
INTEROPERABILITEIT VOOR COMMAND & CONTROL
Internationale defensiesamenwerking vindt plaats op al-
lerlei gebieden en ook in het operationele domein. Op dit  
laatste gebied is het goed kunnen uitwisselen van Command 
& Control (C2) gegevens van essentieel belang. Eenvoudig  
is dit niet omdat de meeste partners eigen C2-systemen  
gebruiken welke directe uitwisseling technisch niet toelaten. 
Om dit toch mogelijk te maken hebben een aantal landen  het 
Multilateral Interoperabilty Program (MIP) opgericht.
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specialisme en aandachtsgebied:
- MIM group: een team van datamodelleurs die het MIM on-

derhouden en vernieuwen
- Integrated Product Team (IPT) 3: Dit team onderhoudt de 

huidige Baseline (BL 3.1) en faciliteert landen met het tech-
nisch testen van nationale implementaties. 

 Beheren tevens de MIP Operational Procedures (MOP), de 

MIP
MIP is een internationaal werkverband van momenteel 26 
landen, NATO en European Defense Agency (EDA). Deze 26 
landen zijn voornamelijk NATO lidstaten, maar ook niet NATO 
landen zoals Finland, Zwitserland, Zuid-Afrika en Nieuw-Zee- 
land zijn lid. Binnen MIP wordt onderscheid gemaakt tussen 
de status van landen. Een land kan Full Member zijn of Asso-
ciate Member. Een Full Member is verplicht meer (ontwikkel-) 
capaciteit te leveren dan een Associate Member. 
Daar staat tegenover dat een Full Member stemrecht heeft en 
dus invloed heeft over het programma. Nederland is een van 
de negen Full Members en daarmee een belangrijke speler 
binnen MIP.

In MIP worden standaarden en specificaties ontwikkeld voor 
gestructureerde uitwisseling van C2-gegevens tussen natio-
nale C2-systemen. De producten van MIP zijn de zogenaamde 
Baselines en het MIP Information Model (MIM). 
De Baselines zijn de technische interoperabiliteitsspecificaties 
op basis waarvan landen voor de eigen nationale systemen 
gateways ontwikkelen en implementeren om C2-datauitwisse-
ling mogelijk te maken. Het MIM is een semantisch datamodel 
dat de ontwikkeling van (toekomstige) oplossingen op gebied 
van C2-interoperabiliteit ondersteunt. 

WERKWIJZE EN ONTWIKKELINGEN
MIP ontwikkelt al zo’n 15 jaar oplossingen voor C2-datauitwis-
seling. Het ontwikkelen wordt gedaan door specialisten van de 
deelnemende landen. Dit vindt vier keer per jaar plaats gedu-
rende  werkgroepbijeenkomsten van twee weken  in Duitsland 
bij de Wehrtechnische Dienststelle (WTD) 81. 
Een werkgroep bestaat uit meerdere teams met elk een eigen 
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Het is een handboek dat de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van de  
MIP standaard beschrijft en functio-
neel aangeeft wat er nodig is om inter- 
operabel te kunnen zijn met andere  
MIP partners.

Binnen MIP wordt inmiddels gewerkt 
aan de opvolger van de huidige stan-
daard: MIP 4.0IES. Deze nieuwe stan-
daard is gebaseerd op moderne tech-
nieken en modulair van opzet zodat het 
makkelijk doorontwikkeld kan worden 
met nieuwe functionaliteiten. Naar ver-
wachting zal de eerste versie van deze 
specificatie in juli 2017 worden opge-
leverd. Afhankelijk van de implementa-
tie door de landen kan het vanaf 2019 
operationeel gebruikt gaan worden.

NATO ondersteunt de 
ontwikkeling van MIP. 

Enerzijds door ac-
tief deel te nemen 
aan het program-
ma en anderzijds 
door van de MIP 
producten NATO 

standaarden te 
maken. De ontwik-

keling van de nieuwe 
specificatie, MIP 4.0IES, 

is door NATO als een Smart 
Defense Project aangemerkt, waar o.a. 
Nederland aan deelneemt. Bij de ont-
wikkeling van FMN (Federated Mission 
Networking) worden de MIP standaar-
den eveneens gebruikt.

TOT SLOT
Aanvullende informatie is te vinden op 
de website www.mip-interop.org. 
Kijk voor het MIP Information Model op 
de website: www.mimworld.org.

‘technische handleiding’.
- Integrated Product Team (IPT) 4: Ont-

wikkelen de opvolger van de huidige 
Baseline: MIP 4.0IES (Information Ex-
change Specification)

- Operational Staff Group (OSG): ana-
lyseren de operationele behoeften 
en adviseren en ondersteunen de 
overige teams. Zijn verantwoordelijk 
voor het MIP Operational Handbook 
(MOH), de ‘operationele handleiding’.

- Program Management Group: is de 
uitvoerende managementlaag van het 
programma. Hierin zijn alle landen ver-
tegenwoordigd. Het voorzitterschap 
rouleert over de landen, momenteel 
wordt dit door Nederland ingevuld.

Gemiddeld werken per werkgroep circa 
80 personen (militair en burgers) mee, 
afkomstig uit de deelnemende landen 
aan MIP.

Minstens 1x per jaar aan het eind van 
een MIP cyclus komt de MIP Steering 
Group (MSG) bijeen. Een cyclus beslaat 
een jaar en loopt van juni tot het volgen-
de jaar juni. Ook in dit orgaan is elk land 
vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeen-
komst wordt verantwoording afgelegd 
over de afgelopen cyclus en de koers 
voor de volgende cyclus uitgezet.

PRODUCTEN EN
ONTWIKKE-
LINGEN
Het huidige pro-
duct dat door 
MIP wordt onder-
steund is Baseline 
3.1. Deze versie 
is door vrijwel alle 
MIP landen geïmple-
menteerd en zal onder 
andere voor NRF (NATO 
Reaction Force) worden inge-
zet. De werkgroepen worden ook ge-
bruikt door de landen om deze imple-
mentaties, gekoppeld aan de nationale 
C2-systemen (ELIAS voor Nederland), 
onderling te testen en zo de kwaliteit 
te verbeteren. Door de ruime deelname 
van landen en de aanwezige kennis is 
het tevens een goede voorbereiding op 
oefeningen als CWIX.

De huidige versie van het MIM is versie 
4.0. Het model wordt continue verbe-
terd en doorontwikkeld. Bijna elk jaar 
wordt een nieuwe versie uitgebracht. 
Twee andere belangrijke producten zijn 
de MOP en MOH. De MOP is bedoeld 
voor de MIP operator en beschrijft de 
technische procedures voor het gebruik 
van de MIP standaard. De MOH is be-
doeld voor de operationele comman-
dant en zijn staf. 


