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Luitenant-generaal Michiel van der Laan 

 

Luitenant-generaal Michiel van der Laan voltooide 
zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire 
Academie in Breda in 1987. Zijn eerste parate 
functies vervulde hij bij 103 Verkenningsbataljon in 
Seedorf, Duitsland. 

In 1995 nam hij deel aan de Hogere Militaire 
Vorming op de Krijgsschool, werd bevorderd tot 
majoor en kreeg een functie binnen de 
landmachtstaf als beleidsofficier in de afdeling 
Operationeel Beleid. Van 1998 tot 2000 nam Van der 
Laan met succes deel aan de Duitse Leergang 
Generalstabsdienst aan de Führungsakademie in 
Hamburg. 

 
Van oktober 2002 tot augustus 2005 was Van der 
Laan commandant van 11 Tankbataljon. In 2003 
werd hij uitgezonden naar Bosnië als commandant 
van 11 Gemechaniseerde Bataljonstaakgroep 
(SFOR). 

 
In juni 2006 werd hij bevorderd tot kolonel en benoemd tot hoofd van de afdeling 
Toekomstverkenningen van de Defensiestaf. Van maart 2008 tot mei 2009 was Van der Laan de 
Chef Kabinet van de Commandant Landstrijdkrachten. 
 

In mei 2009 werd hij bevorderd tot brigadegeneraal en werd uitgezonden naar Afghanistan als 
Director Stability in het Hoofdkwartier van Regional Command South. Als de Director Stability was 
hij verantwoordelijk voor de coördinatie tussen ISAF en alle non-military actors in het zuidelijke deel 
van Afghanistan. 
 
In december 2009 werd hij benoemd tot commandant 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot waar 
hij het bevel voerde over 3000 militairen. Tijdens de eerste helft van 2011 was hij ook de 
commandant van de EU Battle Group. Van der Laan werd bevorderd tot generaal-majoor in januari 
2013 toen hij de functie kreeg van Plaatsvervangend Commandant van 1 (GE/NL) Corps. Tijdens 
deze periode was hij verantwoordelijk voor de voorbereidingen van NAVO's Very High Readiness 
Force 2015 (VJTF15).  
 
Van 2014 tot 2016 was hij de Directeur Operaties binnen het Nederlandse Ministerie van Defensie. 
In deze functie was hij verantwoordelijk voor alle uitzendingen en missies van de Nederlandse 
krijgsmacht en adviseerde de Commandant der Strijdkrachten en de Minister van Defensie over 
huidige en toekomstige operaties. 
 
Hij keerde terug naar 1 (GE/NL) Corps in 2016 als commandant met een bevordering tot luitenant-
generaal. In deze periode voerde hij het bevel over de stand-by Joint Task Force (L) in 2017 en 
2018, en was hij de commandant van het Land Component Command voor NAVO's Response Force 
in 2019. Tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen in 2018 voerde hij het bevel over 
de NAVO grondtroepen in de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. 
 
Vanaf 1 juli 2019 is Luitenant-generaal van der Laan het Hoofd van de Permanente Militaire 
Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO en de EU in Brussel. In deze functie 
vertegenwoordigt hij, als Military Representative of the Kingdom of the Netherlands, op permanente 
basis de Commandant der Strijdkrachten in de Militaire Comités van de NAVO en de EU.  
 
Luitenant-generaal Michiel van der Laan is gehuwd en heeft één dochter en twee zoons. Ze wonen 
in Eindhoven. De generaal is een voetbalfan en supporter van PSV. Hij houdt van hardlopen en heeft 
meerdere marathons uitgelopen. 


