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Door de huidige dreigingen is het belang van C2 on the
move van levensbelang om te kunnen overleven op het
gevechtsveld. Naast dat het iets zegt over de eisen van
de toekomstige C2-systemen vergt het ook iets van de
menselijke capaciteiten als het gaat om het vergaren,
verwerken van grote brokken informatie en de wijze waarop alle informatie vertaald en verspreid wordt. Daarnaast
worden procedures en werkwijzen aangepast doordat
de fysieke aansturing van het gevecht in een Forward
Command Post (FCP) niet langer plaatsvindt vanuit ‘het
kruis (on the hold)’ maar vaker rijdend (on the move).
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Hierbij vindt de integratie van de effectbrengers op afstand
van elkaar plaats en dus niet rondom een kaart face to face.
Verder moeten ook vragen m.b.t. de organisatorische kant
beantwoord worden. Bijvoorbeeld dat de vaste voertuigbemanning los staat van de functionaliteiten om het gevecht aan
te sturen. Om mensen en procedures i.c.m. middelen op elkaar aan te laten sluiten moet de C2-infrastructuur aan een
aantal voorwaarden voldoen om het überhaupt mogelijk te
maken on the move te kunnen communiceren. Kortom, met
het inbrengen van een C2-infrastructuur die in staat is on the
move informatie uit te wisselen is dit niet voldoende voor succes. Naast de middelen, de C2-infrastructuur, moeten ook de
mens en de procedures aangepast dan wel getraind worden.

sensoren in de vorm van Unmanned aerial vehicles (UAV’s)
en drones. Deze zijn o.a. ook ingezet tijdens het conflict in
Oekraïne. Door het storen van de militaire frequenties gingen
de Oekraïense eenheden over op het gebruik van hun mobiele
telefoons. Hierdoor werden ze onderkend door o.a. drones en
kwamen vervolgens onder artillerievuur te liggen.
Onze C2-elementen (commandoposten) vormen een High
Value Target (HVT) op de High pay-off Target List (HPTL)
voor de RF, waarbij hun sensoren getaskd zullen worden om
onze C2-locaties te detecteren om deze vervolgens vanaf
grote afstand uit te schakelen.

Dreiging

De C2-infrastructuur (C2-systemen en transmissiemiddelen)
die de huidige C2-elementen ondersteunen in het ontplooide
en mobiele domein zijn kwetsbaar om op te kunnen treden in
het bovengenoemde dreigingsscenario. In het ontplooide domein wordt voornamelijk gebruik gemaakt van TITAAN in combinatie met ELIAS. De C2Ost-elementen die ingedeeld zijn bij
brigades en bataljons creëren een Local Area Network (LAN)
en door transmissiemiddelen zoals o.a. SATCOM, straalzender, internetlijnen worden deze gekoppeld tot een Wide Area
Network (WAN). De configuratie wordt per oefening, dan wel
missie, geprimed en gestaged. Met andere woorden, het netwerk (en alle componenten) worden per oefening/missie vanaf
scratch geconfigureerd. Dit proces duurt een aantal weken
omdat er gegevens nodig zijn voor het bouwen van een CIS-

De Russische Federatie (RF) heeft sinds 2008 grote hervormingen doorgevoerd op onder andere EOV- en cybergebied.
Door een koppeling te maken tussen deze capaciteiten (sensoren) en de zgn. shooters (lees artillerie) is de RF is staat om
zeer snel te kunnen reageren op activiteiten in het elektromagnetisch spectrum (EMS). De RF beschikt over deze EOV- en
cybercapaciteiten op het tactische niveau en dat maakt dat wij
in onze Area of Responsibility (AOR) geconfronteerd kunnen
worden met deze snelle sensor to shooter capaciteiten. Het
EMS is hiermee nadrukkelijker onderdeel geworden van het
militair optreden. De RF streeft ernaar het gevecht op afstand
te voeren en heeft daarvoor vuursteuncapaciteiten >100 km
tot 500 km. Daarnaast beschikt de RF over grote aantallen
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Uitgangspunten van programma FOXTROT

plan en IV-plan. Het CIS-plan gebruikt
gegevens zoals locaties (area plan),
toegewezen (transmissie)middelen en
deelnemende eenheden en het IV-plan
gebruikt floor plans, netwerkmappen
en gebruikers(rechten). Deze gegevens
worden uiteindelijk geconfigureerd en
getest in drie weken in samenspraak
met het JIVC, voordat de verplaatsing
en opbouw kan beginnen.
Kleine wijzigingen kunnen tijdens de
oefening doorgevoerd worden maar
deze wijzigingen zijn vooraf niet getest
en sommige wijzigingen kunnen consequenties hebben voor het netwerk. De
transmissiemiddelen zoals SATCOM en
straalzender zijn mobiel, maar niet te
gebruiken on the move.
In het mobiele domein gebruiken we
Battlefield Management System (BMS)
ELIAS, die door middel van radio’s aan
elkaar gekoppeld zijn. Dit maakt dan
ook dat het systeem on the move te gebruiken is, echter in een zeer beperkte
straal (7-15 km) vanwege de afhankelijkheid van een aantal omgevingsfactoren (zoals terrein en weer) en dus niet
bij elke opdracht het meest efficiënt is.

Daarnaast syncen deze radio’s om de
zoveel tijd om het netwerk gesynchroniseerd te houden. Dit maakt dat er
op regelmatige basis activiteit is in het
EMS en je dus zichtbaar bent. Je zou
dit kunnen ondervangen door BMS op
‘RX’ (alleen ontvangen) te zetten, maar
daarmee loop je het risico dat het systeem vastloopt door de overkill aan data
op het moment dat er weer gezonden
mag worden. Kortom, in het mobiele
domein bestaat de mogelijkheid om on
the move informatie uit te kunnen wisselen in een beperkte straal en via één
transmissiemiddel waarbij regelmatige
synchronisatie noodzakelijk is.

Defensievisie

Zet je de huidige C2-infrastructuur
(middelen) in het ontplooide en mobiele
domein af tegen de huidige dreiging en
daarmee de veranderende eigen procedures/werkwijzen, dan kunnen we de
voorzichtige conclusie trekken dat de

huidige set aan C2-middelen niet meer
(geheel) voldoet aan het hedendaagse optreden. Waar Defensie in de toekomst naar toe gaat staat onder andere
geschreven in de Defensievisie 2035
‘Vechten voor een Veilige Toekomst’.
Deze Defensievisie 2035 ‘Vechten voor
een Veilige Toekomst’ onderstreept het
belang van informatie waarbij de CDS in
zijn oogmerk aangeeft dat we ons moeten wapenen voor een omgeving met
grote hoeveelheden desinformatie en
dat we moeten leren hoe we onze inzet
op het digitale slagveld sneller, beter en
effectiever kunnen maken.
De krijgsmacht streeft ernaar in 2035
een technologisch hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie te zijn. De
vraag is: ‘Hoe gaan we invulling geven
aan bovenstaande visie op het gebied
van C2 on the move op de korte en
middellange termijn? In de volgende paragrafen zal ik uitleggen welke stappen
er al gezet zijn en welke stappen nog
genomen moeten worden.

Programma FOXTROT

Het programma FOXTROT richt zich
op de modernisering en digitalisering
van de krijgsmacht in het mobiele do-

Organogram 44 BTG SP0-FP1
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Vernieuwing tactical infrastructure

mein. Het concrete doel van FOXTROT luidt: ‘Alle mobiele
platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatiegestuurd optreden mogelijk
te maken’. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd:
Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes
en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. Om het
proces van moderniseren te stroomlijnen om de samenhang
der dingen te waarborgen is een strategische roadmap ontwikkeld. De strategische roadmap bestrijkt een periode van 15
jaar en geeft richting naar de toekomst.
Het eindproduct wordt geleverd in deelleveringen die we spirals noemen. Deze spirals worden weer gekoppeld aan eenheden. 43 Mechbrig zit in SPIRAL 0 waarbij afgelopen oktober
de scoping sessies hebben plaatsgevonden voor SPIRAL 0,
FORCE PACKAGE 1 (SP0 / FP1). 44 Bataljonstaakgroep (BTG)
vormt de kern voor deze force package. Het doel van de force
package is het vernieuwen, aanpassen en verwerven van de
transmissiemiddelen, middleware en platformstructuur.
Eind 2021 wordt toegewerkt naar een projectvoorstel voor
SP0 / FP1 en daarna volgt een uiteindelijke start van de aanbesteding eind 2022. Het is een proces van jaren voordat
daadwerkelijk de eerste middelen ingebouwd gaan worden in
de voertuigen, waarbij er veel afhankelijkheden te benoemen
zijn. 43 Mechbrig is met 44 BTG de eerste eenheid die uiteindelijk uitgerust gaat worden met deze nieuwe middelen.

Experiment CIS LITE

In 2016 is het innovatievoorstel geschreven door het JIVC/
KIXS met de titel: Proof of Concept CIS-Lite for FCP. Dit voorstel is tot stand gekomen door initiatieven vanuit 13 LtBrig in
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overleg met 43 MechBrig en 11 LMB. De brigades beschikten
toen niet over de middelen om zelfstandig een FCP uit te brengen. De belangrijkste doelen van dit voorstel waren:
- Beperken van de management & control inspanning en het
benodigde skill-niveau;
- Minder complexiteit voor de gebruiker;
- Toename van de robuustheid en redundantie (door verschuiving naar CombatOps);
- Meer flexibiliteit en schaalbaarheid en sneller gebruik maken van nieuwe technologie.
De operationele meerwaarde voor de brigades bestond voornamelijk uit verbeterde beweeglijkheid van de FCP, verbeterde
reachback naar de MCP, een beperking van de footprint van
ondersteunend personeel en dat de brigades in staat werden
gesteld om vanuit een vooruitgeschoven locatie de eenheden
aan te sturen (mentale component).
De huidige stand is dat er vijf prototype-boxers per brigade
(13 LtBrig en 43 MechBrig) ontwikkeld zijn met elk vier werkplekken die bestaan uit een mix aan middelen om in te zetten
tijdens gereedstellingsactiviteiten. Elke boxer co is uitgerust
met een mix aan transmissiemiddelen VHF, 4G, wifi, Wlan,
SATCOM on the move, die de brigade in staat stelt om on the
move informatie te delen tussen MCP en FCP middels VOICE
(VHF, MUMBLE of FiveFive) en DATA (ELIAS).
Tijdens de oefening BISON HYBRID is er naast het technisch
testen van de middelen ook geëxperimenteerd met de menselijke en procedurele invulling van het FCP concept. De aansturing (current) van eenheden vond eerst plaats vanuit de MCP.
Later in de week werd de operatie vanuit de FCP, in verschillende personele samenstellingen, aangestuurd.

o p e r at i o n e e l
Ondanks dat er on the hold vanuit de
FCP is gewerkt zijn er al diverse lessons
indentified (LI) naar voren gekomen. Een
tweetal voorbeelden:
- Een verzoek tot een technische aanpassing. Er zat vertraging tussen het
verzenden en ontvangen van berichten (ELIAS chat) en positie-updates
tussen de brigade MCP, FCP en de
bats. Dit zorgde voor een vertekend
beeld in de situational awareness
(SA). Naast dat dit niet mogelijk zou
moeten zijn, kwam naar voren dat er
een wens is voor een ontvangst/lees
bevestiging, zodat de zender weet of
zijn bericht aangekomen dan wel gelezen is.
- Een procedurele afspraak. De ELIAS
chat werd gebruikt voor de battle
update waarbij er, na aangeven van
de ondercommandanten, altijd een
confirmatie plaats moest vinden via
VOICE (in dit geval MUMBLE).

ken gaat worden of dit systeem ook op
bataljonsniveau ingevoerd kan worden.

Het experiment CIS LITE is verlengd tot
medio 2022. Dit houdt in dat er verder
geëxperimenteerd gaat worden met de
huidige set aan middelen en evt. uitgebreid gaat worden met HF-breedband
en andere SATCOM middelen. In 2022
gaat het experiment mogelijk over naar
de projectfase, waarbij er tevens geke-

LRC zorgt dat de BMS gebruikers in
staat worden gesteld hun ELIAS C2-data uit te wisselen met de rest van de
eenheid (BMS/TITAAN), wanneer zij buiten VHF-bereik zijn. LRC beschikt over
een mix aan transmissiemiddelen zoals
o.a. Long Term Evolution (LTE, 4G) en
SATCOM on the move. Zowel LTE als

Long Range Communication
(LRC)

Het project LRC is begonnen in 2007,
maar heeft stilgelegen van 2008 tot
2012. In 2012 is het project wederom
gestart met als opdracht de C2-informatieuitwisseling te garanderen indien
de huidige communicatiesystemen dit
niet meer konden bieden. Met name
de ontbrekende Beyond Line Of Sight
(BLOS) transmissiemiddelen beperkten
de eenheden in het ‘diepe’ brigade- en
bataljonsgevecht. Het project bestaat
uit verschillende onderdelen.
Data Communicatie Mobiel Optreden
(DCMO) LRC wordt voornamelijk ingezet binnen de verkenningseenheden
van CLAS en LRC-Manpack Restricted (MR) voorziet 11 LMB van mobiele
C2-capaciteit BLOS.
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SATCOM maken gebruik van de civiele frequentieband waarbij de Payload
Encrypter zorgt voor de encryptie. Voor
DCMO-LRC wordt nog een add-on op
ELIAS geïnstalleerd, namelijk Hyperion.
Hiermee kan beeldmateriaal (BA kop)
ontsloten worden waarbij de beelden
(foto’s) kunnen worden verstuurd via
een IMINTREP in ELIAS of via Troop
Grit. De gebruiker heeft een aantal applicaties om informatie te kunnen delen.
Five Five is een spraakapplicatie waarbij
max vier spraakkanalen per gebruiker te
installeren zijn. Om data te kunnen delen wordt gebruik gemaakt van ELIAS,
maar hiervoor kan ook Troop Grit gebruikt worden. Het project kent een lange geschiedenis. De laatste stand van
zaken is dat er nu steeds meer zicht is
op daadwerkelijke inbouw. Planningen
worden steeds concreter maar het blijft
een project met veel afhankelijkheden
waar keuzes moeten worden gemaakt.
Een voorbeeld hiervan is de Mid Life
Update (MLU) van de FENNEK.
De MLU is al gepland en komt steeds
dichterbij qua tijd. Dit heeft invloed op
de beschikbaarheid van FENNEKS voor
de inbouw LRC. Wat wel al concreet is,
is dat de ATB m.b.t. de aanschaf van
middelen voor de eerste tien FENNEKS
is gedaan. Het komende jaar gaat het
inbouwplan voor LRC concretere vormen aannemen!
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en snelle management & control tools voor het configureren
en beheer voor de functionele CIS-lijn. Door invoering van bovenstaande experimenten op de korte en de projecten op de
middellange termijn zijn wij in staat om zo goed aan te sluiten
met de C2-infrastructuur op de operationele behoeften.

BISON HYBRID (FCP on the hold)

Afsluiting

Onze omgeving verandert zeer snel. Dit vereist een continue
aanpassing van mens, middelen en procedures. De behoefte
aan C2-middelen draagt bij aan een gegarandeerde informatiestroom waardoor commandanten een juiste informatiepositie krijgen en houden. Dit vereist een mix aan transmissiemiddelen die BLOS en on the move gebruikt kunnen worden.
Daarnaast is er behoefte aan slimme gebruiksvriendelijke userinterfaces (apps) voor de gebruikers en flexibele, eenvoudige

LRC-DCMO op FENNEK
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Bij het uitvoeren van experimenten en projecten is het echter
wel noodzaak dat een experiment/project valt en staat met het
onderzoeken, testen, behoeftes onderkennen en oplossingen
aandragen. Dit vergt meer dan alleen technisch testen door
bijvoorbeeld een functionele ‘6’ lijn.
Om vandaag beter te zijn dan gisteren en morgen beter dan
vandaag, moet er ruimte zijn voor experimenten tijdens gereedstellingsactiviteiten om een realistisch beeld te geven dat
weer als input dient voor het ontwikkelproces. Experimentdoelstellingen moeten onderdeel zijn van de oefendoelstellingen om de aansluiting met de operationele werkelijkheid te
borgen.
Ik sluit af met een uitspraak van Andy Kraag (Hoofd Landelijke Recherche van de Nationale Politie) in de strijd tegen de
georganiseerde criminaliteit over het belang van informatie
bij de uitvoering van operaties. “Als je de communicatie
controleert, dan domineer je de operatie”.

