van de inzet van 
onbemande vliegtuigjes tijdens de jaarwisseling tot de opsporing van drugs en geld in Venlo; 
van het overbekende vullen van zandzakken tot steun bij de informatieverwerking en 
commandovoering tijdens crises: telkens blijkt dat de capaciteiten die de landmacht heeft 
ingezet en verder ontwikkeld in de missiegebieden, vrijwel één op één bruikbaar zijn in 
Nederland. 



Ook expeditionaire inzet, zoals op dit moment de geïntegreerde politietrainingsmissie, blijft 
de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. Zoals minister van Buitenlandse Zaken 
Uri Rosenthal dit voorjaar in een toespraak aan de KMA benadrukte: “Hoe veilig we in 
Nederland zijn, hangt voor een groot deel af van hoe veilig de wereld om ons heen is.”3  

Onvoorspelbare wereld 

Minister Hillen vergeleek de krijgsmacht onlangs nog met een verzekering: je hoopt dat je 
die niet hoeft te gebruiken, maar als het nodig is ben je blij dat je hem hebt afgesloten. De 
dekking is een kwestie van maatwerk: tegen welke risico’s wil je je indekken en welk eigen 
risico accepteer je? Mutatis mutandis geldt dat ook voor de eisen die je stelt aan de 
krijgsmacht. Dat de toekomst zich niet laat voorspellen maakt het er daarbij niet 
eenvoudiger op! De aanslagen van 11 September 2001 en de Arabische Lente zijn 
gebeurtenissen die niet voorzien konden worden, maar de maatschappij verwacht wél dat 
de overheid er een antwoord op heeft. Minister Rosenthal haalde in dit kader de filosoof 
Nassim Nicholas Taleb aan die dergelijke onvoorspelbare gebeurtenissen ‘Black Swans’ 
noemt. Niemand wist of had kunnen weten dat zwarte zwanen bestonden, totdat iemand ze 
zag.  

De Arabische Lente is daarvan een duidelijk voorbeeld: niemand had kunnen voorzien dat 
een protest in Tunesië zou leiden tot een golf van volksopstanden en het vertrek van enkele 
Arabische leiders. Deze ‘black swan’ sluit naadloos aan bij de conclusies van de 
Verkenningen: de onzekerheid over de toekomst van onze veiligheid en daarmee onze 
welvaart en rechtsstaat is groter dan ooit sinds de val van de Muur, ook al is een aantal 
ontwikkelingen al te onderscheiden. De impact van klimaatveranderingen op vrede en 
veiligheid4 en het toenemende belang van digitale weerbaarheid zijn voorbeelden van die 
contouren van ontwikkelingen.  

Paradoxaal genoeg maken de onvoorspelbaarheid en onzekerheid één ding duidelijk: gezien 
de breedte en variatie van dreigingen en crises waar Nederland mee te maken kan krijgen, is 
een multifunctionele krijgsmacht bittere noodzaak. Nederland moet in voldoende mate 
zelfredzaam zijn. Niet alleen omdat de kiezer direct actie eist van de overheid, maar ook 
omdat te zeer steunen op partners een ‘free-rider’-imago creëert, dat Nederland zich als 
welvarend handelsland niet kan veroorloven. Zelf over capaciteiten beschikken sluit 
internationale samenwerking niet uit, integendeel. Maar als gelijkwaardig partner is het 
eenvoudiger op eigen voorwaarden effectief en efficiënt te zijn in een internationale 
omgeving.  

Landoptreden 

In een onzekere wereld bestaat nog een andere zekerheid: het optreden op land zal deel 
blijven uitmaken van toekomstige inzetopties. Het optreden in dit domein brengt over het 
algemeen een hoger risico met zich mee, d.w.z. een grotere kans op slachtoffers aan eigen 
zijde.  

Niettemin zal het landoptreden om twee redenen een element moeten blijven in de 
toekomstige inzet van de krijgsmacht:  

 conflicten worden uiteindelijk op het land beslist; 



 artikel V van het NAVO-verdrag. 
 

Om met deze laatste te starten: ‘artikel V’ schrijft natuurlijk niet voor op welke wijze de 
partners elkaar dienen bij te staan. Maar waar parlementen bij expeditionair optreden nog 
wel eens willen pleiten voor een inzet waaraan een laag risico op slachtoffers aan eigen zijde 
gekoppeld is, verschuift internationaal de focus meer en meer van ‘burden sharing’ naar ‘risk 
sharing.’ Deze verschuiving heeft consequenties voor de Nederlandse inzet in missies, omdat 
‘risk sharing’ sterk is gerelateerd aan de inzet van grondtroepen, ergo aan de mate waarin 
een land bereid is de gerede kans te accepteren dat militairen daadwerkelijk kunnen 
sneuvelen of gewond raken. 

Voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer legde een direct verband 
tussen de Nederlandse aanwezigheid bij enkele G20-bijeenkomsten en de Nederlandse inzet 
in Afghanistan. Zeker is in elk geval dat voor Nederland als handelsland met een open 
economie een aanwezigheid in dergelijke fora belangrijk is vanwege de directe impact op de 
Nederlandse economie van de besluitvorming aldaar. 

Wellicht nog belangrijker is de wetenschap dat de oplossing van conflicten vrijwel altijd op 
het land ligt. Zoals in de studie ‘Beslissen in het gevecht, bouwen aan veiligheid’ werd 
gesteld, spelen moderne conflicten zich af tussen mensen en worden daardoor vrijwel altijd 
beslist op het land. Ook in de Verkenningen wordt de beïnvloeding van de situatie op het 
land geadresseerd.5 Hoewel de kern van conflicten uiteenlopende oorzaken kan hebben 
(landbouwgrond, etnische motieven, politieke macht), is het nettoresultaat gelijk: groepen 
mensen die met elkaar de strijd aangaan. Dit hoeft niet altijd een oorlogssituatie te zijn. De 
verkiezingsrellen in Kenia (eind 2007) zijn daar een voorbeeld van.  

Het beëindigen van een dergelijke strijd is alleen mogelijk als er ook een oplossing gevonden 
wordt voor de dieperliggende oorzaken. Ook in de toekomst zal de preferente optie een 
‘comprehensive approach’ zijn, waarin veiligheid, opbouw (economische ontwikkeling, 
rechtsspraak etc) en diplomatie hand in hand met elkaar lopen. Daarbij moeten we voor 
ogen blijven houden dat die ‘comprehensive approach’ wel een bepaalde mate van 
‘basisveiligheid’ vereist.6 Deze basisveiligheid is alleen te realiseren wanneer grondtroepen 
ervoor zorgen dat strijdende partijen uit elkaar blijven en de bevolking zodanig beschermd 
wordt dat zij het leven weer kunnen oppakken.  

De NAVO-operatie ‘Unified Protector’ in Libië is een goed voorbeeld: vanuit het beginsel van 
‘Responsibility to Protect’ heeft de internationale gemeenschap besloten in te grijpen toen 
er geweld werd gebruikt tegen de bevolking. De inzet van grondtroepen is echter van meet 
af aan expliciet uitgesloten. Dit laat zich natuurlijk verklaren uit het feit dat de diverse NAVO-
landen hun handen vol hebben aan Afghanistan en, in iets mindere mate, Irak. Maar 
inmiddels kunnen we ook constateren dat de huidige inspanningen nog niet hebben geleid 
tot een oplossing van het conflict. De inzet van luchtwapen en maritieme macht voor 
handhaving van het wapenembargo en het uitschakelen van tanks en andere 
wapensystemen is buitengewoon effectief, maar de noodzakelijke basisveiligheid in Libië zal 
op de grond moeten worden bewerkstelligd.  



Een ander voorbeeld is de piraterij aan de kust van Oost-Afrika die de scheepvaart in 
toenemende mate teistert. Piraterij vindt ook steeds verder uit de kust plaats. Defensie zet 
sinds kort zogeheten ‘Vessel Protection Detachments’ in op langzaam varende schepen met 
een verhoogd risico. Dit is een vorm van objectbewaking die infanterie-eenheden prima 
kunnen uitvoeren, maar het leidt niet tot een duurzame oplossing. Tal van 
marinecommandanten van de verschillende NAVO- en EU-antipiraterijmissies stellen dat de 
huidige vorm van piraterijbestrijding feitelijk alleen symptoombestrijding is.  

Voormalig Defensieminister Gates (VS) liet tijdens de bijeenkomst van NAVO-ministers van 
Defensie in dit verband overigens een duidelijke boodschap achter: de VS waren niet onder 
de indruk van de prestaties van de antipiraterijmissie en zeker niet van de inspanningen van 
de bondgenoten.7 Het is niet de enige waarschuwing. Bij zijn speech voor de denktank 
Security and Defense Agenda verduidelijkte Gates dat de VS driekwart van de uitgaven voor 
de NAVO voor hun rekening nemen. Ten tijde van de Koude Oorlog was dit nog de helft. De 
Europese landen kunnen deze opmerkingen niet negeren. Het scenario ‘non-coöperatief’ uit 
de Verkenningen, dat bij een sterk bekoelde relatie met de VS dichterbij komt, is zeker niet 
het meest wenselijke.  

Toch ligt juist hier een kans voor de Europa. Als geen ander immers is de EU in staat de 
geïntegreerde aanpak neer te zetten die nodig is voor een structurele oplossing in Somalië. 
De oorzaak van de problemen ligt namelijk op het land en ook hier kan een ‘comprehensive 
approach’ een oplossing brengen. Een aanpak waarbij de piraterijbestrijding gecombineerd 
wordt met een economische (m.n. landbouw) stimulans; waarbij kustwacht en 
veiligheidsdiensten getraind worden; en waarbij ook verdere versterking van de rechtspraak 
plaatsvindt.  

Vooruitblik 

Wat betekent dit voor de landmacht en het landoptreden in de nabije toekomst, wat moet 
nog worden gerealiseerd en welke vragen moeten nog worden beantwoord ? 

Op korte termijn is het in elk geval belangrijk dat we de omvangrijke reorganisaties in goede 
banen leiden. De organisatie moet tegelijk op orde komen én in conditie blijven. 
Defensiebrede problematiek op het vlak van materieelbeheer en materieelexploitatie moet 
structureel beëindigd worden. Omdat de impact daarvan op inzetbaarheid en gereedstelling 
enorm is, mogen we daarbij niet kiezen voor ‘verstikkende’ oplossingen waarmee problemen 
op termijn terugkomen. 

Toename van het aantal oefenmogelijkheden is een belangrijke voorwaarde om in conditie 
te blijven. Het afgelopen jaar is het aantal van deze mogelijkheden vanwege de financiële 
problematiek snel teruggelopen, maar dit moet terug op niveau. Voor de operationele 
inzetbaarheid van eenheden is continuïteit in training en opleiding cruciaal. Dit varieert van 
het optreden op het laagste niveau, het individu, tot aan het niveau waar alle operationele 
capaciteiten in samenhang getraind worden. Deze oefeningen moeten meer en meer 
plaatsvinden in stedelijk gebied, want niet alleen is dat de realiteit van de toenemende 
verstedelijking, maar het is ook de manier om een grotere zichtbaarheid van de krijgsmacht 
in de samenleving te bereiken. Dat sluit aan bij een observatie van minister Hillen die 



rondom de bezuinigingen opriep thuis en in de eigen omgeving te vertellen en te laten zien 
wat we doen.  

Een relevante ontwikkeling is de digitale weerbaarheid: het ‘cyber’-domein. Het toenemend 
belang blijkt uit tal van incidenten, waarbij de recente bekendmaking door het Pentagon8 in 
het oog springt: de diefstal van gegevens van een toeleverancier van Defensie. 
Ontwikkelingen in het cyberdomein hebben echter ook impact op het landoptreden, zoals de 
combinatie van cyberaanvallen op Georgië tijdens de gevechten in Zuid- Ossetië (2008) 
illustreerden. Het cyberdomein is in veel opzichten een verdere ontwikkeling van 
Elektronische Oorlogsvoering, een vakgebied waar het CLAS al jaren expertise in heeft en die 
het de komende periode verder kan en moet uitbreiden. 

De landmacht heeft de laatste jaren ook steeds meer een rol gekregen om als ‘single service 
manager’ logistieke ondersteuning te leveren. De beleidsbrief onderschrijft deze trend met 
maatregelen op het vlak van operationele logistiek, geniecapaciteit, vuursteun, 
luchtverdediging en geneeskundige capaciteiten. Een consequentie daarvan is natuurlijk wel 
geweest dat reducties in deze capaciteiten direct van invloed zijn op de gehele krijgsmacht. 
Het kan geen kwaad te beseffen dat afgelopen jaren hebben laten zien dat veel van deze 
zogeheten ‘enablers’ ook internationaal schaars zijn.  

Op het internationale vlak zien we wel een aantal kansrijke ontwikkelingen, zoals 
reorganisaties binnen de commandostructuur van de NAVO. In dit licht kunnen we mogelijk 
de internationale samenwerking verder uitbouwen, zoals deze in 1 (German\Netherlands 
Corps) is vormgegeven. Hoewel dat een investering aan de voorkant vraagt, leidt dat zonder 
meer tot een beter effect en een grotere efficiency op de langere termijn.  

Het huidige landoptreden vindt overigens vrijwel altijd plaats in internationaal verband. Ook 
de missies die het CLAS de laatste jaren uitvoerde, waren altijd in een internationale context. 
Dat vergt goed getraind personeel: medewerkers die bekend zijn met het werken in 
internationale hoofdkwartieren en die de Engelse taal (of de Franse!) goed vaardig zijn. Dat 
realiseert het CLAS onder meer met de vorming en training van het kader in de 
brigadehoofdkwartieren en in 1(GE/NL) Corps. 

Ten slotte 

Naast een mogelijk toenemende inzet in nationale operaties, ontwikkelen zich twee 
richtingen. 

Ten eerste inzet in het kader van Security Sector Reform: het assisteren bij het hervormen 
van de strijdkrachten en veiligheidsinstituties. Daaronder wordt ook begrepen het 
opbouwen van overheidsstructuren met als oogmerk preventie van machts- of 
geweldsgebruik en corruptie. Het CLAS heeft daarmee ervaring opgebouwd in onder meer 
Irak, Afghanistan, Mali en Burundi. Met het assisteren bij capaciteitsopbouw, bijvoorbeeld in 
Afrikaanse landen, kan Nederland een wezenlijke bijdrage leveren aan vrede en veiligheid, of 
zoals de Amerikaanse strateeg Thomas Barnett het omschrijft: het “exporteren van 
veiligheid.” 

Ten tweede de inzet als reactie op schokken, ‘black swans’ en de gevolgen daarvan. Waar 
enige tijd geleden nog de voorspelling werd gedaan dat Afghanistan de laatste ‘out-of-area’-



missie van de NAVO zou zijn, laat de operatie in Libië nu het tegendeel zien.9 Op dit moment 
zijn interstatelijke conflicten weliswaar uit beeld, maar het is niet uit te sluiten dat een 
dergelijke gebeurtenis zich voordoet langs de randen van de EU of NAVO. Hoewel een inzet 
voor een ‘artikel V’-operatie op dit moment niet aannemelijk lijkt, waren geen van de grote 
historische gebeurtenissen (wereldoorlogen, de val van de muur) in de vijf jaar daarvoor 
voorspeld.  

De keuze voor een multifunctionele krijgsmacht, stelt de landstrijdkrachten in staat om in 
beide scenario’s beslissend op te treden. Hoe zich dit in de toekomst ontwikkelt moet 
blijken. De beantwoording van de vraag van defensieminister Robert Gates aan de Europese 
landen zal daarin een belangrijke rol spelen: de mate waarin de Europese landen bereid zijn 
om te investeren in hun landmachten, zodat de uitgaven aan de NAVO tussen VS en EU weer 
in balans komen.  

Onzekerheid en onvoorspelbaarheid vormen het enige houvast naar de toekomst. 
Landstrijdkrachten moeten dus voor meerdere taken en voor inzet waar dan ook ter wereld 
inzetbaar blijven. 

Het Commando Landstrijdkrachten is gevestigd in de Kromhoutkazerne in Utrecht.  
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