CISBN VERSUS 101 CISBAT
IN FASE
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met lkol b.d. Henk Rensink (voormalig DACOS G6 1GNC en tot 2008 Hoofd Integraal Systeem Manager (ISM) TITAAN).

Toen in 2002 TITAAN als allereerste werd ingevoerd bij 1GNC had niemand
kunnen bedenken dat het tot eind 2010 zou duren voordat 1GNC, de CLAS-eenheden en CLSK zouden kunnen beschikken over een en dezelfde compatibele versie van TITAAN. Dat biedt mogelijkheden voor een operationeel geïntegreerd samenspel dat tot nu toe buiten beeld is gebleven. In dit artikel wordt nader ingegaan
op die nieuwe mogelijkheden en op welke wijze de sturing daarvan in te regelen.

INLEIDING
Door de evolutionaire ontwikkeling van
TITAAN was het tot op heden onmogelijk
om de middelen van het (GE/NL) Cisbn en
CLAS-eenheden geïntegreerd in te zetten.
De reden lag in het gegeven dat de eenheden respectievelijk TITAAN fase 1 en
TITAAN fase 2/3 was uitgeleverd en deze
twee fasen zijn niet compatibel.
Bij een gelijktijdige ontplooiing van middelen van het (GE/NL)Cisbn en CLAS-eenheden (o.a. in NRF-4) werden dan ook twee
fysiek onafhankelijke TITAAN netwerken
ontplooid die beiden waren voorzien van een
eigen missie-G6/S6 en een eigen MCCC
(Mobiel CisControlCentrum) functionaliteit.

maar om principiële besluiten te nemen over
de inzet van TITAAN 4.1 (en verder) bij gelijktijdige ontplooiing van het (GE/NL)
Cisbn samen met CLAS-eenheden.

INVOERING TITAAN 4.1
Toestand / overzicht TITAAN materieel na
invoering.
Momenteel zijn de servervoertuigen van
(GE/NL) Cisbn en CLAS-eenheden niet
compatibel. Met de invoering van TITAAN
fase 4.1 wordt bereikt dat alle ingevoerde
TITAAN middelen nagenoeg 100% identiek
zijn. In onderstaande tabel is dit beknopt
weergegeven.

Hardware
Sinds 2008 is TITAAN fase 4.1 ingevoerd
bij het (GE/NL) Cisbn en momenteel
wordt TITAAN fase 4.1 ook ingevoerd bij
de CLAS-eenheden en de CLSK-eenheden.
Hierdoor is het technisch mogelijk om één
fysiek TITAAN netwerk te ontplooien, één
missie-G6/S6 aan te wijzen, en één MCCC
uit te brengen.
Ondanks dat het technisch mogelijk is, wil
dat nog niet zeggen dat vanuit operationeel
gezichtspunt of gezien vanuit de verantwoordelijkheid van een eenheidscommandant, dit ook wenselijk is.
In voorliggend document wordt nader in
gegaan in een mogelijk alternatieve wijze van
inzet van TITAAN bij de gelijktijdige ontplooiing van het HRFHQ en CLAS-eenheden. Voor de leesbaarheid wordt het verschil
tussen de inzet tijdens NRF-4 en een mogelijke inzet tijdens een toekomstige NRFXX periode beschreven. Eerst worden in grote lijnen de gevolgen van de invoering van
TITAAN fase 4.1 beschreven waarna de problematiek ten aanzien van missie-G6/S6, inzet MCCC, en inzet TITAAN middelen
wordt uitgelegd.
In de laatste paragraaf worden de drie deelproblemen gegeneraliseerd om bij besluitvorming niet te blijven steken bij de inzet
van TITAAN ten behoeve van NRF-XX,
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Software

Een veel gehoorde misvatting is dat 1GNC
niet over ISIS zou beschikken. Dit is echter
niet juist, 1GNC gebruikt ISIS niet (HEROS is de C2-applicatie) maar de software is
volledig beschikbaar binnen TITAAN (is alleen niet in gebruik). Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de applicaties Portal en VTC die voor het HRFHQ zijn
ontwikkeld, maar die hierdoor eveneens beschikbaar gaan komen voor CLAS-eenheden (voor VTC wordt echter voor CLASeenheden geen hardware geleverd door het
project).
De enige echte verschillen zijn: (GE/NL)
Cisbn beschikt over krachtiger servers en
over de applicatie HEROS (C2-applicatie
voor gebruik binnen HRFHQ).
Gevolgen operationele inzet TITAAN.
Doordat beide fasen van TITAAN (1 en
2/3) niet compatible waren moest tijdens
de ontplooiing gebruik worden gemaakt van
2 fysiek gescheiden netwerken (zie onderstaande principe schema’s).

(GE/NL) Cisbn
G4 en G5-servers
HEROS-server
Basis TITAAN
Themis / ISIS / CYRUS
Portal
VTC
Heros

CLAS-eenheden
G3-servers
Basis TITAAN
Themis / ISIS / Cyrus
Portal
VTC

CLAS-netwerk
1 missie-S6
1x MCCC
1x JCG compartiment

LCC-netwerk
1 missie-G5
1x MCCC
1x JCG Compartiment
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Gearceerd zijn eenheden aangegeven die zowel beschikten over het netwerk van het LCC
(als directe ondercommandant) zijnde een
TITAAN fase 1 netwerk, als over het eigen
netwerk TITAAN fase 2/3.
Na de uitlevering van TITAAN fase 4.1 is
het technisch mogelijk om beide netwerken
volledig geïntegreerd te ontplooien (zie onderstaand principe schema).
Geintegreerd Netwerk
1x missie-G6/S6
1x MCC
1x JCG compartiment

MISSIE –G6 /MISSIE-S6
Een missie-G6/S6 is de G6/S6 van de
hoogst aanwezige Nederlandse operationele commandant binnen een missie die continue in zijn adviezen het nationale belang
mee laat wegen (de zogenaamde rear-linking).
Tot nu toe (o.a. NRF-4) werd de rol van
missie-G6/S6 altijd belegd bij de commandant van de hoogst aanwezige ‘puur Nederlandse’ eenheid (een brigade of het uitbrengen van een Contingentscommando).
Dit leidde in het verleden nooit tot conflicten omdat ook de hoogst operationele commandant continue het Nederlands politiek
belang moest bewaken en de beide netwerken fysiek gescheiden waren.
Bij het uitbrengen van één geïntegreerd TITAAN fase 4.1 netwerk kan dit echter tot
conflicten leiden: het (bi-nationaal) operationele belang hoeft namelijk niet te stroken
met het nationaal politiek belang. Hierdoor
zouden de HRFHQ-G6 en de missieG6/S6 lijnrecht tegenover elkaar komen te
staan.

Niet alleen wordt hierdoor een verdergaande invulling gegeven aan NEC (Network
Enabled Capability) of NCW (Network
Centric Warfare) maar kan ook een besparing in middelen worden gerealiseerd indien
de netwerken volledig geïntegreerd worden
ontplooid. Deze besparing wordt uiteraard
niet behaald indien beide netwerken (ook al
wordt beschikt over identiek materieel)
slechts aan elkaar worden gekoppeld maar
fysiek naast elkaar worden ontplooid.
In onderstaand figuur wordt ingezoomd op
een Nederlandse ondercommandant van het
LCC. Links de situatie tijdens NRF-4 (servervoertuigen fase 1 EN fase 2/3), rechts de
huidig mogelijke situatie (alleen materieel
fase 4.1).

Een voor de hand liggende oplossing is de
hoogst aanwezige Nederlandse militair binnen de Sectie G6 in voorkomend geval te
belasten met het missie-G6-schap. Hiermee
moet echter wel C-1GNC instemmen gelet
op het feit dat binnen de sectie-G6 het Nederlands nationaal belang van doorslaggevende aard kan zijn bij het formuleren van
operationele adviezen. In principe zou het
er op neer komen dat de missie-G6 een vetorecht krijgt om het Nederlands nationaal belang te waarborgen (red-card holder).
Tevens dient DOPS hiermee in te stemmen.
Immers het realiseren van ‘rear-linking’ is in
opdracht van de CDS.
Juist bij een geïntegreerd netwerk is het be-

lang van éénhoofdige G6/S6-schap overduidelijk. De overall planning en voorbereiding van het TITAAN-netwerk eisen een
éénhoofdige leiding. Daarnaast waarborgt
een centrale rol van de missie-G6 een optimale inzet van de C2-ondersteunende elementen en de TITAAN middelen.

INZET MCCC
Een MCCC is volgens de definitie een beheerorgaan waarbij de JCG (Joint CIS
Groep) een set van gedelegeerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden vaststelt. Omdat de verantwoordelijkheden van
een MCCC puur liggen in het uitvoerend
technisch vlak is er geen enkel bezwaar om
slechts één MCCC uit te brengen. De JCG
moet zich alleen terdege bewust zijn dat bij
het vaststellen van de gedelegeerde verantwoordelijkheden OOK de nationale aspecten niet over het hoofd worden gezien.

INZET MIDDELEN
De inzet van de middelen (personeel en materieel) laat zich ruwweg in een drietal categorieën opdelen:
- ondercommandanten van het LCC die
zelf beschikken over TITAAN middelen;
- inzet van TITAAN middelen voor eenheden die niet organiek beschikken over
TITAAN en
- inzet van aanvullende TITAAN middelen voor eenheden die zelf beschikken
over TITAAN.
Ondercommandanten van het LCC
Zoals al aangegeven krijgen Nederlandse ondercommandanten van het LCC TITAAN
middelen vanuit het (GE/NL) Cisbn. Deze verplichting is vastgelegd in NATO
STANAG 5048 (verbindingen lopen van
hoog naar laag). Daarnaast beschikken zij
zelf over TITAAN.Technisch is een voor de

Eigen personeel
Eigen fysiek netwerk
Eigen eindapparatuur

Eigen personeel
Eigen fysiek netwerk
Eigen eindapparatuur

Eigen personeel
Eigen fysiek netwerk
Eigen eindapparatuur
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Eigen personeel
Eigen fysiek netwerk
Eigen eindapparatuur
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Onderwerp
Missie G6/S6

MCCC
Inzet materieel
Ondercdtn LCC

Inzet materieel
Geen eigen
TITAAN
Aanvullende behoefte

Besluit
Bijzonderheden
Kan volstaan worden met één Instemming DOPS
missie-G6/S6 ?
Instemming C-1GNC
Veto-recht hoogst aanwezige
NL-officier binnen HRFHQ/G6.
Kan volstaan worden met één Instemming C-1GNC.
MCCC?
Puur technisch uitvoerend werk.
Wordt volstaan met (GE/NL) Instemming C-1GNC
Cisbn middelen voor LCC
Instemming C-CLAS
ondercommandanten ?
(ondercommandanten)
Personele inzet
Levert (GE/NL)
Instemming C-1GNC
Cisbn maximaal
Politieke gevoeligheid
TITAAN middelen ?

hand liggende oplossing het schrappen van
circa de helft van de middelen en van het
daarbij behorende personeel. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat alleen het schrappen van organieke middelen van de eenheid
kan plaatsvinden omdat alleen de servervoertuigen van het (GE/NL) Cisbn beschikken over HEROS en dit is de C2-applicatie van het hogere niveau (LCC).

Vanuit operationeel gezichtspunt zal C1GNC hiermee dienen in te stemmen. Het
(GE/NL) Cisbn is namelijk dedicated om
de behoefte van het HRFHQ in te vullen,
en speelt in principe geen rol bij het invullen van nationale behoeftes.
Juist bij deze invulling is het goed om de politieke gevoeligheden nauwlettend in het
oog te houden.

Vanuit operationeel oogpunt dient te worden opgemerkt dat de C-LCC zich terdege
moet realiseren (en zal moeten instemmen)
dat zijn ‘vrijheid van handelen’ in lichte mate wordt beperkt. Immers de TITAAN middelen worden niet alleen maar gebruikt om
de verbinding van ‘hoog naar laag’ te realiseren maar dienen ook de interne communicatie binnen de eenheid te garanderen.
Ook vanuit de eenheidscommandanten kan
verzet worden verwacht. Zij worden geconfronteerd met het feit dat zij hun eigen middelen niet mogen inzetten.
Als laatste dient te worden opgemerkt dat in
nauw overleg tussen de operationele eenheid en het (GE/NL) Cisbn de personele
bezetting zal moeten worden bepaald. Voor
beiden geldt namelijk dat zij niet beschikken over de kennis en kunde van elkaars taak
(‘hoog / laag verbinding’, ondersteunen eigen eenheid/staf). Een mix van personeel
moet waarborgen dat beide taken naar behoren worden ingevuld.

Een voorbeeld: bij NRF-XX wordt een
MOGOS-cie ontplooid. Deze cie wordt
voorzien van een servervoertuig afkomstig
van 101 Cisbat. Gelijktijdig is door het 1
GNC afwijzend gereageerd op het verzoek
van Duitsland om de Medical Task Force
(MTF) te voorzien van middelen om te communiceren naar de ondercommandanten
van deze eenheid. De argumentatie daarvoor
is dat de Duitse MTF zelf verantwoordelijk
is voor de verbindingen van hoog naar laag
(Duitsland is lead nation).
Het leveren van middelen uit het
(GE/NL)Cisbn kan dus precedent werking
hebben.

Inzet van TITAAN voor CLAS-eenheden
die niet organiek beschikken over TITAAN
Indien bij inzet het noodzakelijk is dat een
eenheid beschikt over TITAAN (en de eenheid daar niet zelf over beschikt) dan worden deze middelen normaal gesproken geleverd door 101 Cisbat.
Het zou wenselijk zijn als deze middelen ook
uit het (GE/NL) Cisbn worden geleverd.
Hiermee wordt bereikt dat het (GE/NL)
Cisbn maximaal wordt ingezet, de achterblijvende capaciteit wordt hiermee zo klein
mogelijk gemaakt).
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SAMENVATTEND
Een aantal besluiten dienen te worden genomen. In principe kunnen de besluiten onafhankelijk van elkaar worden genomen ondanks dat ze een zeer nauwe relatie met elkaar
hebben. Eénhoofdige leiding door een missie-G6, uitbrengen van één MCCC, dwingt
niet automatisch tot het schrappen van organieke middelen van CLAS-eenheden.
In de tabel is kort en bondig weergegeven
welke besluiten moeten worden genomen
en de daarbij behorende belangrijkste bijzonderheden.

Een alternatief kan zijn om de middelen vanuit 101 Cisbat onder bevel te stellen van
(GE/NL) Cisbn. Hierdoor levert Nederland, maar ontstaat wederom een éénhoofdige leiding.
Inzet van aanvullende TITAAN middelen.
CLAS-eenheden die zelf beschikken over
TITAAN kunnen aanvullende ondersteuning vragen vanuit 101 Cisbat. Dit kan zijn
om een RCP van middelen te voorzien of
om in de ACP zorg te dragen voor extra redundantie in het kader van de bedrijfszekerheid.
Ook hier kan dezelfde redenering worden
opgezet als in voorgaande paragraaf:
(GE/NL) Cisbn levert om te komen tot
maximale inzet van het bataljon. Ook hier
geldt dezelfde politieke gevoeligheid.
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