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In het leader van het opzetten van de BENELUX samenwerking is er reeds gesproken
over de principiële mogelijkheid of de in dit kader geplaatste UitwisseltngsOfffcieren Ingezet konden worden bij operaties buiten het gezagsgebied van het
ontvangende land. Indien dit op voorhand onmogelijk zou blijken te zijn was vanuit
JISTARC zijde namelijk de uitwisseling van officieren niet positief geadviseerd ivm
een sterk afnemende capaciteit in kapiteins CCIRM tbv een mogelijke uitzending.
In de MOU (referte) staat de hiervoor geldende afspraak opgenomen in section 5,
punt 2:
"Exhange personnel may not be deployed in operations or exercises outside the
territory of the Receiving Participant's State without the prior written consent of the
Sending Participant".
Naast de inzet voor operaties is daarin ook opgenomen dat dit voor oefeningen zal
gelden. De sinds 1 nov 2013 bij het JISTARC geplaatste
\
werkzaam als Belgisch Exchange Officer binnen de Sie 3 van V,èi
JISTARC in de functie van Stafofficier O&T/CCIRM. Bij zijn plaatsing is de mogelijke
inzet van hem voor de aanstaande operatie in MALI reeds besproken met BEL G2
COMOPSLAND, hierbij is aangegeven dat hiervoor geen belemmeringen voorzien
worden en wanneer de uitzendperiode duidelijk is een schriftelijk verzoek
ingediend kan worden bij 62 COiVlOPSLAND. Conform verzoek vanuit BEL G2
hebben we dit op 27 januari 2014 gedaan (zie bijlage). Het antwoord vanuit G2
COiVlOPSLAND (ref BEL nr 14-00127369) is dat BEL Defensiestaf in principe akkoord
geeft voor inzet van E
in de opdracht Mli^USIVIA (Mali). Akkoord blijft
echter onder voorbehoud omdat de inzet bevestigd moet worden door de nieuwe
regertnf; die na de afgemene verkiezingen van 25 mei 2014 gevormd zai worden.
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Dit antwoord is rechtstreeks aan C-JISTARC verzonden en ingeboekt onder nr CLAS
2014004675. G2 COiVlOPSLAlMD verzoekt de hiërarchische keten op de hoogte te
stellen. Dit laatste is door een misverstand binnen mijn staf nog niet gedaan.
Ik breng u met dit schrijven dan ook formeel op de hoogte van het antwoord van
G2 COiVlGPSLANO met het verzoek dit in de lijn verder te melden,
ik neem aan dat met dit antwoord vanuit België er geen formeel verzoek door zorg
van BUZA meer noodzakelijk is. Het is ons inmiddels duidelijk dat een verzoek om
inzet voor een missie via de verschillende bevelsniveaus dient te veriopen. Verzoek
is echter wei om richtlijnen te krijgen hoe om te gaan met aanvraag voor inzet van
de
>ij oefeningen buiten het NLD grondgebied.
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