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In dit artikel wil ik u graag deelgenoot maken van de stand 
van zaken van de integratie van 43 Gemechaniseerde  
Brigade (43 Mechbrig) binnen de eerste Duitse Panzer- 
division (1.(DEU) PzDiv) en waarbij het Duitse Panzerba-
taillon 414 (PzBtl 414) een onderdeel is geworden van de  
brigade en waarbij een Nederlandse tankcompagnie, 4 Pan-
zer Kompanie (4. PzKp), deel uitmaakt van PzBtl 414.



Opheffen tankcapaciteit
De tank heeft, zoals de Beleidsbrief uit 2011 aangeeft, altijd 
een belangrijke rol gespeeld in het maneouvreoptreden en al-
hoewel de rol van de tank was veranderd is het nog steeds 
een belangrijk middel gebleven met het oog op escalatie- 
dominantie. Eind jaren 80 had de Landmacht nog ongeveer 
900 tanks binnen haar bewapening. In de jaren daarna is er 
een forse reductie geweest van het aantal parate bataljons. 
Rond 2011 waren dit er nog twee (11 en 42 Tkbat), met elk 43 
tanks. Begin 2012 werden  ook deze twee bataljons formeel 
uit de organisatie geschrapt (Masterplan Atlanta).

In het belang van Nederland en daarna
In 2013 werd in de nota In het belang van Nederland erkend 
dat het vermogen van Defensie niet voldoende was. De we-
reld om ons heen was veranderd; de strategische omgeving 
dwong de politiek om toch nog eens goed ons veiligheidsap-
paraat, dus ook Defensie, te beschouwen. In de nota werd 
aangegeven dat een robuuste krijgsmacht met voldoende  
escalatiedominantie benodigd is om in staat te zijn politie-
ke en militaire doelstellingen te realiseren, al dan niet natio-
naal of in internationaal verband. Dit leidde in ieder geval tot 
minder drastische bezuinigingsmaatregelen dan die in 2011  
waren afgekondigd. Door C-LAS werden de maatregelen aan-
gekondigd in oktober 2013 en uitgewerkt in De Landmacht 
van Morgen (LvM) (feb 2014). De pijlers binnen deze maat- 
regelen waren veelzijdigheid (unieke brigades), samenwerking 
(internationale partners), potentiele inzetgebieden en testen en 
experimenteren. In de aankondiging van oktober 2013 werd 
al gesproken over partneren  van 43 Mechbrig met een nog 
nader te bepalen Duitse brigade.

In opdracht van de CDS (mei 2014) werd C-LAS verzocht om 
de verschillende tactische niveaus te onderzoeken. In dit in 
juli 2014 aangeboden studierapport was een uitgebreide ana-
lyse opgenomen over het ontbreken van tankcapaciteit. De 
conclusie was dat een intensieve samenwerking en mogelij-
ke integratie met Duitse tankeenheden een mogelijkheid zou  
kunnen zijn om de ervaring met het tankoptreden binnen 
CLAS te kunnen behouden.

Partneren met onze oosterburen
Het nadenken en concretiseren over samenwerking tussen 
Duitsland en Nederland speelde al langere tijd. Voorbeelden 
hiervan zijn, zoals al benoemd, 1.GNC en het binationale 
CISbn. Op initiatief van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 
en de Inspekteur de Heeres werd in juli 2004 de Army Steering 
Group (ASG) opgericht. De missie van de ASG was om elkaar 
op regelmatige basis te informeren over mogelijke binationale 
coöperatie en deze dan ook te initiëren. In de ASG-organisa-
tie werden tevens diverse werkgroepen opgericht, waaronder 
een werkgroep CIS.
In 2005 werd tussen de beide landmachten de DEU and NLD 
Common Army Vision of Future Cooperation (CAV 2005) on-

Voor ons verbindelaren is het binationaal samenwerken met 
Duitsland niet onbekend, aangezien we vanaf 2003 al een 
gezamenlijk communicatie en informatiesystemen bataljon 
kennen, waarin beide landen intensief samenwerken als on-
dersteuning voor het in 1995 opgerichte Duits/Nederlandse 
Corps. De integratie van 43 Mechbrig in een Duitse divisie is 
toch uniek. Dit is voor ons de eerste keer dat er een struc-
turele samenwerking van gevechtskracht is ontstaan in een 
binationale omgeving. Daarnaast beschikt de brigade weer 
over tankcapaciteit; deze capaciteit is bij de grote bezuini-
gingsmaatregelen van 2011 weggesaneerd.  De structurele 
samenwerking is politiek erg interessant, en de integratie kent 
op verschillende gebieden voldoende uitdagingen.

In het artikel neem ik u mee in de recente geschiedenis om het 
kader te scheppen voor de ontwikkeling van deze integratie. 
Daarnaast geef ik u vanuit mijn positie als G6 van de brigade 
een beeld over wat er in de afgelopen periode gebeurd is. Dit 
doe ik zeker niet met alleen een ‘6-bril’. 
Aan het eind van het artikel hoop ik dat ik u voldoende beeld 
heb gegeven over de laatste stand van zaken.

DE AANLEIDING
De Beleidsbrief van Hillen
Voor onze defensieorganisatie hebben de afgelopen decennia 
zich gekenmerkt door continue bezuinigingen. Dit heeft onder 
andere geleid tot een kleinere organisatie en structurele uitda-
gingen als het gaat om het kunnen uitvoeren van onze taken. 
Het jaar 2011 was zeker een markant jaar. In de beleidsbrief 
van 8 april 2011, ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere 
krijgsmacht in een onrustige wereld’ van de toenmalige Minis-
ter van Defensie Hillen werden een aantal ingrijpende maatre-
gelen afgekondigd. Voor CLAS betekende dit onder andere 
dat de vuursteunketen werd gereduceerd en gereorganiseerd, 
genieconstructie-, pantsergenie- en onderhoudscapaciteit 
werd verminderd en de twee tankbataljons die we nog hadden 
werden opgeheven. Daarnaast hebben we binnen ons domein 
ook capaciteiten moeten inleveren. 

De juiste richting
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beleidsvoornemen van C-LAS (februari 
2015) als onderdeel van LvM om een 
Opleidings-, Trainings- en Kennisbe-
houdpeloton Tankoptreden (OTK-pel 
Tankoptreden) in de organisatie van 43 
BVE (Brigade Verkenningseskadron) van 
43 Mechbrig op te richten, bestaande 
uit een tankpeloton en twee staffuncti-
onarissen. Dit peloton werd begin 2016 
in Duitsland geplaatst en kon gebruik 
gaan maken van vier door Duitsland be-
schikbaar gestelde Leopards 2A6. Het 
peloton ging de nodige opleidingen vol-
gen bij het Ausbildungsbereich Panzer-
truppen van het Ausbildungszentrum in 
Münster (DEU) en in samenwerking met 
het Duitse Panzerlehrbataillon 93 de 
kennis en ervaring van het tankoptreden 
behouden. Dit was de eerste (kleine) 
stap om de ervaring met het tankoptre-
den binnen CLAS te behouden.

DE INTEGRATIE
Project Taurus
Eind 2014 is er binnen het ASG een on-
derzoek opgestart om naar aanleiding 
van de tekortkoming van tankcapaciteit 
te kijken naar de haalbaarheid van het 
opnemen van 43 (NLD) Mechbrig in de 
organisatie van 1. (DEU) PzDiv met hier-
in een tankcomponent. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het op-

dertekend om de binationale samen-
werking nog verder te versterken. Naast 
coöperatie werd er nu ook gesproken 
over integratie. Er werden operatielijnen 
vastgesteld voor de korte, middellange 
en lange termijn, waarbij de coördina-
tieverantwoordelijkheid bij de ASG werd 
neergelegd. 

Ook in Duitsland zijn drastische maat-
regelen genomen (Neuausrichtung der 
Bundeswehr en specifiek voor de Duit-
se landmacht Die Neuausrichtung des 
Heeres). Voor 2011 bestond Komman-
do Heer (Kdo H) uit een vijftal divisies (1 
en 10 Panzerdivision, 13 Panzergrena-
dier Division, Division Spezielle Operati-
onen (DSO) en Division Luftbewegliche 
Operationen (DLO)). In de periode rond 
2011 is de Duitse krijgsmacht (Bundes-
wehr) fors gereduceerd. Binnen het Kdo 
H bleven drie divisies operationeel; de 
met name vanuit de DSO en DLO nieuw 
opgerichte Division Schnelle Kräfte 
(DSK), 1 en 10 Panzerdivision. Bin-
nen de divisies werden ook een aantal 
tankbataljons omgevormd tot pantser-
infanteriebataljons en pantserinfanterie-
bataljons tot lichte infanteriebataljons 
(Jägerbataillon).

Beide landen hadden dus te maken met 

verregaande reorganisaties, met name 
financieel gedreven. Mede hierom heb-
ben de commandanten van de Duitse 
en Nederlandse Landmachten in 2012 
invulling gegeven aan verdergaande sa-
menwerking. In een Letter of Intent (LoI) 
die op 12 juli 2012 ondertekend is door 
beide landmachtcommandanten, werd 
richting gegeven aan een aantal initia-
tieven onder de naam Project Griffin. In 
deze LoI werd intensivering aangekon-
digd op het gebied van luchtmobiel op-
treden, vuursteun, trainen & oefenen en 
tankoptreden. Deze gebieden werden 
geïdentificeerd in Business Cases (BC), 
waarbij voor elke BC een werkgroep 
werd opgericht. 

Op 28 mei 2013 werd door de beide 
Ministers van Defensie de Declaration 
of Intent ondertekend, waarbij op minis-
terieel niveau verdere afspraken werden 
gemaakt over binationale defensiesa-
menwerking. De afspraken tussen de 
beide landmachtcommandanten van 
het jaar daarvoor zijn in deze declaratie 
meegenomen. 
De werkgroep verantwoordelijk voor BC 
3.0 (Training of NLD units with DEU tank 
units) ging zich richten op het behoud 
van het tankoptreden binnen de Land-
macht. Dit resulteerde uiteindelijk in het 

Na de ondertekening TA aan boord van de Zr.Ms Karel Doorman, 4 februari 2016



nen & trainen, personeel & organisatie, logistiek en C4I.
Het Cluster C4I, dat alle binationale maatregelen dient te im-
plementeren en/of te bewaken die leiden tot verdere Duits/Ne-
derlandse C4I-integratie, kreeg in het kader van Taurus de op-
dracht om zorg te dragen voor C4I-integratie binnen 1.(DEU) 
PzDiv en binnen 43 Mechbrig. Hieronder heb ik de letterlijke 
tekst overgenomen die staat vermeld in de Annex E van de TA:
Integration of 43 Mech Bde into 1.PzDiv. Intent of 1.PzDiv is 
the seamless C4I integration of 43 Mech Bde in order to sup-
port the daily staff work, training, education and exercises in 
order to be ready to be able to plan and execute missions 
and other tasks. C4I systems are considered to be a conside- 
rable force multiplier. Therefore C4I and accompanying inter- 
operability standards should be integrated to all subordinate 
units to raise, or at least maintain the level of Network Enabled 
Capability of 1.PzDiv as a whole. 
Integration of PzBtl 414 into 43 Mech Bde.  To raise, or at least 
maintain, the Network Enabled Capability of the 43 Mech Bde, 
the Participants strive to equip PzBtl 414 with C4I systems that 
seamlessly exchange tactical information to 43 Mech Bde and 
its subordinate units to create a Common Operational Picture.

Als brigade hadden we voldoende uitdagingen in de ver-
schillende domeinen, met name in het statische en mobiele 
domein. Beide landen hebben hun eigen nationale statische 
domein, in Duitsland Herkules/WANBw en in Nederland MU-
LAN, waardoor het niet mogelijk was om op departementaal 
vertrouwelijk niveau met elkaar te communiceren. Daarnaast 
beschikken wij in Nederland al een aantal jaren over beveiligde 
digitale radio’s in het mobiele domein, maar in Duitsland zit 
men in dit domein nog met name in het analoge tijdperk. 

richten van een Adhoc Cluster 3.0 dat verantwoordelijk werd 
voor het project Taurus met daarin een viertal Business Cases:
• BC 3.0: integratie van 43 Mechbrig in 1. PzDiv;
• BC 3.1: integratie van het Nederlandse Opleidings-, 
 Trainings- en Kennisbehoudpeloton (OTK-pel) in PzBtl 414;
• BC 3.3: integratie van PzBtl 414 in 43 Mechbrig;
• BC 3.4: De Nederlandse contributie aan PzBtl 414.

Daar waar in eerste instantie BC 3.0 gericht was op het behoud 
van het tankoptreden door het oprichten van het OTK-pelo-
ton, werd nu officieel een nog veel diepere integratie afgespro-
ken. 43 Mechbrig werd toegevoegd aan 1.PzDiv, 43 Mechbrig 
kreeg het Duitse nieuw geformeerde Pzbtl 414 onder bevel en 
binnen dit bataljon kwam het OTK-pel Tankoptreden, aange-
vuld met Nederlands personeel en samen met het OTK-pelo-
ton de vierde Tankcompagnie te vormen.  Ook hier werd de 
regie van deze verschillende Business Cases weer belegd bij 
de ASG en werd er door CLAS personeel vrijgemaakt om dit 
proces te begeleiden, waaronder een projectmanager Taurus. 
Dit onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat op 15 sep-
tember 2015 de Ministers van Defensie van Duitsland en Ne-
derland besloten hebben om het advies over te nemen. Op 4 
februari 2016 heeft dit geresulteerd in het ondertekenen van 
de Technical Arrangement (TA) door de toenmalige Minister 
van Defensie Jeanine Hennis en de Duitse Minister van De-
fensie Dr. Ursula von der Leyen aan boord van de ZM Karel 
Doorman. 

In de TA werden verregaande afspraken gemaakt over 
Duits-Nederlandse samenwerking. De titel van de TA is Tech-
nical Arrangement between the Federal Ministry of Defence of 
the Federal Republic of Germany and the Minister of Defence 
of the Kingdom of the Netherlands concerning the intertwined 
integration of 43 (NLD) Mechanised Brigade (43 Mech Bde) 
into 1. (DEU) Panzerdivision (1 .PzDiv). 

De doelstelling van de integratie is ook duidelijk benoemd in 
de TA: 
43 (NLD) Mechanised Brigade (43 MechBde) will be integra-
ted into 1. (DEU) Panzerdivision (1 .PzDiv) in order to attain 
a high level of integration by interforce doctrine, organisa- 
tion and formation, education, training,. exercises, intelligen-
ce and military security, logistics, personnel, medical support, 
command and control, communications, computers and infor- 
mation (C4I) and the integration of units, as described in  
paragraph 2 . 1.PzDiv must be able to operate as a Multi- 
national Heavy Armoured Division for operations as of 2020.
Bij de TA zijn een aantal Annexen toegevoegd waarin meer 
diepgaande afspraken werden gemaakt. (opleiding, training en 
oefeningen (Annex A), logistiek (Annex B), medische onder-
steuning (Annex D), C4I (Annex E) en financiën (Annex F).
Cluster C4I
Binnen het Adhoc Cluster 3.0 werden een aantal clusters ver-
antwoordelijk voor de verschillende deelaspecten, zoals oefe-

De drie commandanten tijdens de ceremonie op 17 maart 2016  (links 

C-43 Mechbrig Brigadegeneraal  Swillens, midden voormalig C-1.

(DEU) PzDiv Generalmajor Langenegger en C-PzBtl 414, Oberstleut-

nant Niemeyer)
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diging en is er een Nederlandse  plaats-
vervangend bataljonscommandant.
Sinds oktober 2017 hebben we een 
Nederlandse S6 in de bataljonsstaf. Het 
grootste deel van het personeel bevindt 
zich in de 4e tankcompagnie. Hierbij is 
het overigens interessant om te vermel-
den dat elke derde bataljonscomman-
dant en Hoofd sectie S3 een Nederlan-
der gaat worden.

Binationaal samenwerken
En dan is er een nieuwe organisatie ont-
staan bestaande uit staf- en manoeu-
vre elementen uit twee verschillende 
landen. Natuurlijk waren we al gewend 
om samen op te treden tijdens expedi-
tionaire missies, maar nu gaat het om 
een andere insteek. Het doel is om uit-
eindelijk voor 1 januari 2020 een mul-
tinationale zware divisie inzetgereed 
te hebben, dus ook gereed voor hoog 
mobiele ‘staal op staal’ inzet. Natuurlijk 
was er al nagedacht over interopera-
biliteitsaspecten en zijn er onder het 

Daarnaast beschikt Nederland over 
BMS (Battlefield Management System) 
dat ons in staat stelt om veel informa-
tie uit te wisselen tussen alle elemen-
ten, zoals positie informatie (Blue For-
ce Tracking). De integratie van deze 
verschillende radionetten betekent dus 
een stap terug naar analoog met alle 
consequenties van dien (radiotelefonie-
procedures, gebruik van klare taal om 
locaties aan te geven, etc.). In 2016 is 
een aanzet gemaakt om de voertuigen 
van PzBtl 414 te gaan voorzien van Ne-
derlandse systemen om volledige inter-
operabiliteit in het mobiele domein te 
verkrijgen.
Daarnaast kreeg PzBtl 414 geen 
C2Ostgp binnen de staf, analoog aan 
de andere bataljons binnen de brigade. 
Overigens had dit te maken met de fi-
nanciële randvoorwaarden van het pro-
ject Taurus.

Ik zal verder in dit artikel terugkomen op 
de activiteiten die met name vanuit het 
Cluster C4I ontplooid zijn en wat hier de 
status van is.

De onderbevelstelling 
Tijdens de onderbevelstellingsceremo-
nie in Bergen/Lohheide is op 17 maart 
2016 43 Mechbrig officieel onderdeel 
geworden van 1.(DEU) PzDiv. Vanaf 
dezelfde datum heeft de brigade PzBtl 
414 binnen haar gelederen opgenomen 
met daarin de Nederlandse compagnie. 

In figuur 4 ziet u het organigram van 1. 
(DEU) PzDiv. Voor de eenvoud zijn de 
Duitse brigades niet verder uitgewerkt 

en zijn alleen de manoeuvre-elementen 
van 43 Mechbrig opgenomen. 

In deze figuur is te zien dat een aantal 
elementen zowel een Duitse als een  
Nederlandse component hebben. 
Allereerst werden al in 2015 een drietal 
officieren geplaatst binnen de staf van 
1.(DEU) PzDiv, waaronder een functio-
naris binnen de sectie G6. Uiteindelijk 
zijn er tien functies gedefinieerd, waar-
van twee binnen de sectie G6 (majoor 
en adjudant).
In september 2016 is binnen de briga-
destaf een Duitse officier opgenomen in 
de rang van kolonel, gevolgd door zes 
functionarissen die binnen verschillen-
de stafelementen werkzaam zijn. In de 
sectie G6 van de brigade is een Duitse 
kapitein opgenomen.
Het merendeel van de Nederlanders 
maakt onderdeel uit van het in Bergen/
Lohheide gevestigde PzBtl 414. Binnen 
de staf van het bataljon bevind zich bin-
nen elke sectie een Nederlandse afvaar-

De organisatie na de reorganisatie (niet alle eenheden van 43 Mechbrig zijn hierin opgenomen)
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een pragmatische wijze elkaar beter te leren kennen en te be-
grijpen en uiteindelijk dichter naar elkaar toe te groeien. 
Interoperabiliteit
Dit is binnen onze brigade een dagelijks terugkerend onder-
werp. Dit blijft vanzelfsprekend niet beperkt tot technische 
interoperabiliteit, maar gaat ook over sociaal/culturele en pro-
cedurele interoperabiliteit. In de bovenstaande paragrafen heb 
ik hier al iets over gezegd.

Binnen de brigade is naar aanleiding van een opdracht van 
de commandant een werkgroep in het leven geroepen om 
te beschouwen waar we op basis van de integratie een aan-
tal knelpunten vanuit de brigade versneld kunnen oplossen. 
Deze werkgroep heeft op basis van een aantal interviews met 
commandanten, sectiehoofden en speciale stafofficieren een 
overzicht gemaakt van deze knelpunten en deze zullen in de 
komende periode verder geanalyseerd en (hopelijk) opgelost 
worden. Zonder de hele lijst te benoemen, benoem ik hier toch 
een paar:
• Voor de commandanten is de keuze van een besluitvor-

mingsmodel niet van essentieel belang: we kunnen leren 
van elkaar. 

• Er is behoefte aan samenwerkingsverbanden (Patenschaf-
ten) binnen elke discipline ter bevordering van zowel proce-
durele als sociale interoperabiliteit.

• Logistieke processen en procedures moeten op elkaar wor-
den afgestemd (denk aan gewondenafvoer, herstelcapaci-
teit, gebruik van elkaars brandstof, olie en smeermiddelen, 
etc.).

• Om adequaat te kunnen communiceren, is technische in-
teroperabiliteit essentieel!

Een aantal van de actiepunten kunnen we zelf in samenspraak 
met de Divisie oplossen, maar een groot aantal ook niet.
Het laatste punt (technische interoperabiliteit) is iets dat we 
binnen de brigade niet zelf op kunnen lossen. Vanuit het pro-
ject Taurus zijn hier in het verleden al de nodige initiatieven 
opgestart. 

Waar staan we momenteel?
Interoperabiliteit in het statische domein
In ons dagelijks werk communiceren we vanuit de brigade re-
gelmatig met onze Nederlandse en Duitse collega’s in Duits-
land, waarbij we tegen behoorlijke uitdagingen zijn gelopen. 
Gelukkig was er al MULAN beschikbaar in de omgeving van 
Bergen/Lohheide, omdat daar al uitlopers beschikbaar waren 
vanwege de SOB/SOMS. Daarnaast biedt het gebruik van de 
telestick ook mogelijkheden voor Nederlandse collega’s in de 
staf van de divisie om tot en met Departementaal Vertrouwelijk 
te kunnen e-mailen. Onze Duitse collega’s op het hoofdkwar-
tier en het  Staff Message Centre zijn voorzien van een LoNo 
(Lotus Notes) werkstation. Deze, via ‘vuil internet’ aangeslo-
ten, werkstations zijn voorzien van de applicatie Chiasmus, 
waarmee aan een e-mail toegevoegd document versleuteld 

project Taurus al een groot aantal aspecten onderkend en 
verder uitgediept. Doctrinair en procedureel zijn er, ondanks 
vele overeenkomsten, toch nog verschillen. De Duitsers heb-
ben andere C4I-middelen en beide landen hebben te maken 
met een onderbezetting aan personeel binnen alle gebieden. 
Als brigade hebben we te maken met twee ‘heren’: CLAS en 
1.(DEU) PzDiv. Beiden hebben een verschillende wijze van 
planning en synchroniseren van activiteiten. Zeker gezien 
het ambitieniveau, het begin 2020 gereed (Fully Operational 
Capable) hebben van de divisie is dan ook behoorlijk ambi-
tieus. Daarnaast hebben we ook te maken met verschillende 
wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld rij- en rusttijdenbesluit 
en vergoedingen, maar ook culturele verschillen: de Duitsers 
zijn over het algemeen  meer gründlich en wat strakker in de 
hiërarchie  en Nederlanders over het algemeen wat pragma-
tischer (binnen onze gelederen zien we dit als a winning com-
bination). De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar 
culturele interoperabiliteit en voedt de ASG en de betrokken 
eenheden met statusrapporten en adviezen.

Daarnaast spreken we beiden een andere taal, waardoor com-
municatie in de afgesproken voertaal, Engels, ook wel eens 
lastig kan zijn op de verschillende niveaus. 
Tot op heden zijn er wel een behoorlijk aantal stappen in het 
integratieproces gezet. Allereerst zijn we als brigade in decem-
ber 2016 gecertificeerd door de 1.(DEU) PzDiv tijdens de CST 
(Command & Staff Trainer) Promising Taurus. 

In 2017 heeft de door 43 Mechbrig georganiseerde FTX Bison 
Drawsko plaatsgevonden, waarbij  een compagnie van PzBtl 
414 is opgenomen binnen 45 Painfbat en levert 43 Mechbrig 
een bijdrage aan de VJTF(L) (Very High Readiness Joint Task 
Force Land) als onderdeel van Panzerlehrbrigade 9, één van 
de nevenbrigades van 1.(DEU) PzDiv. Daarnaast levert de bri-
gade dit jaar een compagnie aan de eFP (Enhanced Forward 
Presence) in Litouwen. Deze activiteiten zijn waardevol om op 

HICON 1.(DEU) PzDiv tijdens Promising Taurus (dec 2016)
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voorstel gedaan dat in de komende 
periode verder wordt uitgewerkt. Daar-
naast is de datum (uiterlijk 1 januari 
2021) onlangs naar achteren gescho-
ven. Dit heeft natuurlijk invloed op de 
doelstelling van BC 3.0.

Inmiddels hebben op de School Ver-
bindingsdienst ook de eerste trainingen 
plaatsgevonden van Duits personeel en 
beschikt het bataljon over een BMS-op-
leidingsset op hun locatie in Bergen/
Lohheide.

FOXTROT en D-LBO
Beide landen zijn aan het nadenken hoe 
het ICT-landschap in het mobiele do-
mein er in de toekomst uit moet gaan 
zien. In Nederland is men bezig om het 
programma FOXTROT in te richten en 
in Duitsland is het programma D-LBO 
(Digitalization of Land Based Operati-
ons). Beide landen zijn met elkaar in ge-
sprek om te kijken waar elkaar gevon-
den kan worden om in de toekomst een 
optimalere mate van interoperabiliteit 
te verkrijgen. Op 17 mei 2018 hebben 
de beide Ministers van Defensie tijdens 
een bezoek aan PzBtl 414 een LoI on-
dertekend om digitale integratie verder 

(dus niet de inhoud van het bericht in 
de e-mail) kunnen worden tot en met 
VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den 
Dienstgebrauch).  Dit betekent dus dat 
er altijd een draaistoelinterface tussen 
zit om informatie aan beide zijden be-
schikbaar te stellen en te verspreiden. 
Daarnaast is het gerubriceerd bellen erg 
complex en wordt er vanwege de dislo-
catie van de verschillende staven regel-
matig gebruik gemaakt van VTC.

Deze tekortkoming in het statische do-
mein is eind 2017 opgepakt door het 
formeren van de werkgroep CrIS (Con-
necting restricted IT-Services). De doel-
stelling van deze werkgroep is om eind 
2019 een aantal generieke applicaties 
met elkaar te koppelen, waardoor het 
uitwisselen van informatie veel eenvou-
diger wordt. De werkgroep richt zich 
op e-mail, data-collaboration, telefonie, 
VTC en chat.   Het is de bedoeling dat 
al in de tweede helft van 2018 gestart 
gaat worden met een e-mail pilot (dus 
koppelen van mindef.nl en bundeswehr.
org). Overigens wordt dit project met 
name aan de Duitse kant getrokken (ca-
paciteit en financiën) en alhoewel JIVC 
ook in dit project participeert, voorzie ik 
hier nog wel uitdagingen op het gebied 
van implementatie. Er zijn al andere lan-
den (Noorwegen en België) die met veel 
interesse naar deze ontwikkelingen kij-
ken, alhoewel we hebben besloten om 
voorlopig nog even de deur gesloten te 
houden om ons zelf de gelegenheid te 
geven om dit project goed af te ronden.

Interoperabiliteit in het 
mobiele domein
Op respectievelijk 24 juli 2017 en 29 au-
gustus 2017 zijn door het Duitse en Ne-
derlandse Ministeries van Defensie een 
Letter of Intent ondertekend aangaande 
het voorzien van voertuigen van PzBtl 
414 met Nederlandse radio’s en BMS. 
In deze LoI met als titel Common DEU/
NLD position on the C4I integration of 
414 PzBtl in 43 Mech Bde werden een 
drietal fasen beschreven, met name ge-
baseerd op de VJTF(L)-verplichting van 
45 Painfbat met daarin een tankcom-
pagnie van PzBtl 414 en haalbaarheid. 

Deze fasen waren als volgt gedefinieerd:
• Fase 1: uitrusten van 17 Main Battle 

Tanks (MBT) LEOPARD 2 A6M (uiter-
lijk 1 september 2018) voor de VJT-
F(L) compagnie;

• Fase 2a: uitrusten van de overige 32 
MBT’s (uiterlijk 1 januari 2020);

• Fase 2b: uitrusten van overige, 
C2-relevante voertuigen (uiterlijk 1 
januari 2021).

De eerste twee fasen lopen momen-
teel en op 11 april 2018 is bij KMW 
(Krauss-Maffei Wegmann) in München 
de eerste Leopard 2 A6M met Neder-
landse radio’s en BMS opgeleverd. Dit 
was tot op het laatste moment nog best 
wel spannend omdat er nogal wat tech-
nische uitdagingen waren. Op het ge-
bied van radio- en BMS-integratie in de 
MBT’s wordt verwacht dat deze binnen 
de gestelde termijnen gereed zijn. 

Fase 2b is een ander verhaal: er worden 
uiteindelijk 25 voertuigen voorzien van 
BMS, terwijl het aantal relevante voer-
tuigen ongeveer vier keer zo groot is.
Op basis van deze beperking heeft de 
Nederlandse S6 van PzBtl 414 samen 
met andere staffunctionarissen een 

De aankomst van de eerste tank in Lohheide
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gekomen om deze zware capaciteit weer in de organisatie in 
te bedden. De wijze waarop was een aantal decennia gele-
den absoluut niet denkbaar, maar nu hebben we een situatie 
waarbij de samenwerking met ons buurland Duitsland tot in 
de haarvaten is doorgevoerd. Zoals al eerder te lezen, is het 
waarschijnlijk niet mogelijk om de doelstelling van Taurus te 
halen. Toch zijn er al een groot aantal succesfactoren. 

Commandant 43 (NLD/DEU) Mechbrig is een ondercomman-
dant van 1. (DEU) PzDiv, binnen de brigade hebben we onze 
tanks terug binnen PzBtl 414 en hebben we een Nederlandse 
tankcompagnie. De eerste tanks zijn voorzien van Nederland-
se radio’s en BMS en de verwachting is dat de tijdlijnen van 
fase 1 en 2a worden gehaald. 

Op ons hoofdkwartier in Darp werken enthousiaste Duitse col-
lega’s die zich hier ook prima thuis voelen. Er wordt gewerkt 
aan technische interoperabiliteit in het statische domein (CrIS) 
en binnen de brigade wordt gekeken naar optimalisatie van in-
teroperabiliteitsvraagstukken in de breedste zin van het woord 
en die buiten de scope van het project Taurus vallen. 

Buiten de brigade zien we dat er interessante ontwikkelingen 
in het mobiele domein zijn (FOXTROT en D-LBO) die hopelijk 
binnen een aantal jaar zullen leiden tot een situatie dat pro-
blemen op het gebied van technische interoperabiliteit in het 
mobiele domein verleden tijd zijn.

te gaan onderzoeken en te ontwikkelen. Voor 43 Mechbrig is 
deze (potentiele) samenwerking een grote kans: niet alleen op 
het gebied van technische interoperabiliteit wordt de situatie 
eenvoudiger, maar waarschijnlijk ook op het gebied van onder 
andere opleiding & training en operationele logistiek.

FOC in 2020?
Afgelopen april is de laatste DEU/NLD ASG geweest. Op het 
moment van schrijven kan gesteld worden dat het doel van 
project Taurus niet gehaald gaat worden (FOC (Fully Operati-
onal Capable) in 2020).  De redenen hiervoor zijn dat er nog 
geen gezamenlijke doctrine beschikbaar is en TTP’s (Tacti-
cal Techniques & Procedures) beschikbaar zijn, dat fase 2b 
(C2-relevante voertuigen voorzien van BMS) waarschijnlijk 
pas in 2022 gereed zal zijn en  dat cursussen (rijopleidingen/ 
wapentechnische opleidingen) binationaal nog niet worden 
geaccepteerd. Ook loopt de vulling van de Nederlandse tank-
compagnie niet naar behoren. Dit punt is sinds kort aange-
merkt als een zogenaamd Lighthouse-project. Deze punten 
zijn relevant om uiteindelijk te kunnen bepalen of de doelstel-
ling gehaald gaat worden.

Samenvattend
Na een lange periode van bezuinigingen, waarbij vaak de kaas-
schaaf werd gebruikt om capaciteiten uit te dunnen en uitein-
delijk drastische keuzes door het compleet uit de organisatie 
weghalen van de tankcapaciteit, is uiteindelijk de mogelijkheid 
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