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Voorwoord

Panta rhei – Alles stroomt (Heraclitus). De wereld is inderdaad in een voortdurende 
transitie. Er zijn evenwel constanten. Eén ervan is de noodzaak om bij deze transities 
nauwlettend alle aspecten te analyseren die onze samenleving moeten toelaten om zich 
verder te kunnen ontwikkelen, in vrede en veiligheid. 

Het is onze ambitie om over de veiligheidsaspecten van een maatschappij in verandering 
te publiceren. Vanuit verschillende invalshoeken maar met één objectief: het analyseren 
van de lessen die we hieruit kunnen trekken.

Dus ook in deze editie komen verschillende aspecten en invalshoeken aan bod, 
vertrekkende van het algemeen beleid – met een interview met de CHOD – over een 
analyse van lopende operaties, diplomatieke aangelegenheden, technisch-militaire 
analyses, tot en met een kijk op het verleden. Maar steeds met een vooruitblik, om in deze 
wereld in transitie te kunnen anticiperen op de diverse nieuwe veiligheidsuitdagingen. 

Veel leesgenot. 
Het redactiecomité.





Avant-propos

Panta rhei – Tout coule (Héraclite). Le monde est effectivement en perpétuelle 
évolution. Cependant, il y a des constantes. L’une d’elles est la nécessité, dans toute 
transition, d’analyser de près tous les aspects qui doivent permettre à notre société de se 
développer davantage, dans la paix et la sécurité. 

Nous avons l’ambition de publier des articles sur les aspects sécuritaires d’une société 
en transition. Sous des angles différents, mais avec un seul objectif : examiner les 
enseignements que l’on peut en tirer.

Cette édition couvre donc également différents aspects et différents angles, de la politique 
générale – avec une interview du CHOD – jusqu’au regard sur le passé, en passant par 
l’analyse des opérations en cours, les questions diplomatiques et les analyses technico-
militaires. Mais toujours en regardant vers l’avenir, pour pouvoir anticiper les différents 
nouveaux défis de sécurité dans ce monde en transition.  

Bonne lecture. 
Le comité de rédaction.  





Editoriaal

Defensie is niet enkel een uitgavenpost, integendeel. Zowel vanuit geopolitieke als 
louter nationale invalshoek is het in de eerste plaats een investeringsdomein. Ook 
en zeker wanneer een economisch relanceplan noodzakelijk is en uitgerold wordt. 
Economische ontwikkeling en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Geostrategisch werd tot voor kort vooropgesteld dat “global leadership is too much 
for any single country”. Intussen kunnen we dit best vervangen door “ … too much 
for any single continent”. Geopolitiek leiderschap wordt nu duidelijk het exclusieve 
voorrecht voor landen met de omvang van een continent of van politieke entiteiten die 
optreden namens een continent. En dan nog op voorwaarde dat zij hechte allianties 
kunnen uitbouwen met alter ego’s. Het is alsof we terugkeren naar de 19de eeuw, met dit 
verschil dat het nu niet meer gaat om een “concert der naties”, maar “der continenten”. 
Ook nu ontwaren wij dat het onderscheid tussen “competitie” en “confrontatie” in de 
onderlinge verhoudingen van de grootmachten dreigt te vervagen en dat in deze context 
de vooropgestelde harmonie van een concert niet verzekerd is. Maar nu kan enkel 
een verenigd Europa in dit muziekstuk een rol van betekenis spelen en niet meer de 
afzonderlijke Europese naties, ongeacht hun eigen ambitie of perceptie. Het alter ego 
voor Europa en natuurlijke geallieerde bij uitstek om wereldwijd gewicht in de schaal te 
leggen voor een harmonieus geostrategisch samenleven, zijn de Verenigde Staten. Maar 
hun tijd van onbetwiste hegemonie is voorbij. Europa dient zijn steen bij te dragen. De 
weegschaal met beider inbreng moet ook in evenwicht zijn.

Met de noodzaak aan een economische doorstart komt de noodzaak aan geopolitieke 
stabiliteit, en dit dient alvast Europa aan te zetten om terug te blikken op de lessen 
die we in de voorbije eeuw op harde wijze hebben geleerd. Defensie is een onmisbare 
katalysator om vrede te vrijwaren door enerzijds een geloofwaardige afschrikking op 
te bouwen en anderzijds een mechanisme op te zetten om – zo preventief mogelijk – 
de nodige crisismanagement operaties te kunnen lanceren. Het komt er nu op aan om 
inhoud te geven aan de oproep die Herman Van Rompuy als voorzitter van de EU-Raad 
reeds in 2013 lanceerde: “European Defence Matters”. 



Wat Europese defensie aangaat, is dit een verantwoordelijkheid dat de EU-landen zelf 
en collectief dragen en die (vooralsnog) niet is overgedragen aan de communautaire 
instanties van de Unie. Het is aan de EU-landen – dus België incluis – om ook te 
investeren in hun defensie, wil een economisch relanceplan alle kans op slagen hebben.

Buiten haar rol als katalysator voor stabiliteit – conditio sine qua non voor economische 
ontwikkeling – is Defensie in eigen land een niet te verwaarlozen economische actor. 
De aankopen van zowel grote als kleinere wapensystemen hebben steevast een positieve 
weerslag op onze industrie. Ze brengen technische innovaties en genereren langdurige 
tewerkstelling. Bovendien is Defensie zelf één van de grootste nationale werkgevers. 
Ze zal in de volgende jaren telkens 2500 militairen in dienst nemen. Tevens zal 
burgerpersoneel worden aangeworven met de ambitie om weldra 15% van het globale 
personeelsbestand uit te maken. Het gaat hier telkens om jobs waarbij vorming en 
permanent verwerven van expertise centraal staan. Expertise die uiteindelijk niet enkel 
Defensie ten goede komt. 

Tenslotte is Defensie – door zijn omvang, middelen, organisatie en cultuur – een 
manusje-van-alles wanneer moet opgeschaald worden bij nationale crisis. “Hulp aan 
de natie” is geen loze kreet voor Defensie maar beschouwd als een belangrijke taak. 
Zonder schroom mag dit worden bestempeld als een investering “van algemeen nut”, 
beschikbaar in “alle omstandigheden” en met bewezen rendement.

Samengevat: investeren in Defensie rendeert in verschillende opzichten en moet deel 
uitmaken van ieder investeringsplan, en dus zeker en vast van een relanceplan. 

Brigadegeneraal van het vliegwezen b.d. Jo Coelmont
Lid van het redactiecomité.



Éditorial

La Défense n’est pas uniquement un poste de dépenses, au contraire. Tant d’un 
point de vue géopolitique que purement national, il s’agit avant tout d’un domaine 
d’investissement, et certainement lorsqu’un plan de relance économique est nécessaire 
et se déploie. Le développement économique et la sécurité sont les deux faces d’une 
même médaille.

Sur le plan géostratégique, jusqu’à récemment, on partait du principe que « le leadership 
mondial est trop lourd pour un seul pays ». On pourrait cependant dire plus justement 
« ...trop lourd pour un seul continent ». Le leadership géopolitique est désormais 
clairement le privilège exclusif de pays de la taille d’un continent ou d’entités politiques 
qui agissent au nom d’un continent. Et encore : à condition qu’ils puissent nouer des 
alliances étroites avec des alter ego. C’est comme si nous revenions au XIXe siècle, à la 
différence qu’il ne s’agit plus à l’heure actuelle d’un « concert des nations » mais « des 
continents ». Aujourd’hui aussi, on constate que la distinction entre « compétition » et 
« confrontation » dans les relations entre les grandes puissances risque de s’estomper et 
que, dans ce contexte, l’harmonie voulue pour un concert n’est pas garantie. Toutefois, 
aujourd’hui, seule une Europe unie peut jouer un rôle significatif dans ce morceau de 
musique, et non plus les nations européennes individuelles, quelle que soit leur propre 
ambition ou perception. L’alter ego de l’Europe et son allié naturel par excellence pour 
peser au niveau mondial en vue d’assurer une coexistence géostratégique harmonieuse, 
ce sont les États-Unis. Mais leur période d’hégémonie incontestée est terminée. 
L’Europe doit apporter sa pierre à l’édifice. Le poids de leur contribution respective 
doit également être équilibré.

La nécessité d’une relance économique s’accompagne d’un besoin de stabilité 
géopolitique, ce qui devrait déjà inciter l’Europe à se pencher sur les leçons que nous 
avons durement apprises au cours du siècle dernier. La Défense est un catalyseur 
indispensable à la sauvegarde de la paix, d’une part en mettant en place une dissuasion 
crédible, d’autre part en établissant un mécanisme permettant de lancer – de manière 
aussi préventive que possible – les opérations de gestion de crise nécessaires. Il y a 
lieu désormais de donner corps au slogan que Herman Van Rompuy, alors président du 
Conseil de l’UE, a lancé en 2013 : « European Defence Matters ». 



En matière de défense européenne, il s’agit d’une responsabilité que les pays de l’UE 
assument eux-mêmes et collectivement et qui n’a pas (encore) été transférée aux 
organes communautaires de l’Union. Il appartient aux pays de l’UE – dont la Belgique 
– d’investir également dans leur défense si l’on veut que le plan de relance économique 
ait une chance de réussir.

Outre son rôle de catalyseur de la stabilité – condition sine qua non du développement 
économique –, la Défense est un acteur économique non négligeable dans notre pays. 
Les achats de systèmes d’armes, grands et moins grands, ont invariablement un impact 
positif sur notre industrie. Ils apportent des innovations techniques et génèrent des 
emplois à long terme. En outre, la Défense est elle-même l’un des principaux employeurs 
du pays. Au cours des prochaines années, elle embauchera 2 500 militaires par an. Du 
personnel civil sera également recruté, l’objectif étant qu’il atteigne prochainement 
15 % de l’effectif global. Dans chaque cas, il s’agit d’emplois pour lesquels la formation 
et l’acquisition permanente d’expertise occupent une place centrale. Une expertise qui, 
en fin de compte, ne profitera pas seulement à la Défense. 

Enfin, la Défense – par sa taille, ses moyens, son organisation et sa culture – est 
« l’homme à tout faire » du pays lorsqu’il s’agit de passer à la vitesse supérieure en 
cas de crise nationale. « L’aide à la nation » n’est pas un slogan vide de sens pour la 
Défense, au contraire : elle la considère comme une tâche de première importance. On 
peut sans hésiter parler d’un investissement « d’utilité publique », disponible en « toutes 
circonstances » et dont le rendement est prouvé.

En bref, investir dans la Défense est rentable à plusieurs égards et devrait faire 
partie de tout plan d’investissement, et donc certainement d’un plan de relance.

Général de brigade d’aviation e.r. Jo Coelmont
Membre du comité de rédaction. 
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La Défense belge
La vision de l’amiral Michel Hofman, Chef de la Défense

Belgische Defensie 
De visie van admiraal Michel Hofman, Chef Defensie

Propos recueillis par Jo COELMONT et Philippe DOHET-ERALY

De Belgische Defensie staat vandaag voor een grote uitdaging: het behoud van 
het evenwicht tussen vier fundamentele polen. De eerste, het bestaansrecht van 
de strijdkrachten, betreft operaties in nationale en internationale strijdtonelen; de 
tweede, de totale capaciteitstransformatie, waarbij de toenemende integratie van 
nieuwe capaciteiten moet worden gesynchroniseerd met de geleidelijke terugtrekking 
van oude capaciteiten. Readiness (aanleg van voorraden en aanpassing van 
logistieke concepten en processen) en het beheer van militair en civiel personeel in 
al zijn aspecten (rekrutering, opleiding, training, statuten, enz.) zijn de andere twee 
polen, die allemaal "gekruid zijn met een COVID-saus", die zorgt voor zijn eigen 
beperkingen. 
Admiraal Michel HOFMAN, Chef Defensie, legt zijn visie op de Belgische Defensie 
uit in niet mis te verstane bewoordingen.

La Défense belge se trouve aujourd’hui confrontée à un défi de taille : le maintien 
de l’équilibre entre quatre pôles fondamentaux. Le premier, raison d’être des forces 
armées, concerne les opérations sur les théâtres nationaux et internationaux ; le 
deuxième, une transformation capacitaire totale, où l’intégration croissante des 
nouvelles capacités doit être synchronisée avec le retrait progressif des anciennes. 
L’aspect readiness (constitution des stocks et adaptation des concepts et processus 
logistiques) et la gestion du personnel militaire et civil dans tous ses aspects 
(recrutement, formation, entraînement, statuts, etc.) constituent les deux autres pôles, 
le tout étant « pimenté à la sauce COVID », qui apporte son lot de contraintes.  
L’amiral Michel HOFMAN, Chef de la Défense, nous expose sans détour sa vision 
de la Défense belge. 

Thema van de editie – Thème de l’édition

©  Sedeyn Ritchie
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Het voornaamste kapitaal van een defensie is haar personeel: permanent 
beschikken over afdoende medewerkers met de vereiste kwalificaties. Defensie 
dient nu hierin te herkapitaliseren. Tijdens de legislatuur van de huidige regering 
dient zij meer dan 10.000 werknemers te rekruteren. Dit is een eerste uitdaging. 
Daarnaast dient erop te worden toegezien dat met de bijzonder grote uitstroom 
van de vele medewerkers die in de volgende jaren met pensioen gaan, er “in huis” 
geen expertise verloren gaat. En dat gelijktijdig bijkomende expertise wordt 
opgebouwd om de nieuwe wapensystemen operationeel te kunnen inzetten. Hoe 
deze uitdagingen aangaan? 

Stap voor stap. We zullen versneld verdere stappen zetten op gekende wegen en 
tevens nieuwe pistes inslaan. Zo breed mogelijk rekruteren is ons objectief. Het zal 
een evenwichtsoefening worden waarbij we in de gepaste verhouding zowel jongeren 
aantrekken om “militair” te worden als daarnaast – en meer dan voordien – burgers 
aanwerven. Voor deze laatsten zullen wij een bredere waaier van functies openstellen, 
waarbij ook zij ervaring en expertise kunnen opbouwen of aanscherpen.

Het externaliseren van sommige taken die geen militaire expertise of ervaring vereisen 
is sinds enkele jaren een ingeburgerd beleidsinstrument bij Defensie. Bij de aanvang 
hebben wij ons zeer voorzichtig – noem het conservatief – opgesteld. Horeca en de 
controle verzekeren bij de toegang tot militaire installaties stonden destijds centraal. Nu 
wensen we verder te gaan. Hoogtechnologisch onderhoud van grote wapensystemen 
– zoals gevechtsvliegtuigen en marineschepen – werd sinds jaar en dag uitbesteed aan 
industriële ondernemingen. Deze benadering wordt nu doorgetrokken in onze logistieke 
activiteiten, telkens het efficiënter kan zonder afbreuk te doen aan de operationele 
inzetbaarheid van onze eenheden. Hierbij wordt gestreefd naar de inplaatsstelling van 
Full Service Providers (samenwerking tussen Defensie en burgerbedrijven voor wat 
betreft het verrichten van diensten). 

Daarnaast zijn er nog andere domeinen waarin burgers meer dan welkom zijn. Ik 
verwijs naar de militaire staven, in bijzonder naar de Defensiestaf. Hier wensen we 
medewerkers aan te trekken op basis van diploma’s en voornamelijk op basis van hun 
expertise. Ik denk hier aan jongeren en middenkaders aan wie we een tijdelijke opdracht 
of een permanente betrekking kunnen bieden.

La Défense belge - Belgische Defensie
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Chasseur de mines - Mijnenjager

Meerdere functies openstellen voor burgers is één aspect. Daarnaast zullen we de statuten 
van al ons personeel – burgers en militairen – onder de loep nemen. Om attractief te 
blijven op de arbeidsmarkt en om medewerkers te motiveren om Defensie niet vroegtijdig 
te verlaten. Ik denk hierbij niet enkel aan de verloning. Het is aangewezen om meer 
flexibiliteit in te lassen in de huidige statuten. Toelaten dat medewerkers bij het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd alsnog kunnen opteren om enkele jaren langer de 
eigen of een andere functie te vervullen binnen Defensie. Toelaten dat medewerkers die 
Defensie vroegtijdig verlaten ons nadien terug kunnen vervoegen en – met de intussen 
opgedane ervaringen en expertise – alsnog hun loopbaan verder kunnen uitbouwen. Bij 
vele krijgsmachten is dat een courante praktijk en leidt dit tot een win-win gebeuren.

La Défense belge - Belgische Defensie
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Om van de rekrutering een succes te maken, dient ook getimmerd te worden aan de 
algemene werkomstandigheden: werk in eigen regio; de afstand woning/werkplaats; 
de mobiliteit; de infrastructuur; de persoonlijke uitrusting; de sportmogelijkheden; 
de loopbaanplanning en de work-life balance. Dit alles is nu binnen Defensie work in 
progress. Ik streef wel naar snelle resultaten.

Het verhaal stopt hier niet. Defensie dient permanent klaar te staan om haar kerntaken 
te vervullen. Na een gedegen basisopleiding dienen we operationele trainingen te 
organiseren. Zo realistisch mogelijk, in nationaal en internationaal verband. Het 
behouden van de expertise die we inmiddels hebben verworven door deel te nemen aan 
buitenlandse militaire operaties – en die alom erkend wordt – is van cruciaal belang. Dit 
kan enkel door terreinervaring te vergaren. Hiermee staat of valt de geloofwaardigheid 
van een defensie. En geloofwaardigheid biedt “job tevredenheid”. Rekruteren volstaat 
niet als vlug nadien veel medewerkers afhaken omdat hun aspiraties niet worden 
vervuld. Vele jongeren die overwegen om militair te worden hebben dezelfde aspiraties. 
Bij twijfel zullen zij zich niet kandidaat stellen.

Hiermee is de cirkel rond. De uitdagingen zijn gekend. Zij vergen een globale benadering 
die we nu stap voor stap uitwerken.

Met de Strategische visie van Defensie – die een horizon tot 2030 overschouwt – en 
met de daaraan gekoppelde Wet op de militaire programmering, weet Defensie 
zich verzekerd om op termijn te beschikken over een reeks van up-to-date grote 
wapensystemen. Maar de geopolitiek en allerhande technische ontwikkelingen 
staan intussen niet stil. Integendeel, almaar meer dreigingen van veelzijdige aard 
duiken op, zoals “Cyber” om er maar één te noemen. Is hier sprake van een vijfde 
component binnen Defensie, gespecialiseerd in “cyber”? Ziet u daarnaast nog 
andere uitdagingen opdagen, waarvoor ook geëigende capaciteiten vereist zijn?

Vooraf wil ik onderstrepen dat alle investeringen opgenomen in de Strategische Visie 
relevant en pertinent zijn. Niettemin dienen wij enkele bijkomende capaciteiten te 
verwerven. Dit mag niet verwonderen. Een militaire programmeringswet actualiseren is 
van alle tijden en alvast van deze tijd. Ditmaal gaat het niet om grote wapensystemen. 
Wel om enablers teneinde al onze wapensystemen coherent te kunnen inzetten. 
Daarnaast dienen we inderdaad een reeks specifieke capaciteiten te verwerven om het 
hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen.
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Ik verwijs onder meer naar extra middelen voor de gevechtsgenie en voor de artillerie 
en tevens naar meer performante communicatie- en informatiesystemen (CIS), in het 
bijzonder voor de landstrijdkrachten. Het doel is om bij deelname aan buitenlandse 
operaties volstrekt operationeel te kunnen samenwerken met de partners. In eerste 
instantie met partners waarmee wij nu reeds overeenkomsten hebben afgesloten, zoals 
Frankrijk. Niet enkel de commandoposten van de eenheden maar ook elk voortuig 
dat wordt ingezet op het terrein dient informatie te kunnen uitwisselen. De noden zijn 
gekend. De oplossingen ook.

Griffon

Drones bieden een grote toegevoegde waarde. We wensen ze alom in te zetten: boven 
water, onder water en boven land. We staan hier tevens voor nieuwe uitdagingen. 
Hoe vijandelijke drones – al dan niet bewapend – neutraliseren? Deze problematiek 
overstijgt Defensie. Dit geldt tevens voor het beantwoorden van de almaar toenemende 
“hybride” dreigingen. De dimensie “ruimte” mogen we evenmin uit het oog verliezen. 
Bij operaties zijn we erg afhankelijk van beelden en datatransfers via satellieten. Maar 
we gaan nog geen Ruimte-component oprichten.

Het is duidelijk dat we hier telkens oplossingen dienen uit te werken in samenwerking 
met andere departementen, met onze internationale partners en met de EU en de NAVO. 
Nogmaals, het gaat niet om grote wapensystemen, maar het is aan Defensie om deel uit 
te maken van de oplossingen door bij te dragen met de vereiste capaciteiten.
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Ik kom nu tot de vraag over “Cyber”. Dit vraagstuk ligt al geruime tijd op tafel. 
Wij hadden de doelstelling om in 2025 te staan waar we dienen te staan. De recente 
gebeurtenissen maken duidelijk dat we onze plannen versneld dienen uit te voeren. Op 
het vlak van expertise zitten we goed maar de aantallen moeten opgevoerd worden. 
Opnieuw staat de rekrutering vrij centraal. Globaal blijft het evenwel een complex 
vraagstuk. De technische aspecten worden vaak vlot opgelost, juridische vragen vergen 
meer tijd. Daarenboven dienen al de componenten transversaal samen te werken en 
onze inlichtingendienst (ADIV) zal een belangrijke rol blijven vervullen in het globale 
cyberbeleid. Cyberveiligheid is voor iedere defensie van primordiaal belang, zowel in 
operaties als bij het paraat stellen van de eenheden. Als je wordt aangevallen, moet je 
kunnen reageren: defensief en offensief. 

Wij staan hier aan het begin van het pad, we kennen de weg en de bestemming. En we 
staan er niet alleen voor.

Drone Sky Guardian MQ-9B

Dit brengt ons naadloos bij het permanent analyseren van al de mogelijke dreigingen 
die op ons land kunnen wegen. Samen met de F.O.D. Buitenlandse Zaken pleit 
Defensie al geruime tijd om een Nationale Veiligheidsstrategie te ontwikkelen. 
Dit objectief is intussen opgenomen in de regeerverklaring. Het is een oproep aan 
zowat al de bestuursorganen van ons land om de eigen specifieke belangen veilig te 
stellen voor ongewenste buitenlandse interferenties. Welke specifieke inbreng biedt 
Defensie in dit opzet? Hoe garanderen dat deze strategie permanent up-to-date 
blijft en permanent de aanzet geeft opdat al de betrokken overheidsdiensten de 
vereiste capaciteiten zouden kunnen verwerven?
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Op dit vlak noteren wij een lacune. Vele landen – ook buurlanden – beschikken over 
een nationale veiligheidsstrategie. Ons land niet. Het vrijwaren van de veiligheid en 
de belangen van het land en van onze burgers is een collectieve verantwoordelijkheid. 
Defensie staat in voor zeer specifieke opdrachten. Naast hulp aan de Natie, is onze 
focus gericht op externe gebeurtenissen die de belangen van ons land in gevaar brengen. 
Belangrijk, nu we rondom Europa risico’s van allerhande dreigingen en crisissen 
ontwaren. De te nemen acties zijn – gelukkig – niet altijd van militaire aard. Enkel in 
zeer specifieke omstandigheden is een militaire actie een vereiste katalysator om de 
gewenste politieke doelstellingen te bereiken. Dat ligt aan de basis van onze militaire 
aanwezigheid in meerdere theaters en in verscheidene continenten. Maar onze bijdrage 
moet telkens deel uitmaken van een globale strategie, gericht op preventie en duurzame 
oplossingen.

Het mag dan ook niet verwonderen dat vanuit dit perspectief binnen Defensie al 
geruime tijd wordt gepleit voor een dergelijke strategie. Een “kapstok document” 
waarin we in de eerste plaats onze belangen identificeren om er vervolgens te kunnen 
afleiden wie met welke middelen het nodige zal doen om ze te vrijwaren. Hier komen 
inderdaad elementen van terrorisme en toevloed van vluchtelingen aan bod. Maar ook 
economische aspecten, zoals b.v. het vrijwaren van handelsroutes en het beschermen van 
buitenlandse investeringen. En cyberveiligheid alom. Defensie is hier één partner naast 
vele andere. Nogmaals, onze acties in binnen- en buitenland zullen pas doeltreffend zijn 
als zij passen in een globale aanpak.

De specifieke inbreng die wij kunnen aanreiken? Ik verwijs hier naar de best 
practices die we vergaard hebben bij partners die wel beschikken over een nationale 
veiligheidsstrategie, naar de ervaringen opgedaan bij het uitwerken van de EU Global 
Strategy en de strategieën opgesteld in NAVO-verband. We hebben ook lering getrokken 
uit een prospectieve analyse die recent werd opgestart in de Defensiestaf, onder de 
benaming Strategic Foresight Analysis (SFA), waarin een horizon van 5 jaar werd 
vooropgesteld. Een analyse waarin pandemieën werden opgenomen. Maar we hebben 
niet de ambitie om in dit opzet de primi inter pares te zijn of te worden. Het is aan de 
hoogste instanties in ons land om leiding te geven. Pleiten voor een revisie om de 5 jaar, 
dat zullen we doen. De vereiste capaciteiten identificeren, is een gewenste output. Hoe 
deze verwerven? Dat is een vraag die ik graag open laat.
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Forces navales de l’OTAN en exercice – NAVO zeestrijdkrachten in oefening

L’Europe s’est particulièrement développée dans les moments de crise. Voyez-vous 
dans la situation actuelle le développement possible d’une Europe de la défense 
plus forte et plus autonome ? Quelles opportunités concrètes voyez-vous ici pour 
la Défense ?

On ne peut que constater et applaudir l’élan pris récemment par l’Europe vers plus 
d’autonomie et vers le développement de ses capacités de défense. Partir du principe 
qu’une Europe forte au sein de l’OTAN ne peut être que bénéfique pour les deux 
organisations et y travailler est une bonne chose. L’analyse de l’environnement 
géopolitique sous-tend d’ailleurs ce mouvement, reconnu par messieurs Stoltenberg 
et Borrell, de même que par le président Macron, la chancelière Angela Merkel et 
beaucoup d’autres. Cette dynamique que nous percevons actuellement n’est in fine que 
la prise de conscience d’un besoin. En ce qui concerne la Défense belge, cette impulsion 
renforce ce que nous avons fait ces trente dernières années et confirme les besoins que 
nous exprimons.

Premièrement, tous les grands programmes approuvés dans la loi de programmation 
militaire et encore en voie de réalisation viennent consolider l’Europe de la défense. En 
effet, ils sont soit ancrés dans une organisation internationale comme le Commandement 
européen du transport aérien (EATC), soit dans une structure multinationale avec des 
partenaires stratégiques comme les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, le Luxembourg 
et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni.
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Ensuite, notre Défense oriente depuis longtemps tous ses investissements en vue de 
combler les déficits capacitaires de l’Union européenne (UE), qu’il s’agisse notamment 
de l’avion de transport et de ravitaillement (MRTT) ou du drone Sky Guardian MQ-9B. 
Lorsque l’on parle du développement d’une Europe de la défense, la Belgique a plus 
de 25 ans d’avance sur bon nombre de pays européens. Prenons, à titre d’exemple, 
le programme de partenariat stratégique avec la France sur les capacités motorisées 
(CaMo) : il s’agit d’une première pour la composante terrestre, mais pas pour la Défense 
puisque nous connaissons dans d’autres composantes ce type de partenariat depuis près 
de trente ans. 

Enfin, les initiatives lancées par l’UE, le Fonds européen de la défense, le Programme 
européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP), et la 
Coopération structurée permanente (PESCO) sont autant d’incitants à renforcer l’Europe 
de la défense et sont autant d’illustrations de la volonté politique de développer une 
défense européenne cohérente. Cette prise de conscience au niveau politique semble 
indiquer que nous sommes sur la bonne voie, tant en ce qui concerne chaque État 
membre pris individuellement que l’UE dans son ensemble.

Que la Défense intervienne dans le domaine sécuritaire coule de source pour 
tous. Mais dans les temps difficiles que nous connaissons aujourd’hui suite à la 
pandémie, que la Défense devienne également un vecteur de relance de notre 
économie semble moins évident. Et pourtant…des initiatives ont été prises dans ce 
domaine. Comment envisagez-vous le rôle de la Défense dans ce secteur ?

Le rôle de la Défense est d’appuyer les autorités politiques dans leurs objectifs de 
relance économique. Et dans ce domaine, à lire et écouter les experts économiques, 
les instruments dont dispose le gouvernement sont principalement les investissements 
publics. C’est pourquoi l’utilisation des programmes initiés par la Défense peut soutenir 
la relance de notre économie, et ce en donnant du travail au plus grand nombre possible 
d’entreprises dans le cadre de projets de grande (ou de plus petite) ampleur. La Défense 
a d’ailleurs formulé une série de propositions pour s’inscrire dans ce processus. Dans 
le domaine de l’infrastructure, par exemple, différents projets envisagés dans tout 
le pays pourraient s’inscrire dans la politique de relance économique, en profitant 
surtout aux entreprises belges. Le secteur numérique, en particulier le cyber, relève 
de la technologie à haute valeur ajoutée et présente un potentiel considérable. Dans le 
domaine des ressources humaines également, on pourrait imaginer que, dans certains 
secteurs comme l’aéronautique, l’Horeca ou d’autres encore, du personnel vienne 
temporairement compléter nos effectifs, à condition de répondre aussi aux besoins de 
la Défense.
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European Training Mission in Mali

L’argent est le nerf de la guerre, mais également le nerf de la paix. Dans la crise 
économique actuelle, la pression sur le budget de la Défense s’intensifiera encore, 
comme le fait pressentir l’annonce pour 2021 d’une économie linéaire ponctuelle 
de 0,89 %. Or épargner sur la Défense risque de compromettre notre sécurité, mais 
aussi notre prospérité et notre bien-être futurs. Comment voyez-vous l’évolution 
du budget de la Défense et ce budget permettra-t-il de répondre aux objectifs 
présentés dans la Note de politique générale – Défense de notre gouvernement ?

Le budget, je le vois croissant ! En Belgique, avant la crise de la COVID, la Vision 
stratégique pour la Défense et la loi de programmation militaire, entre autres, ont 
favorisé une prise de conscience de la nécessité de réinvestir dans l’appareil de défense 
et c’est une bonne chose. Certaines déclarations, comme l’intention de viser 1,24 % 
du PIB, sont d’ailleurs communes aux gouvernements précédent et actuel. Cet objectif 
d’atteindre 1,24 % en 2024 est une étape logique devant nous permettre de rejoindre la 
moyenne des alliés européens non nucléaires à l’horizon 2030. C’est d’ailleurs repris 
dans l’accord de gouvernement. La courbe budgétaire croissante annoncée, basée sur 
un plan développé en détail, est rigoureusement cohérente et devrait donc logiquement 
se concrétiser. 
La Défense est un département ayant besoin d’une vision à long terme et d’une stabilité 
dans cette vision. Le passage d’une législature à l’autre nécessite également une certaine 
cohérence dans les messages et surtout dans les budgets correspondants, sans quoi la 
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situation devient vite ingérable. Pour les quatre années à venir, cette courbe budgétaire 
croissante correspond à nos besoins mais ne prend pas encore en compte certains 
ajustements indispensables pour répondre aux nouveaux défis de l’environnement 
géopolitique. Cette courbe correspond à la mise en œuvre des différents plans dans 
le domaine du personnel, de l’infrastructure, de l’entraînement, de la logistique, de la 
maintenance et aussi des opérations. Tout est lié et si l’on veut résoudre les problèmes 
dans le domaine du personnel, il faut non seulement adapter les statuts, mais aussi faire 
aboutir les initiatives liées au recrutement et à la formation, fournir une infrastructure 
répondant aux normes, un équipement et du matériel adéquats et disponibles dans les 
unités, sans oublier les budgets de fonctionnement. Toute mesure prise dans un domaine 
aura un impact sur les autres et toute économie imposée à la Défense aurait donc des 
implications et conséquences importantes. Je tiens à souligner une fois de plus que 
la Défense a besoin de stabilité sur la vision à long terme et n’est qu’au début de sa 
transformation. Notons enfin que l’UE nous demande d’investir dans la Défense.  

Quel message souhaitez-vous transmettre ?

Ces cinq dernières années, notre pays a connu trois crises importantes, à savoir les 
migrations, le terrorisme et la crise COVID ; chaque fois, la Défense a été appelée pour 
aider et soutenir le pays. Nous ne savons pas quand, sous quelles formes et avec quelle 
ampleur les prochaines crises vont se manifester, mais si l’on veut que la Défense puisse 
répondre avec la même réactivité et le même professionnalisme, il faut lui en donner 
les moyens en continuant à investir dans notre département, car une Défense forte et 
robuste renforce la résilience de notre société.

Welke boodschap wilt U meegeven?

De laatste vijf jaren was ons land getuige van drie grote crisissen: migratie, terrorisme en 
COVID. Telkenmale stond Defensie klaar om waar en wanneer noodzakelijk, de nodige 
hulp te bieden. We weten niet wanneer welke crisissen volgende maal zullen toeslaan, 
maar indien men wenst dat Defensie kan beantwoorden met dezelfde reactiviteit en 
hetzelfde professionalisme, dan moet men haar de nodige middelen geven door te 
blijven investeren in ons departement. Een sterke Defensie draagt bij tot een weerbare 
samenleving.

Mots clés : Composante Air, avenir, F-35, A400-M  
Trefwoorden: Luchtcomponent, toekomst, F-35, A400-M
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Nos F-16 au Moyen-Orient :
une opportunité de terminer le boulot ?

Sébastien MESMAEKER & Kevin VANDENHENDE

Le lieutenant-colonel aviateur MESMAEKER Sébastien fut directeur des opérations 
en 2014 et commandant de détachement en 2017 dans le cadre de l’opération Inherent 
Resolve en Irak et en Syrie, à laquelle ont participé des F-16 belges. Fort de son 
expérience opérationnelle, il fut déployé au centre de commandement des opérations 
aériennes d’Al Udeid au Qatar en tant que Red Card Holder (RCH) pour y coordonner 
les opérations belges.

Le major aviateur VANDENHENDE Kevin, actuel commandant de la 350e Escadrille 
du 2WTAC stationnée à Florennes, fut en octobre et novembre 2020 le commandant du 
détachement de l’opération Desert Falcon (ODF) 20-10 déployé en Jordanie dans le 
cadre de la mission Operation Inherent Resolve pour la Syrie et l’Irak.

Ondanks het succes van Operatie Inherent Resolve blijft er een smeulend vuur 
aanwezig dat op elk moment kan aangewakkerd worden. Daech is verslagen maar niet 
uitgeroeid. De complexe situatie in Irak zorgt nog altijd voor grote aantrekkingskracht 
voor de kleine maar extreme groepering, waarvan een groot deel van de strijders nog 
altijd uit het Westen komt. De laatste fase van deze operatie is nu ingezet en is zeer 
belangrijk. Men kan de inzet van het luchtwapen in twijfel trekken nu er minder 
geweld is, maar haar aanwezigheid geeft de grondtroepen de nodige steun om de 
geloofwaardigheid bij de bevolking te behouden. Daech kan alleen maar groeien zolang 
de bevolking in onzekerheid leeft en het gevoel van “bestuurloosheid” overheerst. 
De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar zijn onontbeerlijk om de transitie naar 
stabiliteit waar te maken; uiteindelijk zal het Iraakse democratische proces bepalen 
of er een evenwicht gevonden kan worden tussen de Sjiitische meerderheid en de 
Soennitische minderheid. Een moeilijke opdracht waarbij andere regionale partijen 
zoals Iran en Syrië ook hun eigen belangen proberen te behartigen.

Opérations - Operaties
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Nos F-16 au Moyen-Orient : une opportunité de terminer le boulot ?

La situation

Le 3 octobre dernier, la composante Air s’est déclarée pour la troisième fois Full 
Operational Capable (FOC) au sein de la coalition internationale mise en place face 
au groupe Daech en Irak et Syrie. Après avoir été l’un des premiers pays européens 
engagés dans ce conflit de septembre 2014 à septembre 2015, après avoir ensuite repris 
la relève du contingent néerlandais en 2016 pour une année encore, la Belgique a une 
nouvelle fois déployé quatre F 16 et une petite centaine de membres du détachement 
technique et opérationnel sur la base jordanienne d’Azraq afin d’effectuer des sorties 
quotidiennes dans le ciel irakien et syrien jusqu’en octobre 2021. Cette décision fait 
suite à l’accord ministériel du 26 juin 2020 en réponse à la demande de soutien de la part 
des États-Unis, demande émise initialement en mai 2019 et réintroduite le 24 avril 2020 
face à la menace toujours présente de Daech.

La zone opérationnelle du détachement belge

Ces moyens sont à nouveau déployés, mais dans des conditions d’intervention 
différentes : la situation actuelle n’est en rien comparable à celle qui prévalait au début 
de l’intervention en 2014 lorsque la coalition se mettait en place et intervenait sur 
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plusieurs fronts à la fois dans le nord de l’Irak et l’est de la Syrie, ou encore en 2017 où 
les interventions se concentraient sur les derniers bastions de Daech, et notamment sur 
la ville de Mossoul pour sa difficile reconquête par les troupes irakiennes. Le constat 
actuel est que Daech est battu, mais pas encore vaincu. Malgré son nombre réduit de 
combattants (estimé tout de même à 10000) et son manque de revenus financiers, il 
est toujours actif et tente de maintenir un niveau d’insurrection, il est vrai moindre 
qu’auparavant, mais suffisant pour préserver son influence auprès de ses fidèles et 
entretenir l’insécurité dans la région. Caché et désormais incapable de conserver un 
territoire aussi bien en Syrie qu’en Irak, Daech, éclaté en de multiples petites cellules, 
est toujours à même d’exécuter des attaques sporadiques mais meurtrières contre les 
troupes du gouvernement central irakien ainsi que celles du gouvernement régional 
kurde, mais aussi et surtout contre les populations locales1. 

Qui plus est, l’incertitude politique en Irak et en Syrie et une tension certaine entre 
les forces terrestres russes et américaines dans le nord-est syrien, auxquelles il faut 
ajouter des interventions iraniennes de plus en plus fréquentes, menacent la capacité des 
forces de la coalition à maintenir une pression forte face au terrorisme régional. Malgré 
les relations diplomatiques correctes entre le gouvernement irakien et les États-Unis, 
aucun accord sur le long terme n’a encore pu être trouvé quant à la présence militaire 
de la coalition. Si l’on ajoute à cela les millions de réfugiés irakiens et syriens toujours 
déplacés, la situation inquiétante dans de nombreux centres de détention et une politique 
incertaine quant aux milliers de prisonniers qui y sont détenus, il est aisé de conclure 
que la situation, restée fragile, constitue un terreau idéal pour la résurgence de Daech.

La stratégie et l’efficacité de l’arme aérienne

L’Opération Inherent Resolve suit un plan de campagne stratégique divisé en quatre 
phases. Après les phases de contre-offensive en 2014, de renversement en 2016 et de 
reconquête jusqu’en 2019, la dernière étape, dite de normalisation, devrait marquer la 
fin définitive de l’intervention internationale contre Daech. À la suite du retrait partiel 
des troupes américaines, dont le nombre diminuera progressivement jusqu’à 3000 
soldats (sur 5200 initialement), et du transfert de contrôle de huit bases militaires en Irak 

1 Operation Inherent Resolve, Lead Inspector General Report to the US Congress, June 30, 2020.
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en 2020, dont la base stratégique d’Al Qaïm à la frontière syrienne, les forces de protection 
gouvernementales sont désormais considérées comme étant à même d’effectuer des 
opérations indépendantes contre la mouvance extrémiste, la coalition se chargeant de 
soutenir ces interventions et de garantir un environnement sécuritaire suffisant afin de 
permettre au gouvernement local de mettre en œuvre des mesures de stabilisation dans 
tout le pays. Les principales carences irakiennes palliées par la coalition sont la collecte 
d’informations, le soutien aérien armé et le soutien logistique. L’entraînement des 
troupes n’en fait désormais plus partie. Notons également que, bien qu’elle soit déclarée 
opérationnelle, la force aérienne irakienne équipée de F-16 reste fortement dépendante 
du soutien logistique américain et souffre de la grande inexpérience de ses pilotes. La 
troisième intervention de la composante Air s’intègre désormais dans cette quatrième 
phase de l’intervention internationale.

Un F-16 belge prêt pour partir en mission

Capable d’effectuer rapidement des missions de surveillance, de collecte d’images et 
de soutien aux troupes, l’arme aérienne reste d’une importance primordiale dans cette 
dernière étape. De par sa flexibilité et sa rapidité d’intervention, elle permet d’agir 
directement en cas de contact avec l’ennemi. Néanmoins, Daech étant fortement diminué 
et ne disposant plus de territoires ni de bases de repli ou d’entraînement connues, les 
interventions se font plus rares et de manière ponctuelle. Plus aucun ciblage ne se déroule 
préalablement à la mission. Certes, le cycle d’analyse et d’approbation est toujours 
respecté et suit bien entendu les règles d’engagement nationales, mais il s’en trouve 
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fortement raccourci et limité pour justement garantir la réactivité exigée. La demande 
d’intervention émane d’un Joint Tactical Controler (JTAC) déployé au sein d’une Task 
Force présente sur la base d’Al-Assad en Irak ou d’Erbil en région autonome kurde. 
Après approbation de l’autorité d’engagement déléguée au commandement terrestre, 
s’ensuit une analyse d’intervention au sein de cette Task Force, une coordination avec 
le centre opérationnel (Combined Air Operation Center – CAOC) d’Al Udeid et enfin 
l’approbation de la part de l’autorité nationale présente au sein de ce CAOC. Comme 
chaque nation impliquée dans les interventions aériennes, la Belgique y dispose d’un 
Red Card Holder déployé parallèlement au détachement en Jordanie et donc chargé du 
respect des règles d’engagement. Il y est secondé par un juriste militaire, un officier de 
liaison et un officier spécialiste du renseignement.

La complexité géopolitique de la situation ajoute un facteur supplémentaire dans 
les missions aériennes de la coalition : les actions sans cesse croissantes de diverses 
milices sous l’influence du voisin iranien obligent les troupes gouvernementales à 
s’éloigner de leur objectif primordial qu’est la lutte contre Daech. Le gouvernement 
en place, également soumis à la pression de la diplomatie américaine pour mettre fin 
à la corruption et aux activités illégales dans la région frontalière avec son voisin de 
l’est, se voit obligé de fractionner son effort entrepris contre Daech. De plus, en ce 
début d’année 2021, par crainte de représailles iraniennes à l’occasion de l’anniversaire 
de la mort du général Qassem Soleimani, tombé sous l’attaque d’un drone américain 
en janvier 2020, crainte nourrie par l’augmentation de vols de drones iraniens dans la 
région, les missions aériennes de la coalition se sont également tournées vers la défense 
de l’espace aérien irakien.

Il arrive en effet que nos avions soient réorientés ad hoc vers une mission de surveillance 
aérienne du théâtre d’opération, principalement dans le but d’identifier et d’intercepter 
un avion russe en transit au-dessus de l’Irak ou lors d’opérations proches de la frontière 
de démarcation établie au nord-est de la Syrie entre la coalition et le régime syrien. Il 
s’agit dans ce cas de mesures visant à garantir la réduction du risque de conflit avec 
les avions de la coalition, mais également à collecter des informations sur les forces 
russes présentes dans la région. Cependant, s’il est question de réorienter un avion de 
la coalition vers un drone iranien, la Belgique s’y refusera, l’objectif, bien cadré par 
nos règles d’engagement, étant la lutte contre Daech. Force est toutefois de constater, à 
nouveau, que l’ambition américaine est de garder une certaine mainmise dans la région.
Est-ce la fin de la coalition ? Au vu de la situation, c’est peu probable. Cependant, 
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dès que les dernières cellules de Daech seront étouffées comme prévu, nous entrerons 
bel et bien dans la dernière phase d’utilisation de l’arme aérienne dans sa composition 
actuelle. Elle restera néanmoins indispensable pour préserver la crédibilité nécessaire 
face à la population irakienne et empêcher toute résurgence de Daech tant que l’armée 
irakienne n’aura pas atteint son niveau d’efficacité optimal.

L’impact sur la Défense belge

« L’action de la Belgique s’inscrit également dans le cadre de la résolution 2249 
adoptée en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui rappelle la menace 
globale que pose Daech pour la paix et la sécurité internationale », a indiqué en juin 
2020 le précédent ministre de la Défense, M. Goffin (MR), dans son communiqué en 
sortie de Conseil des ministres après la décision de notre gouvernement de répondre 
à la demande de soutien dans la lutte contre Daech2. Cette troisième participation aux 
opérations en Irak et en Syrie était dans l’air, mais d’aucuns se sont demandé si nous 
repartirions, et surtout dans quel but.

La couverture de la situation en Irak et en Syrie ne faisant plus la une des journaux, 
l’opinion commençait à se répandre chez nous que Daech et son terrorisme ne 
constituaient plus une menace pour notre royaume. Au regard de la situation qui reste 
fragile, rien n’est plus faux.

Cet engagement fait suite à plus de 15 années de déploiement quasi ininterrompus de 
notre capacité aérienne de combat, dès 2005 en Afghanistan sur la base de Kaboul pour 
l’Opération Eastern Eagle (OEE) puis sur celle de Kandahar jusqu’en 2014 dans le 
cadre de la mission ISAF menée par l’OTAN. Désormais, depuis 2014 sur le théâtre 
irakien, sans oublier l’intervention en Libye en 2011 au sein de la coalition Unified 
Protector, nos aviateurs n’ont cessé de sillonner le ciel face au terrorisme, et ce à chaque 
fois au sein d’une coalition internationale dans laquelle ils ont pu faire la démonstration 
de leur disponibilité et de leur professionnalisme, désormais reconnus depuis de 
nombreuses années. Nous sommes actuellement – avec la France, le Royaume-Uni  

2 Lutte contre l’État islamique – Feu vert du gouvernement à la mission des F-16 contre Daech 
au départ de la Jordanie, La Libre Belgique, 26 juin 2020.
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et les États-Unis – l’une des quatre nations capables de fournir un soutien direct aux 
troupes et d’offrir une possibilité d’intervention armée si nécessaire. Cela ne représente 
peut-être que cinq à dix pour cent de la contribution nationale totale vis-à-vis de la 
coalition, mais la Belgique est toujours présente et remplit son engagement jusqu’au 
bout dans sa politique de lutte contre le terrorisme.

Operation Inherent Resolve – Badge du détachement ODF 2020

Sur le plan du personnel opérationnel de la composante Air, c’est plus d’une génération 
de pilotes qui a ainsi pris part à ces opérations et en a acquis une expérience qu’il serait 
dommage de ne pas conserver. Attention, l’engagement de troupes ne doit en rien être 
justifié par le fait de mettre en pratique l’entraînement quotidien. Toutefois, dans ce 
cadre précis, il s’agit d’une opportunité aussi bien diplomatique que professionnelle. 
Aussi, le F-16 prouve qu’il est toujours opérationnel et qu’il le restera jusqu’à la fin de 
son potentiel au sein de notre Défense.

Nos F-16 au Moyen-Orient : une opportunité de terminer le boulot ?
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Nos F-16 au Moyen-Orient : une opportunité de terminer le boulot ?

Les multiples investissements et développements entrepris durant sa durée de vie s’en 
trouvent justifiés et sont un exemple à suivre pour la politique à mettre en place lors de 
la mise en fonction de la nouvelle capacité (le F-35A) à partir de 2025 dans notre pays, 
nouvelle capacité qui bénéficiera d’un personnel fort de l’expérience acquise durant ces 
quelque deux décennies.

En conclusion

L’opération Inherent Resolve est dans sa dernière phase et devrait à terme permettre aux 
gouvernements central et régionaux irakiens d’assurer leur propre sécurité face à Daech, 
et ce sans soutien international direct. Or, vu la complexité du conflit et les influences 
internationales diverses dans la région, sont-ils à l’abri d’une nouvelle menace de ce 
type ? L’aide politique couplée aux interventions auprès de populations déplacées sont 
les prochaines étapes à mettre en place en vue de stabiliser la région. Sur ce point, l’arme 
aérienne ne peut rien. Il appartient désormais à la diplomatie de garantir l’équilibre entre 
les différentes influences étrangères.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’issue de l’opération Inherent Resolve, bien que planifiée, 
n’est pas encore certaine. En revanche, notre capacité aérienne de combat aura répondu 
présent et fait face à ses engagements dans sa lutte contre le terrorisme tout au long 
du conflit contre Daech. Elle aura aidé à en soigner les symptômes. D’autres niveaux 
d’action doivent désormais prendre la relève pour traiter le mal à la racine.

Mots clés : Opération Inherent Resolve, F-16, Irak
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Opérations - Operaties

De rol van Defensie in het gevecht tegen 
desinformatie in operatie 

Mark VANHALLE & Ruben HUYLEBROECK

Kapitein-commandant Mark VANHALLE (KMS – 139 AW) vervoegde de toenmalige 
Information Operations Group, nu Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG), in 2011 
en is sindsdien continu actief binnen dit domein in verschillende functies. Zijn uitgebreide 
ervaring heeft hij opgedaan in een groot aantal NAVO-, EU- en VN-opdrachten op 
drie continenten. Sinds 2018 is hij de commandant van het Ci-MEG-detachement te 
Nieuwpoort.

Kapitein-commandant Ruben HUYLEBROECK is Lic. Communicatiewetenschappen 
en Master in Overheidsmanagement. In het verleden voerde hij voornamelijk functies 
uit binnen de artillerie en van 2018 tot 2020 was hij werkzaam in Ci-MEG. Hij nam deel 
aan drie buitenlandse operaties en is sinds 2020 tewerkgesteld op COMOPSLAND-3D.

La désinformation est une menace très sérieuse pour notre société occidentale 
actuelle, y compris pour la Défense qui est souvent la cible de fake news. Quel est son 
impact potentiel sur nos opérations et comment pouvons-nous protéger nos troupes 
à l’étranger contre cette menace ? Le bon « mindset » associé à certains ajustements 
structurels nécessaires au sein de la Défense et complété par une coopération 
interdépartementale et internationale offre les meilleures chances de succès pour 
relever ce défi.

Sinds de bestorming van het Capitool in Washington in januari 2021 staat de bestrijding 
van desinformatie hoog op de internationale politieke agenda, maar is het ook relevant 
vanuit militair oogpunt? Betrouwbare informatie is noodzakelijk om correcte beslissingen 
te kunnen nemen, zeker in tijden van crisis. Dit is niet alleen van toepassing binnen het 
militaire domein, maar in de gehele maatschappij. In de militaire context hebben recente 
ontwikkelingen in informatietechnologie echter de aard van conflicten veranderd door 
er een bijkomende laag aan complexiteit aan toe te voegen. Allerhande partijen maken 
handig gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe communicatietechnologieën bieden 
om specifieke doelgroepen te beïnvloeden d.m.v. desinformatie.
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Een belangrijke hedendaagse uitdaging binnen het veiligheidsdomein is het verzekeren 
van voldoende resilience (weerbaarheid) tegen de dreigingen van een mogelijke 
hybride oorlogsvoering, waarbij conventionele en irreguliere militaire operaties worden 
gecombineerd met cyber-operaties, economische en diplomatieke drukkingsmiddelen, 
enz. om een strategisch effect te bereiken. Desinformatie is slechts één aspect binnen 
deze hybrid warfare, maar wel een aspect van primordiaal belang en al zeker in de 
aanloopfase van een conflict. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds kan het reeds 
in vredestijd grootschalig ingezet worden zonder risico om de threshold of armed 
conflict te overschrijden. Anderzijds is het moeilijk om de verantwoordelijkheid 
van desinformatiecampagnes onbetwistbaar toe te schrijven aan een specifieke actor 
(probleem van de attributie).

Door middel van desinformatiecampagnes kunnen organisaties en natiestaten 
rechtstreeks invloed uitoefenen op het democratische proces in een land of de perceptie 
tegenover de overheid beïnvloeden. Dit stelt hen in staat om een wig te drijven tussen 
de bevolking, de overheid, politieke partijen en internationale allianties om een kritieke 
kwetsbaarheid, namelijk (inter)nationale eenheid en cohesie, aan te vallen en zo hun 
tegenstander te verzwakken. 

In het kader van militaire operaties is desinformatie natuurlijk geen nieuw gegeven. 
In Rusland maken zowel maskirovka (deceptie) als desinformazija sinds lang een 
essentieel deel uit van hun doctrine en worden deze in belangrijke mate geïntegreerd in 
de Psychological Operations (PSYOPS) en Information Operations om hun strategische 
objectieven te bereiken. Steeds meer andere landen slaan dezelfde weg in. Zo focust 
een belangrijk deel van de huidige hervormingen binnen de Chinese strijdmacht zich 
op information-centric warfare, waarbij information dominance (zhixin xiquan) het 
ultieme doel is. België, als gastland voor zowel verschillende EU-instellingen als het 
hoofdkwartier van de NAVO, is uiteraard een voor de hand liggend doelwit voor dit soort 
desinformatiecampagnes, zoals gebleken in het verleden. We herinneren ons allemaal 
de beschuldigingen in 2016 over burgerslachtoffers veroorzaakt door Belgische F16’s 
in de strijd tegen Daesh, alsook de gemediatiseerde beschuldigingen in 2019 dat de 
Belgische geheime dienst een gifgasaanval in Syrië aan het voorbereiden was.  

Sociale media zijn één van de belangrijkste recentere communicatietechnologieën en ze 
werden door verschillende naties en terroristische organisaties al snel geïmplementeerd 
als een volwaardig wapensysteem voor het voeren van Information Warfare. Deze 

De rol van Defensie in het gevecht tegen desinformatie in operatie 
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wapensystemen zijn gemakkelijk en goedkoop in gebruik, maar met potentieel enorme 
effecten. Ze laten echter ook toe om methodes te gebruiken die niet in lijn zijn met onze 
westerse waarden en normen. Voor onze strijdkrachten vormt dit een niet te onderschatten 
nadeel, aangezien het actieterrein sterk gelimiteerd wordt door het huidige legale en 
ethische raamwerk, terwijl onze tegenstanders hiervan weinig of geen beperkingen 
ondervinden. Op korte termijn bestaat hiervoor geen eenvoudige oplossing: bijkomende 
regulering van de sociale mediasector is niet alleen zeer complex, controversieel 
en tijdrovend, maar ook inefficiënt, aangezien onze tegenstanders permanent hun 
methodes aanpassen en zodoende het initiatief behouden met innovatieve technologieën 
en technieken zoals bots (geautomatiseerde softwareprogramma’s), internet trols, 
hijacken, … De technologische evolutie binnen dit domein lijkt niet af te remmen, 
met als verontrustende ontwikkeling de opkomst van de deepfaking-techniek, waarbij 
op zeer realistische wijze valse videobeelden kunnen worden gecreëerd. De integratie 
van artificiële intelligentie in deze deepfake-technologie zal mogelijk leiden tot een 
gamechanger op het vlak van desinformatie.

Impact van desinformatie op militaire operaties: 
een nieuwe uitdaging?

Belgische troepen die ontplooid zijn in het buitenland kunnen, al dan niet bewust 
als doelwit, het slachtoffer worden van desinformatie. Buitenlandse mogendheden 
en zowel nationale als internationale slechtgezinde organisaties maken zich schuldig 
aan het verspreiden van desinformatie in conflictgebieden, om op onrechtstreekse 
wijze hun belangen in deze regio’s te vrijwaren of te vergroten. Deze activiteiten 
werden reeds gedetecteerd in de meeste operatietonelen waar Belgische Defensie 
momenteel actief is. Dit is geen nieuw verschijnsel, maar een probleem dat door de 
nieuwe communicatiemiddelen aan bijkomend belang heeft gewonnen en potentieel 
een significante impact kan hebben op de veiligheid van onze troepen. We herinneren 
ons de desastreuze uitkomst van “Radio Télévision Libre des Mille Collines” tijdens 
de Rwandacrisis in 1994. Indien hun boodschap actueel zou verspreid worden door 
middel van sociale media, dan kan men dezelfde impact realiseren met een nog groter 
doelpubliek.

De rol van Defensie in het gevecht tegen desinformatie in operatie 
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De rol van Defensie in het gevecht tegen desinformatie in operatie 

Mogelijke manieren waarop militaire operaties het doelwit kunnen worden van 
vijandelijke desinformatiecampagnes zijn legio. Ze gaan van het politiek-strategische 
niveau tot het laagste tactische niveau en onderstaande voorbeelden hebben effectief 
plaatsgevonden tijdens militaire operaties: het insinueren van een alternatieve politieke 
agenda voor de inzet van een internationale troepenmacht om de aanvaarding en steun 
van de lokale bevolking aan de operatie in gedrang te brengen (Ops Barkhane & EUTM 
Mali, 2014-2021); in diskrediet brengen van de commandant d.m.v. gemanipuleerde 
informatie om het vertrouwen en de loyaliteit van de ondergeschikten negatief te 
beïnvloeden (eFP Letland, 2017); desinformatie over de bestaande krachtverhoudingen 
en intenties om de mentale weerbaarheid en motivatie van de troepen te verminderen 
(eFP Estland, 2019), het verklaren van actuele gebeurtenissen door historische 
referenties (vermeende neokolonialistische aspiraties van West-Europese landen, 
Maritime Capacity Building 2019). Onderzoek van het NATO Strategic Communications 
Centre of Excellence tijdens militaire oefeningen heeft bovendien aangetoond dat 
ontplooide militairen weinig resilient zijn tegenover contactverzoeken door honeytraps 
(aanlokkelijke valse profielen op sociale media) en zeer makkelijk werden beïnvloed 
door de desinformatie die door hen werd verspreid.

Recent heeft de Digital Media Monitoring & Analysis Section (DMMAS) van de 
Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG) ook verschillende narratives van 
desinformatie rond COVID-19 vastgesteld in de verschillende operatietheaters in Afrika 
waar Defensie momenteel actief is. Zo werd bijvoorbeeld het nieuws verspreid dat 
westerse mogendheden vaccins tegen COVID-19 eerst willen testen op de Afrikaanse 
bevolking vooraleer deze in eigen land te gebruiken, en zijn er beschuldigingen dat 
westerse naties betrokken waren bij de ontwikkeling van het coronavirus in een labo 
te Wuhan. Deze desinformatie rond COVID-19 vormt een risico voor onze aanwezige 
militairen indien zij onterecht worden aanzien als oorzaak of verspreider van deze ziekte. 
Dit had tijdens de eerste COVID-golf trouwens een enorme impact op de uitvoering 
van de opdracht van minstens één detachement ontplooid in Afrika. Zodra binnen dit 
contingent gevallen van COVID-19 werden vastgesteld, werden sommige opdrachten 
buiten de compound tijdelijk geschrapt, onder andere om te vermijden dat vijandige 
propaganda de verantwoordelijkheid voor de verdere verspreiding van deze ziekte bij 
het detachement kon leggen.

Het is dus noodzakelijk dat de tactische commandanten in een operatietheater zich niet 
alleen bewust zijn van al deze risico’s en de mogelijke impact ervan op de operatie, 
maar dat ze tevens beschikken over de vereiste capaciteiten en procedures om zich er zo 
goed als mogelijk tegen te beschermen. 
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Niet enkel in operatie ontplooide militairen kunnen trouwens het slachtoffer zijn van 
dit soort desinformatiecampagnes: het komt steeds frequenter voor dat hun familie en 
vrienden worden bestookt met fake news en bedreigingen, om op deze manier het moreel 
van de troepen te ondermijnen. Het is dus belangrijk dat we niet enkel de weerbaarheid 
van onze soldaten tegen desinformatie verzekeren, maar ook die van hun naasten.  

Desinformatie: een uitdaging voor het heden en de toekomst

Het is essentieel dat we vooruitkijken en klaar zijn om het hoofd te bieden aan de 
conflicten van morgen. Toekomstige conflicten zullen zich niet louter beperken tot het 
“manu militari” bezetten van fysiek terrein, maar de focus zal meer en meer liggen 
op het beïnvloeden van besluitvorming en sociale identiteit. Een verdere capacitaire 
ontwikkeling binnen Defensie is dus noodzakelijk om onze troepen in operatie te 
ondersteunen. 

Eerst en vooral moet er aan de hand van opleiding & training op alle echelons voldoende 
bewustzijn gecreëerd worden met betrekking tot de dreiging van desinformatie 
voor militaire operaties. De eerste stappen hierin zijn reeds gezet door Ci-MEG met 
de ontwikkeling van een Disinformation Awareness-briefing. Gezien de recente 
incidenten m.b.t. desinformatie zou deze briefing verplicht moeten deel uitmaken van 
de pre-deployment training van alle detachementen die in operatie vertrekken. In dit 
kader werd er trouwens ook een gids ontwikkeld voor tactische commandanten die hen 
praktische tips aanreikt om desinformatie te counteren, evenals een fake news leaflet 
voor familie en vrienden die achterblijven in België.

Een snelle detectie en identificatie van desinformatie en andere propaganda is 
onontbeerlijk om de dreiging snel en doeltreffend te kunnen counteren. De aanwezigheid 
van gespecialiseerd personeel in theater blijft in eerste instantie noodzakelijk voor de 
opvolging van de perceptie van de lokale bevolking over de Belgische troepen maar 
ook voor de analyse van de conventionele media (kranten, radio & televisie) en andere 
propagandakanalen. De opvolging van desinformatie in het digitale domein daarentegen 
kan op kostenefficiënte wijze gebeuren vanuit reachback door de DMMAS van de 
Ci-MEG.

De rol van Defensie in het gevecht tegen desinformatie in operatie 
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De rol van Defensie in het gevecht tegen desinformatie in operatie 

Binnen Defensie bestaat een dringende nood aan integratie van de bestaande structuren 
die een rol spelen binnen dit verhaal. Heel recent werden hiervoor reeds de eerste 
initiatieven opgestart door het hoogste niveau van Defensie die een verregaande 
aanpassing van de bestaande concepten en samenwerkingsverbanden ambiëren. Op deze 
wijze tracht Defensie de noodzakelijke steun aan de troepen in operatie te verzekeren.

Om deze inspanning en investeringen te optimaliseren, is het eveneens noodzakelijk 
dat er een permanente en gestructureerde interdepartementale samenwerking op poten 
wordt gezet met betrekking tot desinformatie. Hedendaagse conflicten beperken zich 
immers niet enkel tot het militaire domein, maar vereisen een “samenlevingsbrede 
aanpak van veiligheid” om de hybride dreigingen te counteren, zoals vastgelegd 
in de EU-strategie voor de veiligheidsunie (juli 2020). Nauwe samenwerking en 
gestructureerde uitwisseling van informatie met FOD Buitenlandse Zaken is dan ook 
aangewezen teneinde coherent te kunnen reageren op de dreiging van desinformatie 
tegenover Belgische belangen in het buitenland.

Ook een internationale integratie ligt voor de hand, aangezien desinformatie via sociale 
media van nature grensoverschrijdend is. Een eerste noodzakelijke stap hiervoor is 
dat België lid wordt van het NATO Strategic Communications Centre of Excellence te 
Riga (Letland) om onze kennisontwikkeling en de informatie-uitwisseling binnen dit 
domein te versterken. Onze buurlanden hebben deze stap reeds gezet. Een doorgedreven 
samenwerking met het zeer recent door de NAVO opgerichte Information Environment 
Assessment Capability is een logische tweede stap om de verdere uitbouw van 
deze capaciteit te garanderen. Het is dus duidelijk dat ook de NAVO de impact van 
desinformatie erkent en de nodige initiatieven neemt om deze dreiging te counteren.

Last but not least: tot nu toe hadden de meeste NAVO-lidstaten een voornamelijk 
defensieve houding aangaande desinformatie. De focus lag hierbij enerzijds op de 
detectie en het ontkrachten van vijandelijke desinformatiecampagnes, en anderzijds 
het vergroten van het bewustzijn en de weerbaarheid van de bevolking met betrekking 
tot desinformatie. We moeten echter ook voorbereid zijn op conflicten van hogere 
intensiteit tegen evenwaardige tegenstanders, waarbij psychologische operaties gericht 
naar de bevolking en strijdkrachten van de tegenstander van groot belang zijn om 
tactische, operationele of zelfs politiek-militaire strategische objectieven te behalen. 
Geplande desinformatiecampagnes via sociale media kunnen het middel bij uitstek zijn 
om deze gewenste psychologische effecten te bereiken. Een meer offensieve mindset 
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in dit domein dient volgens ons absoluut overwogen te worden om een geloofwaardig 
antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van de toekomst, want enkel op deze 
manier zullen België en haar partners klaar zijn voor de battle of the narrative. De 
oprichting van Information Manoeuvre capaciteiten bij onze Britse en zeer recent ook 
Nederlandse collega’s moet dan ook van nabij opgevolgd worden. Deze voorlopers 
bieden ons een ideale gelegenheid tot benchmarking om deze noodzakelijke evolutie 
binnen de Belgische Defensie te implementeren.

Trefwoorden: Desinformatie in militaire operaties, 
Civil-Military Engagement Group (Ci-MEG)
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Des paroles et des actes :
la direction générale de la communication stratégique

Woorden en daden:
het directoraat-generaal Strategische Communicatie 

Propos recueillis par Henri BADOT-BERTRAND

Jamais l’humanité n’a été confrontée à un tel flot d’informations. Des médias 
classiques aux dernières plateformes numériques, chacun d’entre nous – qu’il 
le veuille ou non – est constamment influencé par une multitude de messages qui 
façonnent notre perception du réel. C’est un nouvel espace informationnel qui se 
révèle dans toute sa complexité. Les acteurs étatiques et non étatiques – amicaux 
ou hostiles – y déploient leurs actions d’influence au service d’objectifs propres : 
dominance stratégique ou gains économiques pour les uns, prosélytisme religieux 
pour les autres. La liste est longue, mais une chose est sûre : il s’agit d’un espace 
de confrontation où l’enjeu principal est le contrôle des esprits. À l’image d’autres 
membres de l’OTAN et de l’Union européenne, il est essentiel pour la Défense belge 
de définir une stratégie et de se doter d’outils performants pour agir dans cet espace 
informationnel. C’est la raison d’être de la communication stratégique. Elle a pour 
vocation d’intégrer les moyens de communication modernes avec l’ensemble des outils 
à la disposition de nos forces armées afin de modeler l’environnement informationnel 
dans le respect de nos valeurs et en exécution des tâches confiées à la Défense. 
Le général-major Guido Hart, directeur général de la communication stratégique de 
la Défense, présente sa vision et les défis posés par la mise sur pied d’une véritable 
communication stratégique.

Nooit eerder werd onze samenleving geconfronteerd met een dergelijke stroom aan 
informatie als vandaag. Van klassieke media tot de nieuwste digitale platforms, en of 
we het nu willen of niet, ieder van ons wordt permanent beïnvloed door een veelheid 
aan berichten die onze perceptie van de werkelijkheid mee vormgeven. Het is een 
nieuwe wereld van informatie die zich openbaart in al haar complexiteit. Statelijke 
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en niet-statelijke actoren, bevriend of vijandig, ontplooien er hun beïnvloedingsacties 
in dienst van eigen doelen: strategische dominantie of economische winsten voor de 
ene, religieus proselitisme voor de andere. De lijst is lang, maar één zaak is zeker: 
het is een plaats van confrontatie met als voornaamste inzet de controle over de 
geest en de gedachten. Net als voor onze bondgenoten van de NAVO en de Europese 
Unie is het ook voor de Belgische Defensie essentieel om een strategie te bepalen 
en de nodige performante middelen te verwerven om op te kunnen treden in deze 
informatiewereld. Dit is meteen de bestaansreden van strategische communicatie, die 
moderne communicatiemiddelen integreert in het geheel van capaciteiten waarover 
onze strijdkracht beschikt. Zo kunnen we de informatieomgeving mee vormgeven in 
overeenstemming met onze waarden en de aan Defensie toevertrouwde opdrachten. 
Generaal-majoor Guido Hart, directeur-generaal Strategische Communicatie van 
Defensie, stelt zijn visie voor en spreekt over de uitdagingen die de implementatie van 
een echte strategische communicatie met zich meebrengt.

Si communiquer implique de disposer d’une langue commune et de termes 
univoques, force est de constater que la grande variété des concepts auxquels il 
est fait référence n’aide pas le profane, militaire ou civil, à comprendre ce qu’est 
la communication stratégique. Pourriez-vous en préciser les contours et décrire 
l’environnement dans lequel vous êtes amené à agir ? 

Il est exact que bien des termes, recouvrant des réalités différentes, sont souvent associés 
à la communication stratégique. C’est une source de confusion qu’il convient d’écarter 
d’emblée. Au sens strict, selon les références doctrinales de l’OTAN1 acceptées par notre 
pays, la communication stratégique est l’intégration des capacités de communication 
dans les activités militaires afin de comprendre et modeler l’environnement 
informationnel2, au service des objectifs de la Défense. Si la définition est très large, 
c’est que le champ d’action couvert par la communication stratégique comprend des 

1 Strategic Communication (StratCom), in the context of the NATO military, is the integration 
of communication capabilities and information staff function with other military activities, in 
order to understand and shape the Information Environment (IE), in support of NATO aims and 
objectives.
2 The Information Environment (IE) is comprised of the information itself, the individuals, 
organisations and systems that receive, process and convey the information, and the cognitive, 
virtual and physical space in which this occurs.
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capacités et des fonctions différentes dont il faut faire converger les effets : les capacités 
Public Affairs qui couvrent bien plus que les relations avec la presse, les opérations 
psychologiques, la fonction Information Operations et pour la Belgique la capacité de 
coopération civilo-militaire (CIMIC). Afin de lever toute ambiguïté, je souligne que les 
opérations psychologiques ne sont utilisées que vers des publics cibles licites dans le 
cadre de missions opérationnelles hors du territoire national. Il n’est donc pas seulement 
question de communication à l’échelon stratégique – comme l’intitulé pourrait le faire 
penser – mais également de développer des actions de communication à tous les niveaux 
en appui des objectifs de la Défense. À ceci s’ajoutent de nombreux acteurs, du simple 
citoyen aux organisations internationales, et de nombreux canaux de communication 
dans un environnement qui ne dort jamais. 

Au-delà de la simple définition de la communication stratégique, il est important de 
s’attacher à décrire ce qu’elle implique concrètement. Il s’agit bien sûr d’une capacité, 
mais c’est également un état d’esprit qui nous fait prendre conscience du fait que 
chaque action, chaque parole, chaque silence envoie un message. Il est impossible de 
ne pas communiquer. L’essence même de notre démarche est donc de coordonner et 
de synchroniser cette communication, vers des publics cibles spécifiques, au service 
des objectifs de la Défense. C’est la tâche de tous, militaires et civils, au sein de 
l’organisation militaire. Qu’il s’agisse des femmes et des hommes, engagés en Belgique 
ou en opérations extérieures, ou du chef de la Défense, chacun porte l’image de la 
Défense tout entière et communique en son nom. 

L’environnement cognitif où se déploie l’information est changeant. L’interconnexion 
des messages et des audiences est telle que des incidents de portée limitée à l’autre 
bout du monde peuvent être amplifiés, instrumentalisés et avoir rapidement un impact 
stratégique en portant le débat sur la place publique. L’affrontement des perceptions est 
alors à l’œuvre et résonne dans les sphères politiques. C’est dire toute la complexité de 
la communication stratégique. 

Les acteurs étatiques et non étatiques auxquels la société est confrontée disposent 
d’un catalogue étendu d’actions d’influence qui dépassent la propagande classique. Ils 
utilisent tous les vecteurs disponibles (médias divers, plateformes numériques, etc.) et 
profitent de l’anonymat qu’offrent les réseaux modernes. La non-attribution des actions 
leur permet d’agir hors de tout contrôle légal ou éthique. La dissuasion et la riposte sont 
donc plus difficiles à mettre en place. À titre d’illustration, la propagation de fake news, 
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de façon répétée et émanant de profils différents, permet d’orienter la perception de 
groupes cibles. Cette perception est ensuite utilisée pour provoquer le passage à l’acte. 
L’actualité des derniers mois nous en a fourni de tristes exemples. De façon moins 
visible, des messages discréditant les institutions démocratiques, ou mettant en doute 
leur capacité à protéger les citoyens, visent à créer un climat délétère qui accroît le 
sentiment de crise. La pandémie en cours est un terreau fertile pour de telles actions. 
À un niveau plus spécifiquement militaire, l’exécution d’un plan de déception basé 
sur la surabondance d’informations contradictoires et la multiplication des menaces 
potentielles permet à un adversaire de dissimuler ses véritables intentions. Il est 
important de noter que, dans tous les cas évoqués ci dessus, l’intelligence artificielle 
jouera un rôle majeur dans les années à venir. L’utilisation d’algorithmes toujours plus 
précis permettra de cibler non seulement des groupes au sein de la population mais 
également des individus ayant un rôle important au sein du processus décisionnel. La 
menace évolue à une vitesse fulgurante et demande beaucoup d’adaptabilité. Le travail 
ne s’arrête donc jamais et doit continuer de bénéficier de toute notre attention si nous 
voulons faire face aux défis de l’avenir.
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De façon générale, toute modification de perception qui résulte d’une influence 
extérieure a un impact significatif sur notre mécanisme décisionnel. Si nous ne 
sommes pas conscients de ces influences, si nous ne comprenons pas ce qui se joue 
dans l’environnement informationnel, nous sommes constamment amenés à réagir dans 
le court terme face à la stratégie d’adversaires qui s’inscrivent dans la durée. Nous 
courrons alors le risque de nous enfermer dans le temps court de l’émotion médiatique 
qui impacte directement la décision politique et finalement l’engagement des moyens, 
notamment militaires, au service de l’État. 

Pour sortir de ce piège perceptif, la Défense n’est heureusement pas démunie. Des 
procédures ont été définies au sein de l’OTAN, des retours d’expérience émanant de nos 
alliés ont été exploités et des personnels ayant une expertise opérationnelle en la matière 
ont été mis en place. C’est un premier pas, mais – et c’est un point crucial – un tel défi ne 
peut pas être relevé par une petite équipe de spécialistes, aussi performants soient-ils. Il 
s’agit d’un effort commun à tous les échelons militaires et dans toutes les circonstances. 
Il convient donc de sensibiliser les membres de la Défense, chacun dans le cadre de ses 
responsabilités, afin qu’ils participent efficacement à l’effort de communication de la 
Défense. Plus qu’une capacité, la communication stratégique est un état d’esprit. 
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Hoewel de oprichting van het directoraat-generaal Strategische Communicatie 
recent is, ontstond het niet uit het niets. Defensie, eerder wel eens “la grande 
muette” genoemd, heeft steeds over communicatiemiddelen beschikt. Wat is de 
meerwaarde van de huidige structuur en hoe vertaalt deze zich?

Communicatie binnen Defensie kent inderdaad een lange geschiedenis. Waar het historici 
toekomt om zich te buigen over de beginselen ervan tijdens de Eerste Wereldoorlog, kan 
ik wel recentere structuren bespreken zoals de Informatiedienst van Defensie (SID) of 
het directoraat-generaal Imago en Publieke relaties (DG IPR). Deze beschikten over 
hun eigen media en audiovisuele productiecapaciteit. Hun acties werden aangevuld met 
analoge structuren binnen de verschillende machten en componenten. Meer recent nog 
kenden we het directoraat-generaal Communicatie (DG COM), vooral dankzij haar 
producties: video- en fotoverslagen, artikels en reportages op e-briefing of website, of 
voor eventmaterieel en andere. Dit allemaal ontwikkeld en in werking gesteld door een 
professioneel en gemotiveerd team. 

De Chef van Defensie, zich zeer bewust van het belang van communicatie binnen en 
buiten onze organisatie, vroeg me echter om het concept van strategische communicatie 
te introduceren en de ontwikkeling van een effectieve capaciteit in dit domein uit te 
bouwen. Hiervoor deed ik beroep op de doctrine en ervaringen van onze bondgenoten, 
alsook op mijn ervaring aan het hoofd van de strategische communicatie van het 
Rapid Reaction Corps in Frankrijk. Deze nieuwe capaciteit richt zich evenzeer op de 
ontwikkeling van een interne als van een externe communicatiestrategie. De voornaamste 
doelstellingen zijn opgenomen in het Bedrijfsplan Defensie en beogen onder meer om 
het imago van Defensie te verbeteren en op een meer regelmatige manier te informeren 
over alle evoluties die plaatsvinden binnen onze organisatie. Dit teneinde de aanwerving 
van toekomstige collega’s te bevorderen en de motivatie van de huidige collega’s en 
externe actoren te verhogen, om zo samen te bouwen aan de toekomst van Defensie. Dit 
wordt dan vertaald in communicatieacties naar verschillende doelgroepen. Niet enkel 
woorden dus, maar bovenal zinvolle daden. 

De meerwaarde vinden we in een efficiënte en gesynchroniseerde communicatie ter 
ondersteuning van de doelstellingen van Defensie. De strategische communicatie steunt 
op drie pijlers: planning & evaluatie, uitvoering op alle niveaus en natuurlijk de te 
communiceren inhoud. Het is niet onze ambitie om de plaats in te nemen van inhoudelijke 
experten, wel gaan we actief op zoek naar nuttige informatie om ons doelpubliek te 
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bereiken. In dit stadium is een bewustmakingsinspanning nodig. Dagelijks vinden er 
interessante activiteiten plaats binnen Defensie en duiken er steeds nieuwe ideeën op. 
De zoektocht naar informatie volstaat echter niet, de actoren op het terrein moeten zich 
ook bewust zijn van hun rol in de defensiecommunicatie en mogen niet aarzelen om 
contact op te nemen met het directoraat-generaal Strategische Communicatie en haar 
vertegenwoordigers. Het is dit samenbrengen van inspanningen dat vruchten afwerpt 
op vlak van communicatie. 

Montrer nos militaires engagés au service du pays est un message fort

Met betrekking tot de planning op strategisch en operationeel niveau beschikt de 
directie over een kleine staf die de eerdergenoemde specialiteiten groepeert. Deze 
staf integreert de planning en ontwikkelt zowel de communicatie in operaties als de 
zogeheten institutionele communicatie in eigen land. We zijn natuurlijk geen specialist 
in alle mogelijke domeinen of materie, daarvoor doen we beroep op alle specialisten van 
Defensie, elk in zijn of haar respectievelijk vakgebied. 
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De opbouw van een strategische communicatiecapaciteit baseert zich op enkele 
principes die de doeltreffendheid en efficiëntie ervan garanderen. Eerst en vooral 
wordt de coherentie versterkt door enerzijds het rechtstreeks hiërarchisch afhangen 
van de Chef van Defensie, en anderzijds door de gecentraliseerde actie van het 
directoraat-generaal Strategische Communicatie dat ondersteuning biedt aan het 
geheel van staven en operationele planningsgroepen. Hoe efficiënt deze centralisatie 
ook moge zijn, we verliezen hierbij een essentieel en welbekend principe in operaties 
nooit uit het oog, namelijk dat van subsidiariteit. Dit laat toe om de centraal opgestelde 
strategie te vertalen naar concrete acties op de daarvoor meest geschikte niveaus. Dit 
is een voorbeeld van het principe van Mission Command, hoeksteen in de opleiding en 
training van onze kaderleden.

Het is daarom duidelijk dat de communicatie verloopt via de middelen van het 
directoraat-generaal, maar ook die van alle entiteiten en via al onze collega’s. Van de 
Chef van Defensie tot alle militairen en burgers van onze organisatie, we communiceren 
allemaal. Om de kracht en rijkdom van deze globale aanpak ten volle te benutten, werden 
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en worden er diverse werkgroepen en bijeenkomsten opgericht. De belangrijkste hiervan 
is de StratCom Working Group met als doel het identificeren van verder te ontwikkelen 
communicatiethema’s, het synchroniseren van alle communicatieactiviteiten (van 
lokale activiteiten tot grote events met duizenden aanwezigen), en het bepalen van de 
behoeften van alle belanghebbenden op vlak van communicatie en voor vele andere 
onderwerpen. Deze werkgroep verzamelt de vertegenwoordigers van strategische 
communicatie binnen de verschillende staven en componenten en verzekert een 
transversale communicatie op alle niveaus om zo inconsistenties in de uitgezonden 
boodschappen te vermijden. 

Quels sont les défis et les points d’action que vous identifiez dans la mise sur pied 
d’une réelle capacité de communication stratégique ? 

C’est une évidence mais il convient de la rappeler : communiquer efficacement exige 
des objectifs stratégiques clairs pour lesquels des moyens ont été prévus. La crédibilité 
de notre Défense est à ce prix. La communication stratégique n’a pas pour vocation de 
créer ce qui n’existe pas. Elle peut agir comme un puissant démultiplicateur de force, 
encore faut-il que cette force préexiste. 

En outre, il convient d’insister sur le fait qu’une communication proactive et efficace 
vers toutes les parties prenantes (ou stakeholders), internes et externes, renforce la 
valorisation du personnel, propage une image positive et une meilleure compréhension 
de la Défense. Notamment en soulignant la pertinence de son engagement opérationnel 
– sur le sol national et à l’étranger – au profit de la Belgique. L’attractivité s’en trouve 
accrue, le recrutement est facilité ainsi que l’accès aux ressources budgétaires, via le 
débat démocratique.

La mise en place de la structure, des procédures et des personnels de la direction générale 
de la communication stratégique doit se poursuivre selon les lignes de développement 
inhérentes à l’émergence de toute capacité et des autres entités de communication : 
doctrine, organisation, personnel, matériel, infrastructures, etc. 

La communication interne doit également faire l’objet de toutes les attentions afin que 
les membres de l’organisation, militaires et civils, se sentent valorisés et deviennent 
les ambassadeurs de la Défense. Il s’agit ici clairement de traduire la communication 
stratégique en termes exécutables par chacun. La communication en opérations vient 
compléter cet ensemble en soutenant les objectifs internationaux de notre pays. 
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La synchronisation des activités de communication – aussi bien le long de la chaîne 
hiérarchique que, de manière transversale, entre les différentes composantes – est un 
chantier qu’il faudra poursuivre. La crédibilité de la communication est, en grande partie, 
basée sur sa cohérence verticale et horizontale, bien plus que sur sa standardisation. La 
cohérence de la communication stratégique ne s’arrête pas au domaine militaire. Elle a 
vocation à s’inscrire dans une stratégie nationale de sécurité.

L’environnement où se déploie la stratégie de communication est complexe. Il en 
résulte qu’une capacité d’analyse dans le domaine informationnel – en lien avec les 
autres départements publics – est indispensable dans la mise sur pied d’une capacité de 
communication stratégique. 

Tot slot, welke zijn de punten die u zou willen onderstrepen?

Strategische communicatie is niet het werk van een kleine groep specialisten, het is een 
mindset die ieder van ons bij Defensie moet bezielen. Het gaat hierbij niet zozeer om 
woorden, maar vooral om daden. Strategische communicatie is een essentiële dimensie 
in de paraatstelling en ontplooiing van onze strijdkrachten ten dienste van ons land. Op 
middellange en lange termijn versterkt ze het imago van Defensie en faciliteert ze op 
belangrijke wijze de toegang tot de middelen die Defensie nodig heeft om haar opdrachten 
uit te voeren, zowel qua personeel als budget. Op kortere termijn draagt strategische 
communicatie bij tot het begrip en de deelname aan de informatieomgeving, zowel in 
België als tijdens buitenlandse ontplooiingen. Het is een echte krachtvermenigvuldiger 
die de efficiëntie en effectiviteit van Defensie vergroot.

Trefwoorden: StratCom, Strategische communicatie
Mots clés : StratCom, Communication stratégique

Des paroles et des actes : la direction générale de la communication stratégique
Woorden en daden: het directoraat-generaal Strategische Communicatie 



57

Des paroles et des actes : la direction générale de la communication stratégique
Woorden en daden: het directoraat-generaal Strategische Communicatie 

©
  D

G
ST

R
AT

C
O

M





59

België in de Veiligheidsraad 2019-2020

Bert VERSMESSEN

Bert VERSMESSEN is Directeur Verenigde Naties bij de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij leidde het Brusselse team 
betrokken bij het VNVR-mandaat. De heer Versmessen was eerder Voorzitter van de 
Politiek-Militaire Groep van de EU en adjunct-Commandant van de civiele operaties 
van de EU, en was op post in Hongarije, Syrië en Canada.

Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la Belgique a été membre du Conseil de 
sécurité des Nations unies pour la 6e fois de son histoire.
En vertu de l’article 24 de la Charte des Nations unies, le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales est la responsabilité première du Conseil. 
Le présent article examine l’expérience récente de la Belgique en tant que membre 
non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans un contexte de tensions 
géopolitiques accrues, la Belgique a réussi à faire valoir certaines de ses priorités et 
à assumer et mener à bien un certain nombre de tâches spécifiques. Un mandat au 
Conseil offre bien sûr un prestige diplomatique et un accès accru au noyau dur de 
décideurs des principaux acteurs de nombreux dossiers géopolitiques, mais il reste 
avant tout une expression concrète de l’engagement multilatéral de la Belgique : un 
ordre international fondé sur des règles est essentiel pour notre sécurité, pour notre 
prospérité et pour nos valeurs.

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 was België, voor de 6de keer in haar 
geschiedenis, lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). Het mandaat 
werd voorafgegaan door een intensieve campagne die in juni 2018 culmineerde in de 
steun van niet minder dan 181 landen.

Zoals bekend bestaat de Raad uit vijf permanente leden met vetorecht (China, Frankrijk, 
Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), en tien niet-permanente 
leden, die elk voor een termijn van twee jaar en op regionale basis worden verkozen. 

Internationale organisaties - Organisations internationales

Source : https://commons.wikimedia.org/ 
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Volgens artikel 24 van het Handvest van de VN is het handhaven van de internationale 
vrede en veiligheid de primaire verantwoordelijkheid van de Raad. De Veiligheidsraad 
treedt op namens alle lidstaten, die deze verantwoordelijkheid hebben gedelegeerd.
 
Dit artikel gaat in op de recente ervaring van België als niet-permanent lid van de Raad. 
Tegen een achtergrond van toegenomen geopolitieke spanningen is België erin geslaagd 
een aantal eigen accenten te leggen en heeft het een aantal specifieke taken op zich 
genomen en tot een goed einde gebracht.

Een lidmaatschap van de Raad biedt natuurlijk diplomatieke uitstraling en een 
toegenomen toegang tot de kern van besluitvormers van de belangrijkste actoren in tal 
van geopolitieke dossiers. Het blijft echter in de eerste plaats een concrete uiting van het 
multilaterale engagement van ons land: een op regels gebaseerde internationale orde is 
essentieel voor onze veiligheid, welvaart en waarden.

Algemene context

Het vorige mandaat van België viel gedurende de periode 2007-2008. Bij een terugblik is 
het altijd aanlokkelijk om te vergelijken. De vraag is dan: hoe gelijklopend of hoe anders 
was deze ervaring? Daartoe is het van nut kort een aantal belangrijke gebeurtenissen 
op te lijsten die sinds 2008 de internationale betrekkingen en de Belgische diplomatie 
hebben beïnvloed.

Het jaar 2008 zelf werd natuurlijk gekenmerkt door het uitbreken van de wereldwijde 
financiële crisis, die een schokgolf veroorzaakte in het mondiale systeem. Sindsdien 
zijn er heel wat ontwikkelingen geweest, helaas niet altijd ten goede. 

In het zuiden leek de Arabische lente een nieuw tijdperk van democratie in te luiden, maar 
heeft ook instabiliteit en oorlog gebracht. De oorlog in Syrië is intussen een decennium 
oud. Libië heeft de stabiliteit niet hervonden, ondanks enige recente vooruitgang.

Verder naar het zuiden is de Sahel een gebied geworden dat aanzienlijke politieke, 
diplomatieke en militaire investeringen vereist.
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Zijne Majesteit de Koning, februari 2020

De verschillende haarden van instabiliteit in het zuiden, maar ook elders, alsook 
aanslepende armoede droegen bij tot de migratiecrisis van 2015 in Europa.
In het oosten werden militaire middelen niet geschuwd in het conflict tussen de Russische 
Federatie en Oekraïne, waarbij onder meer het Krim-schiereiland door Rusland illegaal 
werd geannexeerd.

Externe crises hebben ook een binnenlandse impact. In 2016 werd België getroffen door 
terroristische aanslagen, wat aantoont hoe poreus de traditionele grens tussen externe en 
interne veiligheid is geworden.

Een andere ontwikkeling in 2016 was het aantreden in Washington van een regering die 
openlijk de multilaterale benadering in twijfel trok, meer dan enige VS-administratie 
ooit sinds Wereldoorlog II. 

Binnen de Europese Unie trad in deze periode het Lissabonverdrag in werking; een paar 
jaar later trok echter ook het Brexitproces zich op gang.
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Het aantal, de intensiteit en de complexiteit van conflicten lijken toegenomen, terwijl 
de directe betrokkenheid van een aantal grootmachten de geopolitieke relaties niet ten 
goede kwam. Geopolitieke spanningen tussen de belangrijkste mogendheden zijn een 
duidelijke tendens van de voorbije jaren. Terwijl de relatie tussen Rusland en de VS er 
niet beter op is geworden, is het duidelijk dat de VS intussen China als hun voornaamste 
strategische rivaal beschouwen. 

De financiële crisis, de toegenomen internationale spanningen, de terreurdreiging en 
de migratiedruk droegen ook bij tot de opkomst van nationalisme en populisme in een 
binnenlandspolitieke context, ook binnen de Europese Unie.

De algemene context voor dit mandaat was dus sterk verschillend van deze in 2007 en 
2008, en dat liet zich voelen in de concrete werking van de Raad.

Concrete ervaring

De Veiligheidsraad is een barometer van de internationale verhoudingen. Geopolitieke 
spanningen hebben dan ook een weerslag op de werkzaamheden van de Raad. Het 
resultaat is vaak concurrentie, competitie en onenigheid. 

Zeer concreet: terwijl het aantal aangenomen resoluties de afgelopen jaren min of meer 
stabiel is gebleven – op zich een goede zaak – is het moeilijker geworden om unanimiteit 
te bereiken.

Zo werden er in 2020 minder resoluties met eenparigheid van stemmen aangenomen 
binnen de Raad dan ooit tevoren sinds het begin van deze eeuw– een duidelijk teken van 
de moeilijke verhoudingen. Unanimiteit is van belang om de éénheid van de Raad aan te 
tonen; het gebrek eraan laat openingen om meningsverschillen te exploiteren. 

De opkomst van populisme en nationalisme in verschillende landen in de wereld, ook 
binnen de EU, heeft ook een impact gehad op een aantal kernwaarden waar wij als 
België voor staan. Het gaat dan over de mensenrechten in het algemeen, en over de 
rechten van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Concreet werd op het niveau van 
de Veiligheidsraad het overeengekomen taalgebruik – normaliter een onaantastbaar 
principe – in vraag gesteld en werd het behoud van de status quo de maatstaf voor 
succes, in plaats van de ontwikkeling van nieuwe, progressieve, meer verreikende taal 
en doelstellingen. 
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Minister De Croo (als toenmalig Vice-Premier) in februari 2020

Wat bijvoorbeeld de agenda voor vrouwen, vrede en veiligheid betreft, was er een sterke 
traditie van unanimiteit. In 2019 werd deze voor het eerst doorbroken. 

Het uitbreken van de COVID-pandemie heeft er niet toe geleid dat de verdeeldheid 
kon worden overstegen. Integendeel, terwijl de secretaris-generaal van de VN zeer snel 
schakelde, en onder meer opriep tot een algemeen staakt-het-vuren in respons op de 
internationale gezondheidscrisis, had de Raad een volle drie maanden nodig om tot een 
COVID-resolutie te komen. 

Verantwoordelijkheid opnemen

Elk lid van de Raad oefent specifieke verantwoordelijkheden uit. Tegen een bredere 
achtergrond van spanningen in het geopolitieke systeem heeft België veel aandacht 
besteed aan deze verantwoordelijkheden, om de beschikbare marge die er was zoveel 
mogelijk te benutten. 
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Twee daarvan springen in het oog: het voorzitterschap van de Werkgroep Kinderen 
en Gewapende Conflicten, en het co-voorzitterschap van de resolutie over 
grensoverschrijdende humanitaire toegang tot Syrië. 

Het eerste onderwerp blijft een cruciale zaak: in 2019 werden door de VN meer dan 
25.000 ernstige schendingen tegen kinderen in negentien landen bevestigd. 

De Raad heeft in 2020 twee Voorzitterschapsverklaringen aangenomen over dit thema, 
in februari en in september. Onder het Belgische voorzitterschap van de werkgroep 
werden in totaal 13 teksten aangenomen, op een theoretisch totaal van 14, over kwesties 
waarover de 15 leden soms hevig verdeeld zijn, zoals de situaties in Syrië, Jemen of 
Myanmar. Het Belgische voorzitterschap van de Raad organiseerde in februari 2020 
een zogeheten signatuurevenement over dit thema, waarbij Zijne Majesteit de Koning 
de nationale verklaring aflegde.

De kwestie van de toegang van humanitaire hulp tot Syrië was een tweede belangrijk 
dossier. 

Het gaat daarbij om de regelmatige vernieuwing van resolutie 2165 van 2014. Deze 
resolutie stond toe dat grensoverschrijdende hulp werd verleend binnen Syrië, 
zonder goedkeuring van het Syrische regime. Het gaat dus om een uitzondering op 
de soevereiniteit. De grensoverschrijdende hulp is een levensader voor de Syrische 
burgerbevolking.
 
België heeft het werk hierrond gezamenlijk geleid, samen met Koeweit en Duitsland. 
Het proces was lang, zeer politiek, vaak verhit en frustrerend. 

Bij de regelmatige vernieuwing is de afgelopen jaren het vaakst gebruik gemaakt van 
het vetorecht. In 2019 en 2020 waren er twee hernieuwingsprocessen. Als gevolg 
daarvan werd het aantal humanitaire doorgangsposten weliswaar verminderd – na twee 
hachelijke onderhandelingen – maar met onze partners is België er wel in geslaagd de 
belangrijkste en meest gebruikte doorgangspost open te houden, en wel voor een heel 
jaar. 

Er waren ook nog andere taken voor België, hetzij formeel, hetzij informeel. Wat het 
Iraanse nucleaire dossier betreft, trad de Belgische permanente vertegenwoordiger op 
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als bemiddelaar voor resolutie 2231, de resolutie die het nucleaire akkoord met Iran 
op niveau van de VNVR endosseerde. België was daarnaast ook voorzitter van het 
sanctiecomité Somalië en had een informele, zij het zelfgekozen rol als contactpunt 
voor het Internationaal Strafhof.

Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès, december 2020

Eigen accenten

De werkzaamheden van de Raad worden voor een groot deel bepaald door een vaste 
agenda in verband met vredeshandhavingsmissies, speciale politieke missies, rapportage 
door de secretaris-generaal, en natuurlijk de gebeurtenissen in de wereld. 

Toch is er ruimte voor specifieke accenten. Voor België is de Europese dimensie daar 
één van. 
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De samenwerking tussen de EU-leden van de Raad is nog nooit zo intens geweest als de 
voorbije jaren. Het aantal EU stake-outs illustreert dit. EU stake-outs zijn gezamenlijke 
persmomenten van de EU-leden van de Raad, voor of na een Raadszitting. Tijdens 
het Belgische voorzitterschap, in februari 2020 (de maand na Brexit), waren er 6 van 
dergelijke stake-outs. Wij zullen aan deze formule blijven deelnemen tot juni 2021, 
wanneer er nieuwe verkiezingen voor de Veiligheidsraad plaatsvinden. 

Samenwerking tussen de verkozen leden is een tweede voorbeeld. In juni 2019 spraken de 
verkozen leden van de Raad (de niet-permanente leden) voor het eerst in de geschiedenis 
van de Raad met één stem in de Veiligheidsraad. In december 2019 organiseerde België 
in Brussel, samen met Koeweit en Tunesië, een bijeenkomst van de verkozen leden van 
de Raad – de 5 uittredende, de 5 overblijvende, en de 5 nieuwkomers. 

Conflictpreventie was een derde belangrijk thema tijdens het mandaat. Op de agenda 
van de Raad staan, is voor veel landen een stigmatiserende ervaring. Bovendien is er 
in de Raad een sterk soevereiniteitskamp, dat vindt dat de internationale gemeenschap 
zich niet moet inmengen in binnenlandse aangelegenheden. Ons werk als penvoerder 
voor het VN-Bureau in West-Afrika en de Sahel was toegespitst op de dimensie 
conflictpreventie.

Wij hebben ook het thema overgangsjustitie op tafel gelegd. Dit was het thema van 
een debat op hoog niveau tijdens het Belgische voorzitterschap, het eerste in zijn 
soort. België is ervan overtuigd dat overgangsjustitie en haar vier componenten 
– waarheid, gerechtigheid, genoegdoening en garanties voor niet-wederopstanding – 
sleutelelementen zijn om de conflictcyclus te doorbreken. 

Meer specifiek rond vredeshandhavingsoperaties heeft België de discussie rond 
Command and Control opgestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het effectief aanpassen 
van het beleid tot de totstandkoming van meer efficiënte evacuatieprocedures in de 
vredesmissie in Mali, MINUSMA. België nam ook het voortouw om een Integrated 
Mission Planning and Decision Making Process te laten uitwerken voor VN-missies 
teneinde de integratie van de verschillende componenten (civiel, militair en politiek) 
structureel te verbeteren. 

Ten slotte hebben wij ons zeker sterk gemaakt voor de mensenrechten. Voor België 
maken de mensenrechten integraal deel uit van vrede en veiligheid. Wij zijn nog steeds 
van mening dat de VN in New York en de VN in Genève beter op elkaar moeten 
aansluiten, en we waren verheugd dat de Hoge Commissaris voor de mensenrechten de 
Raad tijdens het Belgische voorzitterschap kon toespreken.
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Minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir, november 2020

Het waarom van een mandaat

Eén en ander dient te worden beschouwd in de context van het waarom van een mandaat. 
Waarom wordt jarenlang campagne gevoerd? Waarom kiezen we ervoor om 2 jaar lang 
bijkomende mensen en middelen in te zetten, diplomatieke energie en politiek kapitaal 
te besteden?

Multilateralisme maakt deel uit van het Belgische diplomatieke DNA. En wel om 
een duidelijke reden: omdat internationale regels bescherming bieden. Een op regels 
gebaseerde internationale orde is essentieel voor onze veiligheid, voor onze welvaart en 
voor onze waarden. 

Dat is de les die werd geleerd in de 20ste eeuw, met zijn twee verwoestende 
wereldoorlogen. Sindsdien is België stevig ingebed in een web van multilaterale 
organisaties, met de VN als spil. 
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Dit primordiale belang vormde de basis voor zijn 6de mandaat in de Raad, zoals dat ook 
het geval was voor de 5 vorige mandaten. 

Gedurende de afgelopen twee jaar werden meer dan honderd resoluties aangenomen in 
de Veiligheidsraad. Velen daarvan hebben direct of indirect belang voor ons land. 

• wanneer de Raad bijvoorbeeld oplossingen zoekt voor het conflict in Mali, heeft dat 
gevolgen op de inzet van Belgische blauwhelmen;

• wanneer de Raad mede dankzij België humanitaire toegang verzekert voor burgers 
in Syrië, heeft dat een impact voor vele ontheemden en vluchtelingen;

• wanneer de Raad besluit dat de hervorming van de veiligheidssector in de DRC een 
voorwaarde is voor het vertrek van de VN-vredesoperatie, heeft dat ook gevolgen 
voor de Belgische en Europese ontwikkelingssamenwerking.

Multilateralisme vereist inzet. Als wij geloven in een collectieve verantwoordelijkheid, 
moeten wij bereid zijn ons deel van de last op ons te nemen. Het opnemen van 
verantwoordelijkheid in de Raad is dan ook een concrete uiting van dat engagement. 

Daarnaast is er natuurlijk ook een dimensie van diplomatieke uitstraling. Uiteraard hebben 
de afgelopen twee jaar aan de top van de internationale diplomatie ook het soortelijke 
gewicht van de Belgische diplomatie vergroot. Onze actieve rol, standvastigheid en 
ernst gaven België geloofwaardigheid en recht van spreken.

Daarbij konden we ook gebruik maken van de ruime expertise binnen het Ministerie 
van Defensie. Het lijdt geen twijfel dat de inzet van het honderdtal Belgische 
VN-blauwhelmen in MINUSMA ons land kennis van zaken, geloofwaardigheid en 
erkenning heeft gegeven.

Het lidmaatschap kwam daarnaast met een toegenomen toegang tot de kern van 
besluitvormers van de belangrijkste actoren in tal van geopolitieke dossiers. Bestaande 
partnerschappen werden verdiept. Met lidstaten die minder voor de hand liggen, werden 
nieuwe banden gesmeed.
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Bilaterale consultaties met inkomend VNVR-lid Vietnam, december 2019

De toekomst

Het mag dan ook niet verbazen dat meteen na het mandaat beslist werd om een nieuwe 
kandidatuur in te dienen. Ons land is kandidaat voor een zetel in de Raad gedurende de 
periode van 2037 tot 2038. 

In een onzekere internationale context benadrukken we daarmee dat de VN de pijler en 
de garant blijven van internationale relaties gebaseerd op het internationale recht, ten 
behoeve van alle lidstaten. 

Trefwoorden: UNSC, België en de VN Veiligheidsraad
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Een debat over civiele paraatheid
en nationale weerbaarheid

Philippe VAN GYSEGHEM

Kolonel militair administrateur Philippe VAN GYSEGHEM is adviseur van de Belgisch 
ambassadeur geaccrediteerd bij de NAVO (BELOTAN). Hij is voornamelijk werkzaam 
op thema’s van civiel-militaire aard en in het inlichtingendomein. 

L’engagement des pays de l’OTAN tel que gravé dans le Traité de l’Atlantique Nord 
est fondé sur la solidarité et le devoir de défense mutuelle. La dissuasion et la défense, 
pierres angulaires de la stratégie de l’Alliance, exigent de solides capacités militaires 
ainsi qu’un déploiement rapide de troupes et de renforts.
Ces capacités militaires sont en outre complétées et soutenues par des capacités du 
monde civil, qui doivent être à la fois bien préparées en amont et prêtes à l’emploi 
(deux facettes d’un concept appelé par l’OTAN civil preparedness, ou « préparation 
du secteur civil »). 
Certains se demandent si cette « préparation du secteur civil » constitue une mission 
militaire ou une tâche civile, et qui en est dès lors responsable (les deux étant 
inextricablement liés). Éléments de réponse dans le présent article. 

Een hernieuwde aandacht

“Civil preparedness” is zeker niet nieuw, maar na de koude oorlog erodeerde het 
vredesdividend stelstelmatig de bestaande civiel-militaire structuren. Daarbovenop 
moet je niet veel verbeelding hebben om te beseffen dat een buitenlandse mogendheid, 
die bijvoorbeeld onze kritieke infrastructuur in handen heeft of die hoofdleverancier 
is van ruwe olie, ons land in een wurggreep kan houden. Recente feiten en acties van 
dergelijke buitenlandse mogendheden tonen aan dat zij niet schuwen om gebruik te 
maken van wat wij hybride middelen/capaciteiten noemen. 

Internationale organisaties - Organisations internationales
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Ik hoor u denken: “Dan, we moeten gaan naar een ‘reboot’ van de structuren 
van het verleden.” Dit valt echter zelfs niet langer te overwegen, want de 
samenleving is fundamenteel veranderd: controleautoriteiten en beslissingscentra 
voor bevoorradingszekerheid, kritieke infrastructuur, de marktspelers, enz. zijn 
verzelfstandigd, als ze al niet in private handen zijn. Daarenboven door globalisering 
zijn een aantal van de beslissingscentra verplaatst. Niemand zou het trouwens nog 
langer in zijn hoofd halen om de energievoorziening, telecombedrijven, voedsel- en 
watervoorziening in zijn geheel te her-nationaliseren, laat staan dat dit budgettair 
haalbaar zou zijn.
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Een nationaal antwoord
op een internationale dreiging of net omgekeerd

Over geloofwaardige militaire antwoordopties beschikken, is de kern van onze 
NAVO-afschrikkingsstrategie. Doch tal van bedreigingen en schadelijke handelingen 
vinden plaats onder de drempel van een gewapende aanval. Weerbaarheid van onze 
instellingen is in deze een eerste lijn van verdediging. In het bijzonder moeten landen 
zich dermate organiseren zodat ze 3 basisfuncties in stand houden: 

• een continuïteit van het openbare gezag, 
• de continuïteit van de essentiële diensten aan de bevolking, en
• de continuïteit van de civiele steun aan de militaire operaties. 

U voelt aan dat het antwoord op die verhoogde risico’s enerzijds in een internationale 
context moet gevonden worden en dat anderzijds de specificiteit van ieder land 
in rekening moet gebracht worden. Een energie-producerend land met een sterke 
industriële verankering vraagt immers een andere aanpak dan een land dat haar 
energie moet importeren. Kortom, een uniforme aanpak is niet aangewezen, wel een 
gemeenschappelijke aanpak.

What about NATO? 

U stelt zich dan de vraag wat de rol van NAVO daarin is. Welnu, NAVO tracht die twee 
elementen (nationaal antwoord in een internationaal verband) te verzoenen én reikt de 
hand naar de andere internationale instanties, zoals de EU, die op die domeinen actief 
zijn. 

Met de top van Warschau in 2016 hebben Staatshoofden en Regeringsleiders zich 
geëngageerd om de weerbaarheid (resilience) van die civiele middelen te versterken 
tegen alle mogelijke bedreigingen.

De geallieerden hebben in uitvoering van hun politiek engagement in het domein van 
civiele paraatheid gezamenlijk een raamwerk opgesteld rond 7 onderwerpen/domeinen: 
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de 7 “baseline requirements”1. Via standaarden en evaluatiecriteria kan ieder land 
autonoom dit raamwerk benutten om te beoordelen waar het in die zeven domeinen staat. 
Op die manier wordt de eigenheid van ieder land gerespecteerd. NAVO biedt ook fora 
aan waar best practices worden gedeeld en, indien gevraagd, NAVO advies zal verlenen. 
Via een beoordeling in het “Civilian Emergency Planning Committee” (CEPC) wordt 
periodiek een foto gemaakt van de algemene stand van het civiele ondersteunde weefsel 
over heel het Euro-Atlantische gebied. Dit is cruciaal om het militaire planningsproces 
al dan niet bij te sturen, maar het laat ook toe aandachtspunten en prioriteiten binnen 
NAVO te bepalen. In het verleden werden er zo bijvoorbeeld tekortkomingen vastgesteld 
op het vlak van militaire mobiliteit, wat een bijzondere focus in diverse NAVO-comités 
heeft opgeleverd.
Naast NAVO is ook de Europese Unie actief in deze domeinen. Niet alleen de onderwerpen 
liggen meer binnen de bevoegdheden van de EU (denken we maar aan energie, transport, 
enz.), maar ook het Europese instrumentarium is krachtiger (Europese richtlijnen en 
verordeningen) en het beslissingsproces is vlotter (beslissing bij meerderheid en niet bij 
consensus). Die twee spelers kunnen ook de handen in elkaar slaan en zo gebruik maken 
van elkaars sterktes. NAVO en EU werken samen om de verplaatsing van troepen te 
verbeteren. Onder de eerder cryptische term “enablement” worden de militaire plannen 
geconcretiseerd, waarbij de EU onder de noemer “Military Mobility” inspanning levert 
om de nodige infrastructuur operationeel te brengen en te houden. 

En nu is het aan België!

NAVO dwingt geen enkel geallieerde om tabula rasa te maken van zijn nationale 
structuur en/of zijn intern beleid. Eerder omgekeerd, aan de organisatie van ieder land 
wordt een extra dimensie toegevoegd, met name de impact op het veiligheidsbeleid. 

1 Het engagement in die 3 essentiële/ basisfuncties wordt vertaald in 7 “Baseline Requirements 
for civil preparedness” zijnde:
a. Assured continuity of government and critical government services
b. Energy supplies
c. Ability to deal effectively with the uncontrolled movement of people
d. Food and water resources
e. Ability to deal with mass casualties
f. Communications systems
g. Transportation systems
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Het politieke engagement in NAVO-verband in 2016 heeft een impuls gegeven om 
de bestaande nationale plannen tegen het licht te houden. Er bestaan in ons Belgisch 
bestel tal van goed uitgewerkte noodplannen, doch de coördinatie over de verschillende 
departementen heen vereist een bijzondere inspanning. De speciaal daartoe opgerichte 
International Crisismanagement Cell (ICC) binnen het Nationaal Crisiscentrum is 
een grote stap om één en ander te coördineren en af te stemmen met de internationale 
organisaties, dat die nu NAVO of Europese unie weze. 

Krijtlijnen voor de toekomst

De ministers van Defensie van de NAVO-landen hebben zich sterk gemaakt dat 
5 jaar na de Top in Warsaw het politieke engagement niet enkel herbevestigd, maar 
ook versterkt moet worden. Het debat tussen de landen over hoe die versterking er 
nu juist moet uitzien, loopt simultaan met de NAVO-denkoefening over haar toekomst 
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(NATO 2030). Dat de versterking van de weerbaarheid van de geallieerden, en dus ook 
van de Alliantie, daarin een prominente rol zal spelen, wordt door niemand betwijfeld. 

Tal van voorstellen werden al gelanceerd om deze weerbaarheid te verhogen. Dit artikel 
beoogt inzicht te geven in de vele voorstellen door ze te groeperen in clusters. 

Cluster 1: voorstellen die raken aan het nationale karakter 

Ieder NAVO-beleidsdocument inzake civiele paraatheid (civil prepardeness) 
verwijst naar de nationale bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Een optie voor elke 
geallieerde kan er dan ook in bestaan, weinig tot niets te doen. Omdat elke euro maar 
één keer kan uitgegeven worden, kan een land immers verkiezen deze te spenderen 
aan defensie-capaciteiten (waar NAVO wel targets oplegt) om te voldoen aan het 
2% engagement van de Top van Wales. De vraag stelt zich dan wel of deze keuze, 
of nalatigheid, van een land om te investeren in zijn nationale weerbaarheid de hele 
Alliantie niet in gevaar kan brengen. De afschrikking van de Alliantie verliest immers 
snel effect als de aan te voeren troepen gehinderd kunnen worden in bepaalde (transit)
landen: havens in handen van een vreemde mogendheid, brandstoftoevoer die kan 
verstoord worden, niet aangepaste cyberbeveiliging van de kritieke infrastructuur, enz.). 

Versterking van het resilience engagement zou dan kunnen inhouden dat we gezamenlijk 
beslissen om die nationale vrijblijvendheid met behoud van de bestaande baseline 
requirements op te heffen. De mate van verplichting is de eerste as waarop het debat 
kan gevoerd worden. 

Optie 1. Men zou kunnen opteren voor een systeem van targets per land, net zoals dit 
voor de militaire capaciteiten ingebed is in het NATO Defence Planning Proces (NDPP 
dat werkt met opgelegde targets per land). 

Optie 2. Minder vergaand is de optie om landen toe te laten hun vrijheid te behouden, 
maar dat men binnen iedere baseline requirement een bepaalde minimumdrempel oplegt.
 
Optie 3. Een volgende optie is dat de nationale vrijheid behouden blijft maar dat NAVO 
één of meerdere minima over de 7 baseline requirements heen oplegt. De doelstelling is 
om uit de waaier van onderdelen van baseline requirements die elementen te halen, die 
cruciaal zijn voor NAVO (bijvoorbeeld garanderen dat de civiele middelen aanwezig 
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zijn om troepen te verplaatsen of een beveiligd interdepartementaal netwerk hebben dat 
garandeert dat geclassificeerde berichten kunnen gedeeld worden). 

Optie 4. Het omvormen van een vrijblijvend kader voor naties naar een echt meetbaar 
werkinstrument voor de Alliantie. Op die manier wordt het duidelijk waar landen 
tekortschieten en waar de solidariteit dient te spelen. 

Cluster 2: voorstellen die raken aan de onderwerpen

Het engagement in 2016 vermeldt expliciet dat men rekening moet houden met alle 
bedreigingen zowel qua aard als qua origine. 

Men zou kunnen opteren om de bedreigingen van het volledige hybride spectrum 
mee in rekening te brengen in de bestaande baseline requirements, bijvoorbeeld 
CBRN-bedreigingen en de gevaren die uitgaan van nieuwe technologie, op cybervlak, 
enz. Er zijn veel argumenten ter ondersteuning daarvoor, want acties in sommige van 
de hierboven vermelde domeinen kunnen zowel een daadwerkelijke gewapende aanval 
vervangen, voorafgaan of versterken. Het is dus evident dat deze aspecten mee moeten 
in rekening genomen worden als NAVO ontrading hoog in haar vaandel wenst te houden. 

Cluster 3: voorstellen die raken aan de stakeholders  

Het aanscherpen van het engagement vertaalt zich naar de mogelijkheid van de 
doorwerking van de baselines naar de bevolking. Landen die de verhardende Russische 
houding doorheen hun samenleving voelen, hebben het concept van “resilient societies” 
aangenomen. Er wordt dus ingespeeld op de bevolking die zelf acties onderneemt om 
de weerbaarheid te verhogen, zodat de som van die acties de weerbaarheid van de 
samenleving ten goede komt. Deze landen stellen dit model voor als optie binnen de 
NAVO. 

Waar situeert België zich in dit debat?

België zal mijns inziens zich pragmatisch en realistisch dienen op te stellen. Zich 
ambitieus opstellen richting NAVO en dan niet de budgettaire middelen kunnen 
vrijmaken om die ambities in te vullen, helpt niemand vooruit. 
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De Belgische budgettaire situatie gekoppeld aan de nood om de investeringen op 
defensievlak op te trekken, zal in geen geval toelaten dat we zomaar akkoord kunnen 
gaan om “resilience targets” opgelegd te krijgen. Onze marge zit ergens tussen optie 2 en 
3 van de eerste cluster op voorwaarde dat die verstrenging samenloopt met de inspanning 
die we op Europees vlak uitvoeren. Om te beletten dat de resilience-inspanningen van 
EU en NAVO te ver uit elkaar zouden liggen, hamert België op ieder internationaal 
forum op die EU/NAVO-samenwerking. 

Daarenboven moet er een duidelijke tijdslijn bepaald worden. De nationale weerbaarheid 
(resilience) verhogen kan immers gepaard gaan met keuzes die diametraal staan 
tegenover marktefficiëntie en minimalisatie van beheerskosten. Als de overheid dus, 
al dan niet via controleautoriteiten, (internationale) private spelers moet van koers 
doen veranderen, zal de overheid dit dienen te realiseren via de meerjarenafspraken 
tussen alle stakeholders. Dit impliceert dat er enige tijd nodig is om deze koerswijziging 
door de stakeholders te laten absorberen, en dan laat ik nog in het midden wie die 
koerswijziging moet bekostigen.  

Wat de tweede cluster betreft, is opnieuw een goede aflijning met de EU noodzakelijk. 
Tal van thema’s die nu voorgesteld worden, kunnen beter op een EU vlak aangepakt 
worden, denken we maar aan een antwoord vormen op een hybride en/of cyber 
dreiging, als is het maar omdat de EU al over uitgewerkte strategieën beschikt (bijv. 
cyber toolbox). Focussen op wat echt belangrijk is voor NAVO lijkt dan ook meer dan 
aangewezen.

Wat de derde cluster betreft, mag men dit mijns inziens niet als een binair gegeven zien 
(burger betrekken of niet). Dat België niet rijp is voor een Total Defence concept, waarbij 
burgers actief ingezet worden om het grondgebied te verdedigen en om hun weerbaarheid 
in familieverband te verhogen, lijkt mij evident. Landen die een minder uitgesproken 
veiligheidscultuur hebben en/of minder steunen op individuele verantwoordelijkheid in 
dit domein, wijzen naar de overheid als behoeder van het publieke goed “veiligheid”. 
Dat de brede bevolking deelneemt aan het debat, is aan te moedigen, maar het komt 
de overheid toe om richting aan te geven en te bewaken dat dit publieke goed wordt 
beschermd. Recente initiatieven om veiligheidsthema’s onder de aandacht te brengen 
en aldus de burger te betrekken, tonen aan dat België stapje voor stapje in deze richting 
kan meegaan. 
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Zijn we in België georganiseerd om mee te gaan
in de richting die NAVO zal inslaan?

Sedert 2016 heeft België stappen gezet om de weerbaarheid te verhogen. Maar er zitten 
een aantal weeffouten in de gezette stappen. 

Vooreerst met betrekking tot de aansturing: de Belgische delegatie bij NAVO (met 
inbegrip de CEPC-vertegenwoordigers) wordt immers aangestuurd door de federale 
overheidsdienst Buitenlandse Zaken binnen de krijtlijnen van het buitenlands beleid. 
Het ICC maakt deel uit van het NCCN en valt onder de bevoegdheid van de minister 
van Binnenlandse Zaken om haar coördinerende rol uit te voeren. Doch nationale 
weerbaarheid raakt vele domeinen die onder verschillende bevoegde ministers vallen 
(Economie, Telecom, kritieke infrastructuur m.b.t. water, elektriciteit, enz.). 
Met ander woorden: staan we niet voor een unieke opportuniteit om onze 
vertegenwoordigers in internationale organisaties die zich toeleggen op veiligheid, 
zoals de EU en NAVO, vanuit een nieuwe invalshoek aan te sturen? 

De rol van het ICC beperkt zich tot de coördinatie van de civiele paraatheid in het 
kader van de nationale weerbaarheid. Er is dus wel een forum om de thema’s “civil 
preparedness” en “resilience” te bespreken, maar het is niet uitgerust om bindende 
afspraken te maken, laat staan om uitgaven toe te wijzen. Dus mocht men binnen NAVO 
naar een verstrenging gaan (door bijvoorbeeld minimumeisen op te leggen), dan is het 
niet duidelijk hoe die verplichting zal doorwerken naar de betrokken minister. 
Naar mijn mening kan een oplossing gevonden worden indien het ICC zich ontpopt 
als een nieuw orgaan, al dan niet met een andere naam. Dit orgaan zou met betrekking 
tot die thema’s een volheid van bevoegdheid moeten krijgen. Dat dit een impact heeft 
op de (interdepartementale) samenstelling en op haar plaats in de structuren (onder de 
politieke verantwoordelijkheid van de premier), is een evidentie.   
Het behoeft geen nadere uitleg dat het hertekenen van bevoegdheden best zou passen in 
een holistische veiligheidsstrategie voor België.  
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Conclusie  

Dat weerbaarheid een integraal deel van onze veiligheidspolitiek en  cultuur dient uit 
te maken, wordt door niemand betwist. De Covid-19 pandemie, bedreigingen in het 
hybride spectrum, maatschappelijke debatten over buitenlandse investeringen in onze 
kritieke infrastructuur, enz. beklemtonen allemaal dat een verhoging van de nationale 
weerbaarheid meer en meer aan belang inwint. De volgende maanden zal binnen 
NAVO een debat gevoerd worden naar aanleiding van de NAVO Top in Brussel en de 
bespreking in het kader van NAVO 2030. Wat ook het resultaat zal zijn, deze nieuwe 
gemeenschappelijke aanpak zal zoals steeds gestoeld zijn op de beginselen van eenheid 
en solidariteit. 

Wat België betreft, lijkt een pragmatische aanpak op internationaal vlak best gepaard 
gaan met een brutale sprong voorwaarts op nationaal vlak.  

Trefwoorden: NATO- civil preparedness- civiele paraatheid
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De MINUSMA-vredesoperatie: Peacekeeping 2.0

Ruben BALLEGEER

Kolonel stafbrevethouder Ruben BALLEGEER heeft meerdere logistiek-operationele 
en commando functies afgewisseld met het onderricht. Vanuit zijn positie als Militaire 
Raadgever bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties 
en na een ervaring van twee jaar VN-Veiligheidsraad reflecteert hij over het boeiende 
onderwerp Peacekeeping.

Alors que toutes les études scientifiques montrent que le maintien de la paix est 
étonnamment efficace pour établir la paix et réduire les effusions de sang, la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA) reste souvent qualifiée de non adéquate. D’autres articles ont souligné 
le nombre inacceptable de morts parmi les casques bleus et ont remis en question 
le cadre conceptuel sur lequel s’appuient actuellement les efforts déployés afin de 
trouver une solution pour cette région. L’auteur du présent article se penche sur les 
évolutions actuelles et futures de l’environnement de sécurité, et examine également 
si et comment les opérations de maintien de la paix évoluent avec celui-ci, et comment 
elles s’adaptent aux défis, en particulier dans le cas de la MINUSMA.

Huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen

In vergelijking met andere inzetvormen kampen Peacekeeping-operaties (PKO’s) 
met een slecht imago, dikwijls gebaseerd op berichtgeving van wat er fout loopt. 
De werkelijkheid is veel genuanceerder. PKO’s werden oorspronkelijk ontworpen 
om interstatelijke staakt-het-vuren en vredesakkoorden te ondersteunen. De laatste 
jaren worden ze echter vooral ingezet in uiterst moeilijke omstandigheden: bij 
intrastatelijke conflicten in fragiele landen geplaagd door gewelddadige extremistische 
groeperingen, geweld tussen gemeenschappen en regionale betrokkenheid bij interne 
oorlogen al dan via proxy’s. De PKO’s zagen hun rol uitbreiden naar staatsopbouw, 
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stabilisatie, bescherming van burgers, toezicht op de mensenrechten en institutionele 
capaciteitsopbouw. Andere trends versterken deze complexiteit zoals de toenemende 
impact van klimaatverandering op de veiligheid, de demografische evoluties, migratie, 
de snelle verstedelijking of de invloed van nieuwe technologieën.

De evolutie van de situatie in de Sahel

Uit alle rapporten blijkt dat de crisis die de Sahel-regio van Noord-Afrika overspoelt, 
blijft verergeren. Het blijkt extreem moeilijk om de dieperliggende oorzaken van 
onrust en geweld om te keren. De betrokken staten blijven afwezig in grote delen 
van hun territorium en blijken onbekwaam om basisdiensten (als onderwijs en 
gezondheidszorgen) aan te bieden of om de veiligheid te waarborgen door gepast 
tussen te komen in de toenemende conflicten (dikwijls om toegang tot land) waarin 
hun gemeenschappen worden betrokken. Wangedrag door nationale veiligheidstroepen 
wakkert de ontevredenheid aan. Dit speelt dan weer in de kaart van rebellengroepen die 
bescherming aanbieden aan de bevolking en tussenkomen om lokale geschillen op te 
lossen waardoor ze de feitelijke autoriteit van de staat overnemen.

MINUSMA slaagt er na meer dan acht jaar niet in om het conflict in Mali in te dammen. 
De Franse Counter Insurgency (COIN)-operatie Barkhane krijgt de situatie in de 
Sahel-landen evenmin onder controle.

Het intergemeenschappelijke karakter van de spanningen zette de regering van Mali aan 
om een aanpak te ontwikkelen gearticuleerd rond de dialoog tussen zijn verschillende 
gemeenschappen en de conflictpartijen, de bescherming van de burgers, de aanpak 
van de straffeloosheid en ontwapening, demobilisatie en re-integratie van de rebellen. 
In 2019 heeft de regering een “Cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali” 
opgericht, een entiteit om de politieke en militaire inspanningen te coördineren.

Tot nog toe blijkt de politieke dialoog weinig doeltreffend. Woede over de pandemische 
corruptie en de afwezigheid van de staat hebben mede geleid tot de staatsgreep 
op 18 augustus 2020. Een kleine maand later werd de macht overgedragen aan de 
overgangsautoriteiten die het land moeten regeren gedurende anderhalf jaar. Het is op dit 
moment niet voorspelbaar of deze transitie zal leiden tot de nodige hervormingen ofwel 
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we in het slechtste geval een terugkeer zullen zien naar de vroegere mistoestanden. De 
politieke wil van de Malinese overheid om daadwerkelijk in te zetten op de ontwikkeling 
van het land alsook de diverse regio’s en gemeenschappen blijft de cruciale factor om de 
grondoorzaken van de conflicten aan te pakken.

Malian Landscape

De andere veiligheidsactoren in de regio

Operatie Barkhane werkt samen met de veiligheidstroepen van de groep van vijf 
Sahel-landen (G5S): Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanië en Tsjaad. Ze richt zich 
vooral op het uitvoeren van gevechtsoperaties om terroristen te neutraliseren en op 
het trainen van de lokale strijdkrachten. Ondanks de geleverde inspanningen verloopt 
de operationalisering van de veiligheidstroepen van de G5S landen – en vooral van 
de Malinese veiligheidstroepen – uiterst traag. Nochtans is dit het conditio sine qua 
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non voor elke exit-strategie. Barkhane tracht het niveau en het tempo op te drijven 
door het uitvoeren van “accompany”-opdrachten waarbij de nationale strijdkrachten 
begeleid worden in operaties. Dit is een essentiële stap en ook het hoofdobjectief van 
haar taskforce Takuba waaraan verschillende Europese landen met Special Forces 
deelnemen.

 

Operatie Barkhane

In 2020 werd het plaatselijke filiaal van de Islamitische Staat stevig toegetakeld en 
werden verschillende leiders van al-Qaeda uitgeschakeld. De acties leken een tijd lang 
bij te dragen aan een afname van de “complexe” aanvallen tegen de veiligheidstroepen 
maar recente aanvallen (vooral in Centraal Mali) ondergraven het succes. Ondanks 
de tactische slagkracht van Barkhane en de toename van het aantal gevechtsacties 
neemt het aantal burgerslachtoffers niet af. Het uitschakelen van hun leiders lijkt 
ook weinig impact te hebben op de jihadistische commandostructuren noch op hun 
rekruteringsinspanningen.

De MINUSMA-vredesoperatie: Peacekeeping 2.0

©
 A

rm
ée

 d
e 

Te
rr

e 
fr

an
ça

is
e



87

Peacekeeping 2.0

In juni 2019 werd aan het mandaat van MINUSMA een tweede strategische prioriteit 
voor de bescherming van burgers in Centraal Mali toegevoegd. Ondanks een sterk 
mandaat slaagt de vredesoperatie er voorlopig niet in om functionele staatsstructuren 
op lokaal niveau te realiseren en heeft moeite om gepast te reageren op de verschillende 
groepen. Maar ze zit niet stil. MINUSMA past haar werkwijze ingrijpend aan. Het 
Adaptation plan dat ze ontwikkelt, kan – eens operationeel – de grenzen verleggen van 
het traditionele Peacekeeping.

MINUSMA wil proactiever en effectiever kunnen optreden om de gewapende groepen 
te ontwrichten en hen te ontraden om het vredesakkoord te bedreigen. De Force (de 
militaire component) genereert daarom een Mobile Task Force (MTF) om een snel 
reactievermogen te creëren. Het statische karakter van haar dispositief, vooral in het 
Centrum van Mali, wordt verbeterd.

 

Force Commander MINUSMA, LtGen Gyllensporre zet het Adaptation plan uiteen
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Traditionele infanteriebataljons blijven de basis om de stabiliteit in hun sectoren (vooral 
in de bevolkingscentra) te garanderen en de veiligheidsaspecten van het Vredesakkoord 
in Noord Mali te ondersteunen. Het uitvoeren van patrouilles voor en tijdens het uitvoeren 
van de civiele activiteiten (mediatie, conflict resolutie en verzoeningsactiviteiten, enz.) 
draagt bij aan deze acties terwijl het aanvallen afschrikt. 

MINUSMA zal, naast haar dagelijkse Peacekeeping activiteiten, in staat zijn om ook 
snel strijdkrachten te concentreren om het hoofd te bieden aan een plotse crisissituatie 
waar fysiek geweld dreigt tegen burgers. De MTF-eenheden worden verdeeld 
over de verschillende sectoren en in geval van crisis worden de nodige capaciteiten 
samengebracht zodat onmiddellijk en effectief optreden mogelijk wordt.

De MTF-eenheden bestaan, per sector, uit luchtmobiele gevechtseenheden (Quick 
Reaction Forces of Special Forces), uit Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
capaciteiten, ontmijningsploegen, forward surgical teams en gevechts- en 
transporthelikopters. De MTF kan zowel onafhankelijk ingezet worden als in steun van 
een door een sector-geleide operatie. Het concept laat toe om gecoördineerde operaties 
met de Malinese strijdkrachten te voeren terwijl de Force de nodige flexibiliteit behoudt 
om snel tussen te komen op een specifieke locatie.

MINUSMA boekt vooruitgang. De inspanningen van de Force op vlak van training 
en een betere bescherming in de uitrusting leiden tot een substantiële afname van het 
aantal gedode blauwhelmen terwijl het aantal aanvallen niet vermindert. We zien nu 
een robuuste houding met de juiste mindset, wat zich vertaalt in een toenemend aantal 
operaties met een groter bereik en langere duur. Deze mobielere inzet verhoogt de 
onvoorspelbaarheid en verstoort de activiteiten van de gewapende groepen. 

Dit neemt niet weg dat de VN-missie nog veel verder kan evolueren. Vooral de civiele 
component moet dankzij een fijnere afstemming met de geüniformeerde componenten 
meer ruimte en bereik krijgen. Zij is in bepaalde zones te weinig of soms zelfs helemaal 
niet aanwezig. COVID-19 speelt hierin een rol maar op te veel plaatsen is enkel de 
Force aanwezig om gemandateerde taken uit te voeren, op zijn best gesteund door 
enkele personen van de civiele component. Ook de coördinatie tussen de componenten 
van de VN-missie kan beter. Als een dorp verschillende entiteiten van MINUSMA na 
elkaar ziet passeren die allen antwoorden zoeken op dezelfde vragen – duidelijk niet op 
elkaar afgestemd – zal het vertrouwen bij de lokale bevolking afbrokkelen.
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Enabling the civilian actors

Reflecties over Peacekeeping in de Sahel-regio

De sleutel tot succes van Peacekeeping ligt bij het aanpakken van de grondoorzaken van 
de conflicten via sociale en economische ontwikkeling, het inzetten om het respect voor de 
mensenrechten, de strijd tegen corruptie en wetteloosheid, bestuurlijke hervorming, enzovoort. 
De Franse Sahel-strategie bevat ook een ontwikkelingscomponent maar de nadruk blijft vooral 
gericht op het veiligheidsaspect. In mijn opinie moet het omgekeerd.

Een ander fundamenteel verschil tussen beide benaderingen ligt bij het gebruik van geweld, 
een netelige kwestie voor de VN. UN Peacekeeping is gebonden aan drie belangrijke principes: 
de toestemming van de partijen, onpartijdigheid en het niet-gebruik van geweld (behalve bij 
zelfverdediging én het verdedigen van het mandaat). Deze zijn essentieel voor haar legitimiteit. 
Met het Adaptation plan tast MINUSMA ook de grenzen af inzake het expliciete gebruik van 
dwingend geweld. COIN-operaties kennen dat dilemma niet, maar tegelijkertijd kan weinig 
historisch bewijs voorgelegd worden dat het gebruik van geweld de algemene veiligheid verbetert 
of de gewenste politieke effecten dichterbij brengt.

Waar de keuze gemaakt wordt om UN PKO’s in te zetten, zal het VN-systeem zich verder 
moeten aanpassen om relevant te blijven. Mede omdat PKO’s altijd kampen met een tekort aan 
capaciteit, moet men zich richten op de kerntaken: het ondersteunen van de vredesactiviteiten en 
het beschermen van de burgers. 
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Het verbeteren van de performance van PKO’s blijft hierbij een doel op zich. Alle militaire 
raadgevers zijn het eens over de ruimte voor verbetering op vlak van de organisatie van de VN-
commando- en controlestructuren. Anderzijds zijn er ook de nationale caveats, waarbij de landen 
de inzet van hun blauwhelmen eerst aftoetsen aan politieke of veiligheidsoverwegingen, die de 
tactische slagkracht van de VN soms hypothekeren. Er zal dus altijd een bovengrens zijn aan de 
performance van PKO’s. 

Maar het gaat niet om een keuze tussen de Peacekeeping-optie of de COIN-benadering. 
Integendeel, enkel de complementariteit van de verschillende veiligheidsactoren (de Malinese 
strijdkrachten, Barkhane, G5S, MINUSMA en de European Training Mission – EUTM) kan een 
oplossing bieden voor de Sahel-regio. 

Omdat de Westerse landen niet bereid zullen zijn om permanent uitgebreide middelen te 
blijven besteden aan dit soort verre regionale conflicten (inclusief de risico’s van verlies aan 
manschappen) is in de eerste plaats het partnerschap met de lokale gastnatie essentieel. De focus 
ligt dan op de uitbouw van de nationale veiligheidsstructuren. Het basisidee is dat de lokale 
veiligheidspartner – eens autonoom – in staat is om effectief de veiligheid van haar burgers te 
garanderen. Dit veronderstelt ook het uitblijven van schendingen van mensenrechten en corruptie 
waardoor de grondoorzaken van rebellie of terrorisme verdwijnen. Een schitterend idee maar de 
praktijk in Mali toont aan hoe moeilijk dit te realiseren is. De uitdaging om de soevereiniteit van 
het land te respecteren en zich tegelijk te mengen in de dynamiek om een rechtstaat te bekomen, 
is niet min. Het is eenvoudiger om te focussen op de training van de veiligheidstroepen dan 
om ervoor te zorgen dat de staat het juiste doet op vlak van bestuur en ontwikkeling. “Nation 
building” gaat over ideeën, identiteiten, macht, enzovoort en is dus per definitie altijd politiek 
van aard. Succes boeken in Mali is een internationale politieke evenwichtsoefening. 

In de toekomst moet ook met andere partners samengewerkt kunnen worden. Hoe kan een PKO de 
risicogevolgen van de klimaatverandering bijv. effectief aanpakken? VN ontwikkelingsactoren 
en bepaalde ngo’s hebben de juiste expertise in huis. Daarenboven, voor de aanpak van 
transnationale illegale netwerken kan het nodig zijn om een vredesoperatie te koppelen aan 
organisaties die mensenhandel bestrijden, enz. Partnerschappen en samenwerking zijn essentieel 
maar stellen hoge eisen aan het leiderschap.

Tot slot duidt de onderlinge strijd en/of de gebeurlijke allianties tussen de jihadistische tegenstrevers 
ook op de politieke aspiraties van hun lokale leiders. Het Westerse veiligheidsparadigma, dat de 
terroristische groepen bekijkt als monolithische blokken die centraal aangestuurd worden, is niet 
fijnmazig genoeg. Misschien is het tijd om het reflexmatige verzet tegen onderhandelingen met 
bepaalde jihadistische leiders te herzien, zeker wanneer we vaststellen dat Malinese politieke 
leiders en een significant aantal burgers dat wensen.



91

De MINUSMA-vredesoperatie: Peacekeeping 2.0

De kunst van het mogelijke

Vredesmissies worden opgezadeld met een veelheid aan verantwoordelijkheden die hun 
vermogens zwaar op de proef stellen. Ze kunnen omvattend inzetten in de drie hoofddomeinen: 
de vredes- en veiligheidsinterventies, humanitaire actie en ontwikkelingsinspanningen. Maar 
de uitdaging om een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen en gepast te reageren op alle 
dynamieken die het nationaal, regionaal en lokaal niveau van het conflictgebied doorkruisen, is 
groot. 

Ook MINUSMA kan op alle domeinen ageren dankzij haar unieke samenstelling met civiele, 
militaire en politie-componenten maar ontbreekt capaciteit en de organisatorische rijpheid 
om de silobenadering te doorbreken. De complexiteit van taak vereist beter geïntegreerde 
plannings- en besluitvormingstechnieken om de schat aan kennis en ervaring die bestaat binnen 
de VN-structuren effectiever te operationaliseren.

De militaire component speelt op dit moment een voortrekkersrol om MINUSMA beter 
te integreren maar de uitrol van het Adaptation plan vergt tijd en is ook afhankelijk van de 
bereidwilligheid van de VN-lidstaten om de juiste capaciteiten aan te leveren. Militaire operaties 
blijven essentieel om stabiliteit te bekomen maar het uitschakelen van de slechteriken lijkt 
een verloren zaak. Militaire capaciteiten moeten vooral ingezet worden om de politieke actie 
mogelijk te maken, de veiligheid van de ontwikkelingsprogramma’s te ondersteunen die de 
grondoorzaken van instabiliteit aanpakken, de burgers te beschermen en de veiligheidstroepen 
van de gastnatie op het juiste niveau te brengen.

De internationale steun voor Mali zal niet oneindig zijn en steeds voorwaardelijker worden aan 
de mate waarin het nieuwe Malinese leiderschap een duidelijke visie ontwikkelt en een groeipad 
uitzet van meetbare vooruitgang in de uitbouw van de natie. Peacekeeping moet dit ondersteunen 
en blijft dus vooral een politieke uitdaging. Er is nood aan een globale en coherente strategie 
die alle internationale inspanningen samenbrengt. Zolang de internationale gemeenschap hier 
niet in slaagt, zal er geen vooruitgang zijn. Militaire middelen kunnen slechts de strategische 
voorwaarden creëren. 

Trefwoorden: MINUSMA, Sahel, Peacekeeping
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Geopolitiek kader – Contexte géopolitique 

Reconstruction de la diplomatie américaine après 
quatre années de présidence Trump :

la lune de miel sera courte 

Georges FRANCHOMME

Op de avond van 6 januari 2021, op prime time, keek heel Europa met verbijstering toe 
hoe de aanhangers van Donald Trump het Capitool bestormden om te voorkomen dat 
de uitslag van de presidentsverkiezingen zou worden vastgelegd. De tragische afloop: 
vijf doden, kantoren geplunderd, verkozenen geëvacueerd of urenlang opgesloten, 
en bovenal een schokkende gebeurtenis waarvan niemand had gedacht dat ze ooit de 
machtigste democratie ter wereld zou treffen. Na lange, kwellende uren van wachten 
en politie- en militaire versterkingen die het toneel overnamen, hervatten het Huis 
van Afgevaardigden en de Senaat hun zittingen en erkennen ze officieel dat kandidaat 
Biden een meerderheid van het kiescollege heeft gewonnen en de 46ste president van 
de Verenigde Staten zal worden.

Le général de brigade aviateur Georges 
FRANCHOMME a commencé sa carrière 
comme pilote de chasse et a exercé toutes les 
fonctions de commandement jusqu’à celle de 
commandant de base.
Il est depuis le 1er août 2017 attaché de 
défense auprès de l’ambassade de Belgique 
à Washington DC, États-Unis. Il y est le 
représentant du ministère et des autorités de la 
Défense auprès de nos homologues américains 
et canadiens.

L’attaché de défense et un ancien combattant
de la bataille des Ardennes.
Arlington, 25 janvier 2021

© Attaché de défense
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Joe Biden, 78 ans, 44 années d’expérience au pouvoir législatif, puis à l’exécutif, est le 
président américain qui possède la plus grande expertise en matière d’affaires étrangères 
depuis George H. Bush. Il est convaincu de l’importance de la relation transatlantique 
pour son pays, se distinguant ainsi nettement de son prédécesseur. Pour l’Europe, ne 
pas profiter de cette nouvelle donne pourrait se révéler être une erreur stratégique. Les 
pièges sont nombreux pour les Européens : dogmatisme poussé à l’extrême, dissensions 
internes, manque d’ambition, manque de moyens. L’Allemagne et la France semblent 
être sur la même longueur d’onde pour faire en sorte que l’Europe de la défense 
passe enfin le cap de la déclaration d’intention, mais les moyens nécessaires pour y 
arriver seront-ils disponibles en sortie de crise sanitaire, de crise économique ou après 
les élections à venir ? Le présent article n’a pas pour ambition de répondre à cette 
question, mais propose de contextualiser le pourquoi et le comment de la politique de 
sécurité et de défense américaine. Un temps éloignés, voire séparés, nos deux continents 
ont désormais l’occasion de reconstruire une meilleure relation au sein de l’Alliance 
transatlantique.

Après quatre années de « trumpisme »,
où en sont les États-Unis et dans quelle direction vont-ils ?

Le monde a changé en quatre ans et l’absence des États-Unis dans les initiatives 
multilatérales a créé ce que certains ont appelé un vide, d’autres une situation anarchique. 
Cette présidence à contresens a eu un double effet : premièrement, les alliés des États-Unis 
se sont rendu compte que ce pays clef pouvait produire des chefs d’état « hors normes », 
capables de remettre en cause des accords âprement négociés, à tel point que ces alliés 
se demandent déjà qui sera élu à leur tête en 2024. Deuxièmement, elle a bénéficié aux 
régimes autoritaires, qui n’ont pas manqué de profiter de cette absence. La situation est à 
ce point délicate que des voix se font entendre pour dénoncer la légitimité des États-Unis 
à organiser le sommet pour la démocratie, pourtant très cher à Joe Biden. On pourrait 
malgré tout, en passant outre les déclarations souvent outrancières de l’ex-locataire de 
la Maison Blanche, relever certaines contributions positives de sa part : les rotations 
de troupes américaines sur le flanc est-européen de l’OTAN, l’augmentation par les 
alliés des dépenses en matière de défense, les accords d’Abraham ou encore la liberté 
de navigation en mer de Chine. Toutefois, ces contributions positives n’occultent pas 
les chantiers encore ouverts (lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, au Sahel et 
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en Afghanistan) ou le fait que l’influence des régimes autoritaires se manifeste aux 
quatre coins du monde de manière plus prononcée. Notons que le budget de l’armée 
américaine en valeur absolue a atteint des records sur les quatre dernières années. Pour 
être complet au niveau politico-militaire, le retrait du Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire (INF), du Plan d’action global commun (PAGC, ou JCPoA) et du 
traité Ciel ouvert (OST) tout comme le retard de la prise de décision sur la prolongation 
du nouveau Traité de réduction des armes stratégiques1 (New START) sont autant de 
dossiers à mettre au passif de l’administration sortante.

Les partisans de Trump à l’assaut du Capitole, 6 janvier 2021

Le bilan dans la zone d’intérêt européenne, qu’il soit attribuable en tout ou en partie à 
la seule posture de Trump, n’est pas rose. L’apogée des frustrations des dirigeants alliés 
des États-Unis a été atteint lors de l’interview donnée au journal The Economist par  

1 Les négociations sur sa prolongation étaient globalement dans l’impasse durant toute la 
présidence de Donald Trump. Cependant, dès l’entrée de Joe Biden à la Maison Blanche, les 
USA ont validé une prolongation de cinq ans du traité New START
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Emmanuel Macron et son fameux « l’OTAN est en état de mort cérébrale ». Un parfum 
de crise de régime régnait donc au sein de l’OTAN fin 2019. Le rapport « OTAN 2030, 
unis pour une nouvelle ère » est la réponse proposée par un groupe d’experts, mandaté 
à la suite du sommet de Londres par le secrétaire général de l’Alliance pour redéfinir 
le rôle politique de l’OTAN. À l’heure d’écrire le présent article, la première réunion 
formelle pour en examiner les recommandations n’a pas encore eu lieu.

Le président Biden, on l’a dit, est un « transatlantiste » convaincu. A la tête de l’exécutif 
depuis le 20 janvier 2021, il a chargé une équipe constituée d’Anthony Blinken, Jake 
Sullivan et Lloyd Austin de s’occuper de la sécurité du pays. Pourquoi ces choix ? Anthony 
Blinken, secrétaire d’état de la nouvelle administration, a des années d’expérience en 
tant que conseiller de Biden dans ses précédentes fonctions. Ce n’est pas un hasard si 
ce dernier a donné son premier discours2 de politique étrangère depuis le Département 
d’État (le ministère des Affaires étrangères américain). Blinken sera chargé de redonner 
confiance en la diplomatie américaine à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement 
et du pays. Jake Sullivan est le conseiller en sécurité nationale du président Biden. Il 
a servi sous Obama au Département d’État. Pour sa nouvelle fonction, il s’est déclaré 
principalement devoir « juger toute question de politique internationale sous l’angle de 
l’impact qu’elle aurait sur la vie des familles américaines, en espérant en rendre le sort 
meilleur, plus sûr et plus facile ». En désignant3 comme secrétaire à la Défense un ami 
proche, le général à la retraite Lloyd Austin, le président Biden pourra non seulement 
bénéficier de la grande expertise de celui-ci, mais aura en outre la garantie de voir 
diminuer la prépondérance des avis militaires dans les aspects politiques de la sécurité. 
Les premières priorités confiées par le président à Austin sont la politique du personnel, 
la diversité et l’abolition de toute discrimination au sein du Department of Defense 
(DoD).

On entrevoit donc que le président Biden, tout en misant sur cette équipe pour gérer les 
priorités, a l’intention d’importer une partie de son agenda domestique dans la politique 
étrangère des États-Unis. C’est compréhensible, car Biden va d’abord se focaliser sur 
une crise sanitaire sans précédent. Le reste de son temps devra se partager entre la crise 
économique, l’apaisement des tensions raciales et policières, l’amélioration du système 
de soins de santé et un revirement massif de la politique en matière d’environnement. 

2 Remarks by President Biden on America’s Place in the World | The White House
3 Joe Biden: Why I Chose Lloyd Austin as Secretary of Defense - The Atlantic
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L’infrastructure et l’immigration sont aussi à l’agenda. Le meilleur résumé de la situation 
dans laquelle se trouve le nouveau président américain à l’aube de son mandat a été 
formulé le jour de son inauguration par Rahm Emanuel, chef de cabinet sous Obama : 
« Lincoln avait à gérer la guerre civile, Wilson la grippe espagnole, Roosevelt la grande 
dépression, Kennedy la guerre froide et Johnson les révoltes civiles et raciales. Biden a 
à gérer tout ce qui précède ». Après les appels téléphoniques d’usage pour savourer sa 
victoire avec certains dirigeants et mettre les autres devant leurs responsabilités, il va 
laisser l’équipe qu’il a mise en place – et à laquelle il accorde sa totale confiance – gérer 
l’ensemble des aspects de sa politique étrangère.

Reconstruire les liens, une analyse de quelques futurs chantiers

Les messages de félicitations sont venus de l’Europe entière après l’élection 
présidentielle, Union européenne en tête. Des messages positifs sur le renouveau de 
l’alliance ont été émis de part et d’autre de l’Atlantique (sur les thèmes du « mieux 
reconstruire » et du « nouveau départ »). Cependant, on observe que la première phase, 
à savoir la reconstruction d’une relation profonde fondée sur un dialogue plus intense, 
doit dépasser une certaine méfiance : la construction d’un gazoduc entre la Russie 
et l’Allemagne (Nord Stream II), perçue comme un renforcement de la dépendance 
énergétique des Européens vis-à-vis de la Russie, n’est pas du tout du goût de Biden. De 
même, Sullivan a immédiatement réagi par Twitter à la signature de l’accord commercial 
entre l’UE et la Chine.

Malgré les dissensions et les doutes, la Commission et le Haut Représentant de l’UE ont 
présenté leur nouveau programme transatlantique tourné vers l’avenir : ils y mettent en 
avant leurs priorités (lutte contre la pandémie, climat, technologies, commerce, normes, 
sécurité et démocratie) et, à cette occasion, Ursula von der Leyen, présidente de la 
Commission européenne, a appelé à adopter « un nouveau programme transatlantique 
adapté au paysage mondial d’aujourd’hui [reposant] sur des valeurs et une histoire 
communes, mais aussi sur des intérêts partagés ». Le président américain a répondu à 
l’appel4 : « Ces deux dernières semaines, j’ai parlé aux chefs d’États de nos plus proches 

4 Remarks by President Biden on America’s Place in the World | The White House
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[pays] amis […] pour réengager la coopération et reconstruire le muscle des alliances 
démocratiques, atrophié ces dernières années par négligence et, j’oserais dire, abus ». 
Les violons réaccordés, prenons le temps d’analyser certains chantiers touchant aux 
intérêts des États-Unis et de l’Europe.

Biden, Merckel et Macron lors de la Munich Security Conference, 19 février 2021

Le premier chantier concerne l’avenir de la coalition en Afghanistan. Le statu quo des 
pourparlers à Doha et les poussées de violence dans le pays laissent à penser qu’une 
prolongation de la présence de la coalition est nécessaire, mais des voix tant internes 
qu’externes à l’administration Biden soulignent que le retrait définitif des troupes 
américaines est une opportunité à saisir. Un tel retrait dans les circonstances actuelles 
semble cependant peu réaliste. Une évaluation plus profonde de la situation exacte au 
niveau de la menace terroriste (Al Qaeda, État islamique) résiduelle, assortie d’une 
négociation avec les talibans pour prolonger la mission de six mois est une piste. Ce 
n’est pas un dossier idéal pour la reconstruction de l’Alliance. Une proposition pourrait 
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être une plus grande prise de responsabilité de l’OTAN et une diminution relative de 
la présence américaine sur le terrain, sauf les enablers (moyens de support direct dont 
seuls les Américains disposent). Dans tous les cas, la réaction des talibans, tout comme 
celle des puissances régionales voisines, devra être tenue à l’œil.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, conscient de l’opportunité qu’offre un 
changement d’administration américaine, a lancé sa proposition fin janvier5 : « Rejoignez 
le JCPoA sans en changer les termes et laissez-nous régler les problèmes régionaux par 
un dialogue, sans patronage, entre pays du Golfe. » Tel est son message. On devine que 
cette position de départ est inacceptable pour les États-Unis et leurs alliés régionaux. 

Par contre, une prise en charge plus importante par l’Europe du processus de retour de 
l’Iran aux termes du JCPoA, assortie d’un rôle de médiateur dans un dialogue régional 
sur le désarmement et les influences néfastes est une opportunité pour l’Europe. Il 
faudrait un accord avec les États-Unis sur certaines garanties vis-à-vis de ses alliés 
stratégiques, ce qui permettrait à l’Europe de prendre plus d’ampleur dans cette région6. 
La position des États-Unis sur ce dossier rejoint quasiment celle de l’Europe. C’est 
encore sur la vision à long terme et la détermination des intérêts géopolitiques que 
certaines différences demeurent. Il y a lieu de suivre les efforts de consultation et de 
coordination en la matière. Ce dossier est lié en premier lieu à la non-prolifération mais 
également à la lutte contre le terrorisme dans la région (Counter ISIS), la mission OTAN 
en Irak (NMI) et la révision de la posture américaine par rapport aux acteurs régionaux, 
mais on devine qu’un effort européen supplémentaire, dans les mêmes conditions de 
soutien américain, devra avoir lieu.

Un accord global sur le Sahel est très proche : la lutte militaire contre le terrorisme 
et l’encadrement des forces locales resteraient dans les mains des Européens, qui 
continueraient de bénéficier du soutien stratégique américain. Un accord d’action 
commune États-Unis/Europe dans les domaines nécessaires à l’amélioration des 
conditions de vie des populations locales est évidemment primordial. On entend de 
part et d’autre de l’Atlantique des voix se lever pour demander à l’Europe d’élargir son 
intervention vers la Libye. Une telle option exigerait un effort militaire considérable.

5 Iranian Foreign Minister Javad Zarif Urges America to Return to the Nuclear Deal It Abandoned 
| Foreign Affairs
6 Pour un développement de cette option, lisez: https://carnegieendowment.org/files/Adebahr-
EU-Iran.pdf
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Sur la Chine, le président Biden veut d’abord rassembler autour de lui la plus grande 
coalition de forces démocratiques pour pouvoir arriver à contraindre la Chine à rentrer 
dans des accords multinationaux, en priorité sur le climat, ensuite sur les relations 
économiques et enfin en matière de sécurité. L’objectif est de constituer des alliances afin 
d’arriver en position de force pour négocier face à Pékin. Biden parle de compétition, 
pas de conflit, et met l’enjeu au niveau du rayonnement du type de régime (autoritaire 
ou démocratique) aux yeux de la population mondiale. Pour l’administration Biden, 
la consolidation de la relation transatlantique passe entre autres par la reconnaissance 
de l’importance de la Chine sur l’échiquier géopolitique pour les États-Unis et leurs 
alliés. Il semble y avoir un accord bipartite USA-UE sur la marche à suivre, mais la 
future stratégie de sécurité nationale américaine (à paraître fin 2021) ne manquera 
pas d’apporter certaines nuances. La nouvelle administration américaine laisse déjà 
entrevoir une volonté de continuer le travail de dénonciation des infiltrations chinoises 
dans l’infrastructure stratégique européenne, de travailler ensemble sur de vrais projets 
technologiques, de faire un relevé complet de l’instrumentalisation des étudiants chinois 
à l’étranger de la part du régime de Xi Jinping, d’avoir une politique commune sur 
les droits intellectuels et de dénoncer toute infraction aux règles du libre-échange. La 
dénonciation sans équivoque des violations des droits de l’homme et autres pratiques 
du régime chinois est déjà de mise. Au-delà du positionnement politique, l’inscription 
de la Chine à l’agenda de l’OTAN exigera plus d’implication de la part de l’Europe 
dans les nouveaux domaines que sont le cyber et l’espace, sans oublier l’infrastructure 
stratégique.

Il semble y avoir accord sur les actions à prendre dans un premier temps envers la 
Russie. Biden, contrairement à Trump, a dénoncé ouvertement et sans équivoque tous 
les agissements du régime de Poutine. Le discours est différent sur la vision à long 
terme entre Américains et Européens. La nécessité pour les Européens de continuer le 
dialogue en dehors d’un cadre fixé par les États-Unis ne plaisait pas à l’administration 
précédente. La différence radicale de point de vue sur le dossier Nord Stream II entre 
l’Europe et les États-Unis a déjà été mentionnée. Il est donc clair qu’il y a, comme pour 
le dossier chinois, un mélange de convergences et de divergences de vues qui doivent 
être expliquées et comprises, à défaut d’être aplanies.

Il y a une myriade de dossiers à revoir (commerce, droits de douane, technologie, 
respect de la vie privée, contrôle de l’armement, pour n’en citer que quelques-uns), 
mais en en détaillant quelques-uns, nous avons pu identifier un certain nombre de 
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domaines requérant une plus grande autonomie stratégique européenne, souvent avec 
des implications pour la politique européenne de sécurité et de défense7.

Où en est la défense américaine et vers où va-t-elle ?

Kathleen Hicks a confirmé, lors des auditions pour sa nomination au poste de secrétaire 
adjoint à la Défense, que certaines priorités budgétaires seraient revues. En raison du 
manque de collaboration de l’équipe précédente, les premiers chiffres du budget de 
défense US 2022 ne seront pas disponibles avant avril 2021. Néanmoins, une chose 
est sûre : il restera le plus gros budget de défense8 de la planète avec 746 milliards de 
dollars, contre 228 pour la Chine et 45 pour la Russie (la zone Europe – Royaume-Uni, 
Suisse et Norvège inclus – est à 290). Le budget chinois a enregistré une croissance 
de 28,4 % de 2015 à 2020 et devrait atteindre 400 milliards de dollars en 2030 (sur 
la même période, les budgets américain et russe accuseraient un léger déclin, alors 
que la zone Europe serait en légère hausse). Connaissant le triste « avantage » que les 
régimes totalitaires ont sur les pays démocratiques dans la composition de ces budgets, 
comparer les chiffres bruts n’a pas de sens. La tendance de cette nouvelle décennie  
explique cependant l’intérêt qu’ont les États-Unis à resserrer les liens avec leurs alliés 
de la région indo-pacifique tout en renforçant ceux au sein de l’OTAN. Il convient de 
souligner également les priorités de la défense américaine :

• Les forces nucléaires (la triade9 est en plein effort de modernisation, effort qui est 
évalué à 6 % du budget annuel total pour atteindre ses objectifs en 2035).

7 L’autonomie stratégique européenne et ses enjeux sont très clairement analysés dans le rapport 
de l’institut Clingendael : Report European Strategic Autonomy December 2020.pdf (clingen-
dael.org)
8 Données provenant du rapport annuel Janes sur les budgets de défense:
https://i.janes.com/defence-budgets-webinar-view?submissionGuid=adbcff74-ba02-455c-97ff-
76a68acfb6b9
9 La triade nucléaire représente les trois vecteurs, c'est-à-dire les trois moyens différents de lancer 
une arme nucléaire : aérien, terrestre et maritime.
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• L’espace et le cyber comme domaines militaires (créée en 2019, la Space Force 
compte actuellement 6500 gardiens et dispose de centres de commandement, 
d’entraînement et de doctrine. Le budget du cyber a connu une croissance de 12 % 
sur les huit dernières années).

• C4 ISR10 (le JADC211 est encore en phase de développement, mais les premières 
applications existent déjà dans les centres de commandement pour la prise de 
décision).

• Défense antimissile (principalement pour protéger le continent américain, mais 
aussi certains intérêts ailleurs. Les systèmes sont en cours de livraison).

• Létalité interarmées dans les environnements contestés (les premiers bataillons 
d’artillerie à munitions hypersoniques seront livrés en 2023, à titre d’exemple). 

• Projection de puissance et résilience de la posture (concept d’emploi dynamique des 
forces, ou Dynamic Force Employment).

• Systèmes avancés autonomes (un exemple est le projet Skyborg, qui a volé l’an 
passé en formation avec un F-22 et un F-3512).

• Appui logistique résilient et agile (les exercices Defender13 et le concept ODIN14 en 
sont quelques exemples).

Pendant leurs auditions, Austin et Hicks ont répété ne pas remettre en cause le principe 
de la triade. Il y aura sans doute une révision rapide de la posture nucléaire, pour en 
retrancher les têtes nucléaires tactiques à faible charge qui avaient été ajoutées durant 
l’ère Trump. Hicks a confirmé vouloir revoir l’ensemble du budget, ce qui semble 
indiquer que des coupes plus profondes pourraient avoir lieu, dans le positionnement 
des forces plutôt que dans les capacités traditionnelles, alors que lors de son audition 
elle a maintenu la vision selon laquelle le développement technologique était primordial 
pour le Département d’État.

10 Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance et Reconnaissance
11 Joint All-Domain Command and Control (JADC2) : basé sur l’échange de données de tous les 
capteurs en temps réel et sur le soutien de l’intelligence artificielle (AI) à la prise de décision, où 
qu’elle se situe (voir fas.org)
12 SKYBORG – Air Force Research Laboratory (afresearchlab.com)
13 United States European Command (eucom.mil)
14 F-35 Program Dumps ALIS for ODIN – Air Force Magazine
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Austin avec des militaires de la garde nationale près de la Maison Blanche le 29 janvier 2021

Et maintenant ?

Sans grand bruit, et consciente que ses compétiteurs rattrapent leur retard technologique 
et quantitatif dans certains domaines, l’armée américaine a accéléré sa transformation 
et a décidé de se lancer dans des domaines innovants pour être capable de garder une 
longueur d’avance dans le processus décisionnel, la préparation, la gestion et la conduite 
des opérations. 

En raison du contexte budgétaire difficile et de certaines décisions en la matière, rompant 
avec le passé, la Défense belge connaîtra un manque relatif de moyens dans la période 
2023-2028. Pour la défense européenne, et donc la Défense belge aussi, il est important, 
dans ce contexte évolutif rapide, de rester capable d’interagir militairement avec les 
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États-Unis. L’accès et le partage de l’information et du renseignement, à tout niveau de 
commandement, pourrait par exemple être une priorité, car ce sera la pierre angulaire du 
JADC2 et, partant, de l’accès au cyber et à l’espace. Cette analyse souligne l’importance 
du dialogue en matière d’autonomie stratégique européenne, de la rédaction d’une 
stratégie de sécurité et de défense belge et du renforcement, dans tous les domaines 
possibles, des liens (et donc du partenariat) avec les États-Unis. L’interopérabilité doit 
être notre fil rouge.

Conclusion

Sous la nouvelle administration Biden, la politique étrangère des États-Unis reste au 
service du peuple américain, et sera mieux coordonnée avec les alliés pour atteindre ses 
objectifs. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels Américains et Européens peuvent et 
doivent s’entendre mais, en fonction de l’ambition des uns et des autres et de l’impact 
des multiples crises internes, les positionnements pourraient être différents. Malgré 
quatre années noires sur la scène internationale, les États-Unis ne sont, d’un point de 
vue militaire et géostratégique, pas déforcés. S’appuyant sur les alliances internationales 
pour affirmer l’hégémonie de la gouvernance démocratique, l’administration Biden 
va très vite proposer à ses alliés le concept d’offshore balancing15, en apportant une 
garantie d’intervention en cas de problèmes. Il faudra être prêt.

Mots clés : Biden, relation transatlantique, Europe

15 Ce concept tient à laisser aux alliés régionaux le devant de la scène. L’article suivant en 
explique les enjeux : Offshore-Balancing.pdf (mearsheimer.com)
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Bedrijfsvoering – Management 

BELGIAN AIRLIFT
Hey Captain, are we there yet? 

Gerd FINCK 

Luitenant-kolonel vlieger, ir Gerd FINCK is C-130 piloot met bijna 30 jaar ervaring als 
piloot, tasking officer en smaldeelcommandant en was verscheidene keren ontplooid 
in operaties. Daarnaast was hij nauw betrokken bij verschillende aankoopdossiers. Hij 
werd ook gedetacheerd naar het European Air Transport Command (EATC) tijdens de 
opstartfase en bleef daar gedurende acht jaar als hoofd van de Employment Branch.

L’année 2020 était une année importante pour le transport aérien militaire belge : 
l’arrivée des remplaçants du C-130 – après quelque 50 ans de service –, la fin d’accès 
direct aux avions de transports stratégiques et la fin du contrat HiFly pour un A321. 
Mais, finalement, avec l’arrivée du nouvel avion A400M et du Multirole Transport 
Tanker, est-ce que la nouvelle flotte de transport aérien militaire belge répond aux 
besoins de la Défense ?  

Om de vraag of de middelen beantwoorden aan de behoeftes te begrijpen, wil ik even 
teruggaan in de tijd. Luchttransport is lange tijd een nationale behoefte geweest. De 
NAVO beschouwde dit middel als een puur logistiek gegeven, elke natie moest zelf 
instaan voor het ter plaatse brengen van zijn troepen, hun materiaal en de ondersteuning. 
Zolang de NAVO zijn operatietoneel vooral zag op het Europees continent was het 
natuurlijk vooral via de weg dat transport plaats vond. De jaren 1990 brengen de eerste 
verandering – de oorlog in de Golf en Somalië kunnen niet langer zo ondersteund 
worden. De Belgische bijdrage aan de operatie in UNOSOM hebben wij grotendeels 
met eigen middelen kunnen ondersteunen: steunend op twaalf C-130’s en twee B727’s 
werd het Belgische detachement ter plaatse gebracht, én werd er tegelijk steun geleverd 
aan het Rode Kruis. De reden dat België over een relatief sterke luchttransportvloot 
voor strategisch gebruik beschikte? De ex-kolonies en het jaar 1964. In dit jaar 
(vier jaar na de onafhankelijkheid) breken er zware rellen uit in Congo waarbij 

© BE Defence



108

verschillende Belgische onderdanen, samen met burgers van andere westerse naties, 
gegijzeld worden door opstandelingen. Op vraag en met steun van de Amerikaanse 
overheid zal België een aantal maneuvers opstarten om deze mensen te ontzetten 
– “Dragon Noir” en “Dragon Rouge” worden uitgevoerd met Amerikaanse1 C-130’s 
en Belgische para-eenheden. Deze operaties zijn de directe aanleiding van de aankomst 
in 1972 van de eerste van twaalf Belgische C-130’s in Melsbroek. De twee B727’s 
werden in de loop van de laatste dertig jaar vervangen, eerst door twee A-310’s, later 
door een “dry lease contract"2  A-330/A321. Deze combinatie van middelen heeft altijd 
toegestaan om de “Non-combatant Evacuation Operation” (NEO) opdracht van de 
Belgische Defensie in te vullen.

Echter, de internationale context is sterk veranderd. Niet alleen heeft de NAVO 
verklaard dat zijn interesse ook buiten het directe grondgebied van de Alliantie ligt, 
met een impact op afstand, maar zijn de operaties zelf ook sterk veranderd. Terwijl men 
voor de val van de Muur vooral keek naar een “hard tegen hard” oorlog tegen de Sovjet 
Unie met een duidelijk en nabij front, zijn de conflicten in Afghanistan, Irak/Syrië en de 
Sahel totaal anders: enerzijds wil men de lokale bevolking van zich niet vervreemden 
(rondrijden met een zwaar gepantserd voertuig op kleine, smalle straatjes is hiervoor 
niet aangewezen), anderzijds begint het front bij wijze van spreken op het moment dat 
je een beveiligde compound verlaat, met een vijand die lang niet zichtbaar, of zelfs 
niet ter plaatse is (gebruik van bermbommen bijvoorbeeld) en een operatie die eerder 
counterinsurgency is dan een strijd tussen twee gelijkwaardige legers. Bovendien heb je 
nog de afstand: in 1989 was je met 650 km al goed voorbij de grens van het Warschau 
Pact, maar om in Kismayu (Somalië) te geraken in 1994 moest je al 6700 km vliegen…

Terwijl de Belgische troepen in 1994 in Somalië nog rondreden met Iltis jeeps en Unimog 
lichte vrachtwagens, zijn deze middelen nu vervangen door Pandur, Dingo, Piranha, 
enz. Terwijl deze nog net in een C-130 passen, althans voor een logistiek transport, is de 
tijd van vijf Iltis in één C-130 te persen wel ver achter ons. De komst van de A400M, die  

1 Onze eigen middelen – de C-119’s Flying Boxcar – hadden noch de laadcapaciteit noch het 
bereik om dit uit te voeren
2 Het ging niet 100% om een “dry lease contract” volgens de EASA regelgeving, vermits de 
vluchten uitgevoerd werden volgens de regels opgesteld door HiFly. De bemanningen waren 
wel volledig militair.
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zowel in breedte als hoogte de C-130 overtreft, laat nu toe om alle tactische voertuigen 
van de landcomponent direct tot in het operatietoneel te brengen. Bovendien vervangen 
de acht A400M’s in capaciteit3 ruimschoots de twaalf C-130’s en anderhalve A-330.  

Buiten de nood aan strategisch transport, heeft de deelname aan verschillende operaties 
buiten het Europees continent ook de behoefte aan air-to-air refuelling (AAR) voor 
onze gevechtsvliegtuigen verhoogd, wat zich vertaald heeft in een door de NAVO aan 
België opgelegde doelstelling, namelijk het beschikken over één AAR-tanker. Deze 
doelstelling wordt ingevuld door de deelname aan de Multinational MRTT Unit (MMU): 
de A-330 Multirole Tanker Transport (MRTT) kan zowel boom4 als drogue5 refuelling 
uitvoeren en dus alle types vliegtuigen in vlucht bevoorraden, en geeft ons ook nog een 
extra middel voor strategisch transport, ter vervanging van het “dry lease contract” 
A321/A330.

Er blijft nog één behoefte – de ondersteuning van de Special Operations Forces (SOF) 
– die vandaag niet is ingevuld. Om hun nood aan mobiliteit en directe ondersteuning op 
het gebied van Intelligence, Surveillance en Reconnaissance (ISR) in te vullen is er een 
klein tactisch transporttoestel nodig met een zogenaamde Short-Take-Off and Landing 
(STOL) capaciteit en voorzien van sensoren. Hiervoor werd echter in de Strategische 
Visie van 2016 een nieuw programma “SOF Air” vastgelegd, wat moet resulteren in 
een gespecialiseerde Luchtmacht-eenheid die in de periode 2024-2028 zal kunnen 
beschikken over vier toestellen. 

Buiten deze behoefte aan SOF Air, is het antwoord op de vraag “beantwoorden de 
militaire luchttransportmiddelen aan de behoeften van Defensie?”: “Ja, maar …”
Hier slaagt de “maar …” op drie aspecten van het luchttransport: piekbehoeftes, 
interoperabiliteit en inzetregels.

3 In volume kan een C-130 zes standaard NATO-paletten vervoeren. Een A400M kan er negen 
vervoeren, maar tegelijk ook nog eens 54 passagiers, wat de C-130 niet kan – daar verlies je per 
15 passagiers ongeveer een palletpositie.
4 Bij een boom gaat een stijve buis van de tanker naar het ontvangend vliegtuig: deze techniek 
wordt veelal toegepast op vliegtuigen in gebruik bij de Amerikaanse luchtmacht (F-16, F -35, 
enz.)
5 Bij een drogue wordt er gewerkt met een flexibele buis tussen de tanker en het ontvangend 
vliegtuig: deze techniek wordt gebruikt bij de Amerikaanse zeemacht en Marine korps, de 
Europese vliegtuigen én alle helikopters.
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In het eerste deel van dit artikel heb ik gekeken naar de behoefte “operaties” met zowel 
de ondersteuning van de NAVO-doelstellingen en de deelname aan het Force Generation 
Process, als de nationale NEO-ondersteuning. Echter, het luchttransport is een behoefte 
die er dagelijks is, ook buiten de operationele inzet. Elke dag van het jaar is er wel een 
eenheid die op oefening vertrekt: op het moment van schrijven zijn er nog steeds drie 
operatietonelen die moeten ondersteund worden met inter-theater (strategisch) vervoer 
en kan er elke dag een vraag naar boven komen om, omwille van geopolitieke redenen, 
een internationale organisatie te ondersteunen6. Echter, een vloot bouwen louter op basis 
van de absolute maximale behoefte is economisch niet te verantwoorden. 

Een A330 MRTT

6 Tot midden 2019 had België nog steeds één C-130 permanent in Mali gestationeerd ter 
ondersteuning van de UN-operatie “MINUSMA”. Tijdens de transitie C-130/A-400M zijn dit 
soort opdrachten niet voorzien, maar verwacht wordt dat vanaf 2023 dit wel terug het geval zal 
zijn.

©
 W

ik
ip

ed
ia

BELGIAN AIRLIFT - Hey Captain, are we there yet? 



111

Tijdens de operaties in Afghanistan drong dit besef ook duidelijk door in de wijze waarop 
vervoer via de lucht beheerd kan worden. In eerste instantie werd er gepoogd om het 
tijdelijke overschot in capaciteit van één natie in te vullen met behoeftes van een andere 
natie, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van het Movement Coordination Centre 
Europe (MCCE) in 2007. Dit agentschap treedt op als broker tussen verschillende naties 
waarbij beschikbaarheden op bestaande vluchten maximaal benut worden. Eén van de 
grootste verwezenlijkingen hier is de ontwikkeling van een eenvoudig “betaalmiddel”: 
in plaats van cash te betalen voor een bepaald vervoer, wordt alles omgerekend in een 
“Equivalent Flying Hour” (EFH). Zo zal, als voorbeeld, de twee Belgische paletten 
die op een Frans toestel richting Bamako vertrekken, betaald worden door twee Duitse 
paletten op een Belgische C 130 richting Kaboel te zetten… Ondertussen heeft MCCE 
deze betaalmethode uitgebreid tot alle vormen van vervoer (trein, schepen) en zelfs tot 
het gebruik van oefenterreinen.

De manier van werken van het MCCE – een aanvrager in contact brengen met een 
mogelijke vervoerder, heeft als grote nadeel dat er pas aan optimalisatie gebeurt op 
het moment dat de aanvrager zijn vervoersprobleem niet langer zelf kan oplossen. 
Het European Air Transport Command (EATC) vertrekt vanuit een ander standpunt: 
de deelnemende naties vragen niet langer een zending aan, maar maken hun 
vervoersbehoefte kenbaar. De “operational division” van het EATC gaat met al die 
aanvragen aan de slag en zal deze invullen met één van de hun onder “Operational 
Control” toegewezen middelen, en dit volgens hun slogan “We want to be as effective as 
needed and efficient as possible.” Hoewel het EATC vooral gegroeid is uit de tekorten 
die er waren voor de komst van de A-400M, blijft het EATC belangrijk om deze rol 
van “afvlakker” van de nood aan aantal toestellen in te vullen, én de efficiëntie van de 
inzet van de middelen te verhogen. Het verhogen van de efficiëntie is echter een verhaal 
dat nog wat mentaliteitsveranderingen in andere departementen zal nodig hebben. Tot 
vandaag is het EATC volledig afhankelijk van de aanvragen die ingediend worden – een 
zending wordt pas gecreëerd wanneer de behoefte gekend is, en als deze behoeftes 
niet op elkaar afgestemd worden, zal efficiëntie moeilijk blijven. Een voorbeeld: in 
het jaar X gaan zowel België als Duitsland naar een oefening in de Verenigde Staten, 
maar de periodes worden totaal niet op elkaar afgesteld, waardoor er geen gebruik kan 
gemaakt worden van de lege terugvlucht tussen de ontplooiing van één natie en de 
herontplooiing van een andere natie. Er wordt wel zesmaandelijks een planning van 
elkaars oefenkalender kenbaar gemaakt en besproken, maar dit overleg is er nog altijd 
eerder om de pieken te zien, dan om door afspraken de pieken te verminderen – de klant 

BELGIAN AIRLIFT - Hey Captain, are we there yet? 



112

blijft steeds bij zijn vooropgestelde data. Er wordt wel aan gewerkt, bijvoorbeeld door 
het organiseren van vluchten op vaste data naar de verschillende operatietonelen, maar 
dit staat nog in zijn kinderschoenen. Echter, er is maar één mogelijkheid om een zo hoog 
mogelijke efficiëntie te bekomen: voor de oefeningen en aflossingen wordt er eerst 
gekeken naar eenieders behoefte om dan één globaal plan op te stellen.

Hoewel het EATC in eerste instantie opgericht werd om de piekbehoeftes op te 
vangen, vooral wegens de sterke inkrimping van de tactische luchttransportvloot in de 
overgang naar A400M, was er vanaf het start van de organisatie een grote nadruk op 
interoperabiliteit: de ideale wereld voor het plannen van een vlucht is deze waar de 
planners géén rekening moeten houden met de nationaliteit van het smaldeel dat de 
vlucht gaat uitvoeren. De Employment Branch van het EATC is hierin geslaagd voor 
wat betreft flight duty regulation7 en de uitvoering van een vlucht. TechLog Branch heeft 
hetzelfde bekomen wat betreft de voorbereiding en afhandeling van de vracht. Ook de 
regelgeving wat betreft gevaarlijke goederen begint goed op elkaar afgestemd te worden, 
maar er is nog een groot verschil wat betreft de combinatie van gevaarlijke goederen en 
passagiers. In het volgende stukje ga ik hier echter nog verder op terugkomen.

Terwijl interoperabiliteit tussen de smaldelen vrij goed uitgewerkt is voor wat betreft 
inter-theater-vluchten (die 99% van de opdrachten van het EATC uitmaken), moet er 
nog verder gewerkt worden aan interoperabiliteit tijdens multinationale ontplooiingen. 
Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring: tijdens de opdracht Artemis nam België met 
twee C-130’s en twee bemanningen deel aan een tactische luchttransporteenheid onder 
Frans bevel. Frankrijk zelf nam deel met C-160 en C-130 (met drie bemanningen). 
Op een gegeven moment is er één Belgische boordcommandant niet beschikbaar, en 
is het Franse toestel beschadigd, waardoor het verscheidene dagen op de grond staat. 
Omdat de regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van vluchten en de vorming 
van de bemanningen verschilt, verliest het detachement 75% van zijn C-130 capaciteit, 
terwijl er eigenlijk geen verlies hadden moeten zijn8. Hoewel vandaag, met de A400M, 
dit in theorie veel beter zou moeten zijn (zo goed als identieke vliegtuigen, identieke 

7 De flight duty regulation bepaalt de werk- en rusttijden van de vluchtbemanningen.
8 Met twee Belgische bemanningen en drie Franse crews kan je vier “12u mission periods” 
per dag doen. Met slechts één Belgische bemanning die vliegt is dat er slechts één, terwijl de 
3 Franse crews – mochten ze op de Belgische C-130 vliegen – nog drie “12u periods” hadden 
kunnen doen.
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regelgeving onder het EATC, gemeenschappelijke training), is het nog steeds niet 
voorzien dat een Belgische crew met een Frans vliegtuig zou mogen vliegen, nog minder 
dat er bemanning gevormd wordt met een Belgische captain met een Franse copiloot en 
twee Duitse loadmasters … In de burgerwereld kan dit wel – als zowel de licentie van 
de piloot als de maatschappij onder dezelfde reglementering vallen (qua Europa brengt 
het European Aviation Safety Agency (EASA) deze uit) is het puur een kwestie van over 
de juiste licentie (type rating) voor het vliegtuigtype te beschikken… Wat betreft de 
technici A400M zijn hiervoor wél de eerste stappen genomen.

Hoofdkwartier EATC, Eindhoven

Waar er echter grote problemen blijven, is in het domein van de inzetregels. Nu België 
één van zijn grote middelen verkrijgt door deelname aan een internationale eenheid, 
namelijk de MMU die A330 MRTT inzet, steekt het probleem van politieke goedkeuring 
voor deelname aan een operatie de kop op. In het Memorandum of Understanding (MoU) 
dat de deelnemende landen ondertekend hebben, staat namelijk letterlijk vermeld dat elk 
land het recht heeft NIET deel te nemen aan een bepaalde operatie. Hoewel het gebruik 
van het vliegtuig niet kan verboden worden, is het mogelijk dat een land een de facto veto 
krijgt in functie van de definitie “deelname aan een operatie”: gaat het hier alleen over het 
zeer zichtbare gedeelte (bemanning en ontplooid grondpersoneel), of bijvoorbeeld ook 
het voorbereiden van een specifieke vlucht (mission planning…). Als een land personeel 
heeft in alle aspecten van een vlucht is dit niet direct een probleem, want dit land kan 
met eigen personeel alle aspecten van de deelname aan de operatie behandelen. België 
heeft echter wel voldoende bemanningen (piloten en luchtbevoorradingsoperatoren), 
maar niet in alle andere functies. Dit zou dus een probleem kunnen zijn voor een 
“Belgische” operatie zoals NEO waaraan andere landen niet willen deelnemen. Onder 
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de naties wordt hieraan gewerkt, en het gaat in de goede richting: de beperking zou alleen 
gelden voor de personeel dat ontplooid wordt in een operatietoneel, het meest zichtbare 
aspect van een deelname. Een ander aspect van de inzetregels is wat in het algemeen 
“risico-appetijt” wordt genoemd. Operational Risk Management kijkt naar het risico 
van een bepaalde vlucht, eventuele maatregelen om dit risico te beperken, en weegt 
dan het residuele risico af tegen de operationele doelstelling die beoogd wordt. Voor 
de MMU ligt het risico bij de Nederlandse militaire luchtvaartautoriteit (MLA), waar 
de toestellen geregistreerd worden en onder wiens regelgeving9  de eenheid opereert 
(goedkeurend organisme voor het military air operator certificate – MAOC). Deze 
regelgeving is gedeeltelijk gebaseerd op het EASA equivalent10, maar gezien er (nog) 
geen algemene Europese militaire regelgeving voor operaties bestaat, heeft ieder land 
zijn eigen interpretatie opgesteld. De Nederlandse is daarbij veel meer beperkend dan 
wat bijvoorbeeld België en Duitsland gebruiken. De reden hiervoor, volgens mij, is dat 
alle landen wel kijken naar wat EASA voor de burgerluchtvaart heeft geschreven, maar 
dat men teveel kijkt naar de regelgeving voor commercieel luchttransport (Commercial 
Air Transport – CAT), terwijl er ook een regelgeving is voor niet-commercieel transport 
(Non-Commercial Complex Operations – NCC). Het grote verschil tussen beide is het 
vertrekpunt: in een CAT is er geen enkele band tussen de operator en de cliënt/passagier, 
terwijl voor NCC men de operator en passagiers beschouwt als werkend voor één enkele 
organisatie, en dat het de organisatie is die bepaalt of zij het risico van een bepaalde 
vlucht op zich wil nemen. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken: 40 militairen 
moeten naar hun compound gebracht worden. Op 15 km van de compound is er een 
landingsbaan, maar zonder brandweer. Het dichtstbijzijnde vliegveld mét brandweer 
bevindt zich op 100 km, maar de wegen tussen dit vliegveld en de compound zijn 
gekend voor terroristische activiteiten. Vanuit CAT zet je de passagiers af op het verste 
vliegveld – je hebt hen “veilig” gebracht. Vanuit NCC kan je wel verder redeneren 
– ok, deze vlucht is iets “veiliger” voor de operator, maar het doel van de operatie is 
om mensen op hun compound te brengen, en in dat opzicht brengt een beperking van 
de afstand over de grond een significante verlaging van het totale risico. Een ander 
typisch voorbeeld is de combinatie van gevaarlijke goederen (meestal gaat het hier over 
explosieven en munitie) met passagiers. Volgens de Belgische interpretatie (die ook 
door bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Spanje gevolgd wordt), mag je de meeste van 
deze transporten combineren met militaire passagiers11, maar niet voor de Nederlandse 

9 In dit geval: Military Air Regulation – Operations (MAR-Ops)
10 Verordening (EU) Nr. 965/2012
11 Cf. het “operator employee”-principe dat in de ICAO regelgeving voorzien is.
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MLA, volgens dewelke je hiervoor een uitzonderingsmaatregel moet vragen of de twee 
ladingen moet scheiden, dit wil zeggen twee vluchten voorzien. En dus twee keer risico 
lopen … In Duitsland wordt de redenering vrij simpel gemaakt: als men de bemanning 
kan blootstellen aan een bepaald risico, mag dat even goed voor bepaalde categorieën 
van passagiers… Voor de NEO-planning leidt de MLA-interpretatie, voorlopig, tot het 
uitsluiten van de A330 MRTT van de MMU uit de planning voor de initiële ontplooiing.

Vanuit België willen wij hier een oplossing voorstellen die gebaseerd is op het splitsen 
van de verantwoordelijkheden: enerzijds de luchtwaardigheid van het toestel, anderzijds 
de operationele inzet. Luchtwaardigheid zou in dat geval steeds bij het land van 
registratie blijven (in casu Nederland voor de MMU-vliegtuigen). Binnen Europa zijn 
hiervoor ook al een reeks algemeen goedgekeurde reglementen opgesteld (de European 
Military Airworthiness Regulation – EMAR), wat de zaak sterk vereenvoudigt. Voor de 
operationele inzet zal er voorgesteld worden dat de toestellen tijdelijk kunnen opereren 
onder een andere MAOC, waarbij België bijvoorbeeld zijn eigen reglementen zou volgen, 
of zelfs die van een ander land. Ook binnen de EASA-reglementering is dit voorzien 
onder het concept “dry lease out”, waarbij de verhuurder (“lessor”) verantwoordelijk 
blijft voor de luchtwaardigheid, de toestellen ook op zijn AOC vermeld blijven, maar 
dat de huurder (“lessee”) de toestellen volgens zijn eigen regels mag inzetten tot een 
maximum van 30 opeenvolgende dagen.

Hopelijk kan het European Defence Agency (EDA) het succes dat het had met de EMAR 
herhalen voor air operations en wordt deze mogelijkheid hier ook in opgenomen.

So, are we there yet?

Zonder rekening te houden met de behoefte aan SOF Air, waaraan gewerkt wordt, zitten 
we met de A-400M, het EATC en het MMU goed qua capaciteit. Het EATC verzekert 
ook het centrale commando om zo planning en interoperabiliteit te verbeteren. Nu nog, 
samen met het EDA, werken aan de uniforme inzetregels. Zo zullen we de beschikbare 
capaciteit optimaal kunnen inzetten.

Trefwoorden: Airlift, Luchttransport, EATC
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Bedrijfsvoering – Management 

De modulaire scheepsbemanning:
een gegronde keuze?

 
Helena VANDE GAER

Korvetkapitein SBH Helena VANDE GAER doorliep verschillende functies aan 
boord van de mijnenjagers en de fregatten, met deelname aan de operaties Western 
Eagle, UNIFIL en Atalanta. Van juli 2017 tot juli 2019 was zij Commandant van 
de mijnenjager M917 CROCUS. Tijdens haar hogere stafopleiding schreef zij een 
onderzoeksartikel1 over de modulaire scheepsbemanning in het kader van de toekomstige 
mijnenbestrijdingsvaartuigen. Sinds juni 2020 is zij tewerkgesteld bij ACOS STRAT/ 
Plans & Policy. 

Dans leur recherche constante de plus d’efficience et de flexibilité opérationnelle, de 
nombreuses marines nationales appliquent de plus en plus les principes de modularité 
dans le concept des nouveaux navires. Les marines belge et néerlandaise ne font 
pas exception à cette tendance. Toutefois, avec les nouveaux navires de guerre des 
mines, elles vont plus loin et optent résolument pour un équipage de composition 
modulaire. Ce choix impactera profondément l’organisation à bord et la façon de 
travailler. Mais ce choix est-il justifié? Est-il vraiment possible de mettre en place un 
équipage modulaire sans nuire à cet aspect essentiel d’un navire de guerre: disposer 
d’un équipage efficace, y compris dans les circonstances les plus dures?

Het jaar 2024 staat zowel bij de Nederlandse als bij de Belgische Marine met stip aangeduid 
op de kalender. Dan wordt namelijk het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuig, 
dat binationaal wordt verworven onder leiding van België, verwacht. De 
toekomstige mijnenbestrijdingscapaciteit bestaat uit een combinatie van schip en 

1 Helena VANDE GAER, Een modulaire scheepsbemanning: paradox of paradigmaverschuiving? 
Een studie in het kader van de rMCMV, Verdiepingsprestatie voorgelegd tot het behalen 
van het diploma van Master na Master in de politieke en militaire wetenschappen, Brussel, 
Defensiecollege, 2020
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mijnenbestrijdings-toolbox. Tijdens de mijnenbestrijdingsoperaties zullen schip en 
bemanning zich buiten het mijnengevaarlijke gebied ophouden. De mijnen detecteren 
en vernietigen gebeurt met behulp van onbemande, (semi-)autonome systemen uit de 
toolbox. 

Afbeelding 1: Het concept voor de toekomstige mijnenbestrijdingscapaciteit2

Het vervangingsproject voor de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit toont duidelijk 
dat beide Marines streven naar innovatie, doeltreffendheid en efficiëntie. Modulariteit 
is een begrip dat hieraan gelinkt is. De nood aan flexibele, adaptieve schepen is de 
voornaamste reden waarom steeds meer marines de modulaire principes toepassen. 

Met de komst van de nieuwe schepen wordt het principe van de missiemodulariteit 
geïntroduceerd in de Belgische Marine. Missiemodulariteit heeft als doel schepen snel 
te kunnen aanpassen voor een andere opdracht door gebruik te maken van uitrustingen 
en systemen in missiemodules die tijdelijk aan boord worden geplaatst, gebruikmakend 
van specifieke voorzieningen zoals containers.3 

2 Belgische Marine, Concept of operations of the Belgium/Netherlands Next Generation Mine 
Counter-Measures Capability, versie “For Industry Use” dd. 02 februari 2018. 
3 David Manley, “The NATO drive to mission modularity”, in Warship 2018: procurement of 
Future Surface Vessel, 11-12 September 2018, London, UK.
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De belangrijkste drijfveer voor de modulariteit in het rMCMV-project4 is drieledig. Ten 
eerste beogen beide Marines om de modernisering van de toolbox op een eenvoudige, 
kostenefficiënte manier mogelijk te maken. Ten tweede laat het werken met een 
modulaire toolbox toe om de geoptimaliseerde combinatie van de systemen aan boord te 
voorzien, in functie van de uit te voeren missie en de verwachte mijnendreiging. Tot slot 
verhoogt de missiemodulariteit het adaptatievermogen, wat opties opent om met één 
type schip een breder scala aan taken te kunnen vervullen door dit schip “eenvoudigweg” 
te herconfigureren. Bovendien is er ook het objectief om de mijnenbestrijdingstools 
autonoom5 en dus onafhankelijk van het schip te kunnen inzetten.

Afbeelding 2: De mijnenbestrijdingstoolbox6

Van missiemodulariteit naar een modulaire bemanning

Met de komst van de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen mogen we ons aan 
hoogtechnologisch materiaal verwachten. Bovendien zal niet enkel het materieel 
veranderen, maar ook de inzetdoctrine. En het bemanningsconcept?

4 De toekomstige mijnenbestrijdingscapaciteit wordt aangeduid met de term replacement Mine 
Counter-Measures Vessel (rMCMV).
5 Bijvoorbeeld vanaf een Craft Of Opportunity, vanaf offshore-installaties of andere installaties 
aan de wal om MCM-operaties beperkt in tijd en techniciteit uit te voeren.
6 Belgische Marine, BE-NL rMCM Project. Capability Replacement.
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Voor vele marines is het een heuse uitdaging om voldoende bemanningsleden te 
rekruteren en het juiste bemanningsconcept te vinden. Wereldwijd werden ontelbare 
studies uitgevoerd naar het maximaal laten renderen van het potentieel van een 
bemanning. De vraag is ook hier: wat is het juiste bemanningsconcept? Op welke 
manier kan men, rekening houdend met enerzijds de mogelijkheden van het platform 
en de toolbox en anderzijds met de Human Resources, de schepen efficiënt en effectief 
inzetten? 

Voor de toekomstige mijnenbestrijdingscapaciteit werd besloten de modulariteitsprincipes 
door te trekken naar het bemanningsontwerp en dus af te stappen van het ons alom 
bekende klassieke denkbeeld, zijnde een “integrale” bemanning. Het uitgangspunt bij de 
klassieke opvatting is om de bemanning volledig samen te stellen wanneer het schip aan 
een opwerktraject begint en deze vervolgens zo lang en zo goed mogelijk in zijn geheel 
samen te houden. Een bemanning kan ook gezien worden als een complex systeem dat 
bestaat uit vele diverse elementen die op elkaar inwerken. Het is een team dat moet 
functioneren als een goed geoliede machine, waarbij ieder onderdeel perfect past.

In het geval van een modulaire bemanning wordt het platform standaard voorzien 
van een kernbemanning die verantwoordelijk is voor een aantal kerntaken verbonden 
met de vaste installaties aan boord. In functie van de uit te voeren opdracht wordt een 
missiebemanning toegevoegd die zal instaan voor de specifieke operationele output. Het 
werken met modules is niets nieuws. De laatste decennia hebben we steeds vaker beroep 
gedaan op add-ons op de integrale bemanning. De toegevoegde modules maken het 
mogelijk om een specifieke, gespecialiseerde capaciteit aan boord te brengen. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan de helikopterploeg, een chirurgisch team of een boarding 
capaciteit. De nu beoogde modulaire samenstelling is echter van een andere orde, het gaat 
immers veel verder dan wat tot nog toe werd toegepast. Met name de verhouding tussen 
het aantal vaste bemanningsleden en het aantal personen dat zal worden toegevoegd via 
modules ligt anders. Ook zal er een verschuiving zijn in de taakverdeling. Het kernteam 
heeft een ondersteunende taak: varen, herbergen en beveiligen. De missiebemanning 
staat in voor de eigenlijke operationele toegevoegde waarde. Dit zal zonder twijfel een 
grote impact hebben op de organisatie en werking.  
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Wat kunnen we leren uit bestaande studies en ervaringen?

Verschillende informatiebronnen, gaande van managementstudies tot militaire en civiele 
praktijkervaringen, zijn beschikbaar en dienen benut te worden. Bij het ontwikkelen 
van een nieuw concept gebruiken we andere marines vaak als eerste en belangrijkste 
informatiebron. Aan de hand van een benchmarking trachten we te leren uit de reeds 
bestaande ervaringen en best practises en vinden we manieren om onze werkprocessen 
en ideeën te verbeteren. Voor wat betreft modulariteit kunnen we stellen dat dit bij de 
andere marines tot nu toe voornamelijk beperkt is gebleven tot het materieelsaspect, zijnde 
schepen modulair in design of uitgerust volgens het principe van missiemodulariteit. 
Studies over of ervaringen met een modulair bemanningsconcept zijn aanzienlijk 
schaarser. Vermoedelijk zal dit in de toekomst veranderen. 

De Amerikaanse Marine heeft wel ervaring met modulaire crews, namelijk aan 
boord van het Littoral Combat Ship (LCS). Het ontwerp voorzag om het LCS 
– mits missiemodules – te kunnen configureren voor onderzeebootbestrijding, 
oppervlakte-oorlogsvoering of mijnenbestrijding.7 Bovendien werd het ambitieuze 
objectief gesteld om het schip in te zetten met maximum 75 bemanningsleden.8 Ze 
ging er hierbij van uit dat innovatie en technologie haar in staat zou stellen om een 
standaardbemanning van 170 personen, wat tot dan haar norm was voor een fregat, 
radicaal te verminderen.9 Na enkele proefperiodes werd pijnlijk duidelijk dat de kleine 
kernploeg niet in staat was om, zonder ondersteuning van zowel de missiemodules als 
de ad hoc ingescheepte onderhoudstechnici, de kerntaken uit te voeren of zelfs maar in 
routine de operationele en technische wacht te verzekeren. 

In 2016 werd dan ook beslist om van het modulaire concept, zowel op het materieel-als 
het personeelsvlak, af te stappen. De kern- en missiebemanning werden weer 

7 US Department of Defense, Littoral Combat Ship Manning Concepts: Report to Congress 
(Washington, DC: Department of Defense OPNAV – Surface Warfare, 2013). 
8 Zijnde 40 personen kernbemanning, 20 personen voor de helikopterploeg en 15 personen voor 
de missiemodule. US Department of Defense, Littoral Combat Ship Manning Concepts: Report 
to Congress (Washington, DC: Department of Defense OPNAV – Surface Warfare, 2013).
9 Robert O Work, The Littoral Combat Ship: How We Got Here, and Why, Undersecretary of the 
Navy, file: OMB No. 0704-0188 (2014).
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samengevoegd tot één integrale bemanning10 aan boord van een schip dat geconfigureerd 
lijft voor één specifiek type oorlogsvoering. Dit alles teneinde de effectiviteit te verhogen, 
stabiliteit voor de mensen te creëren en de complexiteit te verminderen.11 Gezien het 
ambitieuze objectief van het LCS-programma, wordt deze case niet gezien als een 
geval dat één-op-één vergelijkbaar is met het concept voor de rMCMV. Toch kunnen en 
moeten bepaalde lessen getrokken worden uit deze ervaring. Uit het LCS-programma 
blijkt het belang van een goede voorbereiding, gebaseerd op realistische eisen en 
hypothesen, want noch van een bemanning, noch van de technologie kunnen wonderen 
verwacht worden. Het ontbrak ook aan een goed Human Systems Integration-beleid. 
Samengevat kan gesteld worden dat er te weinig rekening werd gehouden met de 
menselijke capaciteiten en beperkingen of met de complexiteit waarmee de bemanning 
en de ondersteunende diensten geconfronteerd zouden worden. 

Afbeelding 3: Littoral Combat Ship: 2 varianten en 3 missiemodules12

10 Intussen werd het aantal verhoogd tot 74 personen (exclusief de helikopterploeg van 
24 personen).
11 Sean J. Stackley and Thomas S. Rowden, The oversight, acquisition, testing and employment 
of the littoral combat ship (LCS) and LCS mission module programs, Senate Hearing 114-736 
(2016). 
12 https://www.reddit.com/r/WarCollege/comments/bodu6w/littoral_combat_ship_mission_
and_capabilities
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Andere, ook civiele, ervaringen met organisatiemodulariteit zijn eveneens interessant. 
Het begrip is immers reeds enkele decennia ingeburgerd in commerciële design- en 
productieprocessen en vormt een specifiek onderzoeksdomein in de organisatie- en 
managementtheorie. Op deze manier kan niet alleen inzicht verkregen worden in de 
theoretische aspecten, maar ook in praktische toepassingen. Bovendien zijn er heel 
wat interessante lessen en ervaringen beschikbaar bij de landstrijdkrachten. Gezien 
de onvoorspelbare en dynamische veiligheidsomgeving is er namelijk sinds de jaren 
1990 een groeiende behoefte aan expeditionaire task forces ontstaan, waarvan de 
samenstelling specifiek wordt afgestemd op de veiligheidscontext en opdracht van het 
moment.13 Dit heeft ertoe geleid dat voornamelijk Westerse landstrijdkrachten zich 
steeds vaker modulair zijn gaan organiseren door “mixing and matching” van onderdelen 
van verschillende eenheden.14

Uit de studies en ervaringen komt duidelijk naar voren dat het opzetten van een modulaire 
organisatie een complexe onderneming is. Het is dan ook essentieel om het strategische 
objectief waartoe de modulariteit moet leiden duidelijk voor ogen te hebben, alsook 
te allen tijde te evalueren in welke mate modulariteit bijdraagt tot het behalen van dit 
objectief en of de kosten-batenanalyse positief is. Het modulariseren van een sociaal 
systeem brengt immers een aantal nadelen en risico’s met zich mee en deze noodzaken 
mitigerende maatregelen.

Een eerste aandachtspunt is dat er een flexibiliteitsdilemma ontstaat.15 Er vormt zich 
namelijk een spanningsveld tussen samenstellingsflexibiliteit en operationele flexibiliteit. 
De samenstellingsflexibiliteit wordt bekomen door zich modulair te organiseren, maar 
dit staat haaks op de operationele flexibiliteit, wat noodzakelijk is om robuust te kunnen 
optreden in complexe en dynamische omstandigheden. Uiteindelijk zal de wens voor een 
bepaald type flexibiliteit de architectuur van de modulaire organisatie beïnvloeden. In 
het geval van de rMCMV zou het zinvol zijn om een organisatie te ontwerpen gebouwd 
op een beperkt aantal grotere modules, waardoor de uitdagingen van een complexe 
omgeving efficiënter kunnen worden aangegaan. 

13 Stuart E. Johnson et al., A Review of the Army’s Modular Force Structure, RAND Corporation, 
Technical Report (2012). 
14 Erik J. De Waard and Eric-Jan Kramer, “Tailored task forces: Temporary organizations and 
modularity,” in International Journal of Project Management, Vol. 26, issue 5 (2006): 537-546. 
15 Erik J. De Waard, “Networked Operations: Taking into account the Principles of Modular 
Organizing” in Network Topology in Command and Control: Organization, Operation, and 
Evolution, (IGI Global, 2014): 49-70. 
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Modules moeten zodanig bepaald worden dat ze quasi-autonoom kunnen functioneren 
en er dus sprake is van een minimale onderlinge afhankelijkheid.16 Dit zal immers 
toelaten om een systeem gemakkelijk te splitsen en onder wisselende vormen opnieuw 
samen te stellen. In een sociaal systeem zoals een scheepsbemanning is dit enigszins 
contradictorisch. Toch moet dit principe maximaal nagestreefd worden op het vlak van 
specifieke werkgerelateerde taken. 

Ook kon worden vastgesteld dat “mixing and matching” een negatieve invloed heeft 
op de goede onderlinge verstandhouding en de synergie, die zo noodzakelijk zijn bij 
een operationele inzet.17 Hierdoor moet zwaar geïnvesteerd worden in allerlei soorten 
integratie- en coördinatiemechanismen.18 De theorie stelt echter dat net op dit vlak het 
verschil tussen de traditionele en modulaire systemen het meest tot uiting komt. Een 
modulaire aanpak is namelijk specifiek gericht op het minimaliseren van de kosten voor 
de coördinatie, en dit door alleen de vereiste output van de modules te controleren en 
de module zelf eerder als een zwarte doos te beschouwen.19 Dit maakt dat de eisen 
voor het leiden van een modulaire organisatie zeer verschillend zijn van de eisen voor 
het centraal leiden van een strak samenhangende organisatiestructuur, gecoördineerd 
door een traditionele managementhiërarchie. In de literatuur is er dan ook sprake 
van de noodzaak aan een “nieuw manager-paradigma”, waarin wordt gesteld dat het 
leiderschap niet vervaagt, maar wel verschuift in de richting van collaboratieve rollen.20 
Gezamenlijke besluitvorming en laterale coördinatie worden des te belangrijker, 
leiders moeten de voorkeur geven aan soft power in plaats van hard power. Ze moeten 
duidelijkheid scheppen door verwachtingen te stellen en structuur te creëren, maar 
vooral ook vertrouwen schenken. Ze zullen zich niet richten op hiërarchische controle.
 
16 Richard N. Langlois, “Modularity in technology and organization”, in Journal of Economic 
Behavior & Organization, Elsevier, Vol. 49, No. 1 (2002): 19-37; Ron Sanchez, “Building real 
modularity competence in automotive design, development, production, and after-service”, 
in International Journal of Automotive Technology and Management, Vol. 13, No. 3 (2013): 
204-236. 
17 Karl E. Weick and Karlene H. Roberts, “Collective Mind in Organizations: Heedful Interrelating 
on Flight Decks,” in Administrative Science Quarterly, Vol. 38, No. 3 (1993): 357-381; Erik J. 
De Waard and Eric-Jan Kramer, “Tailored task forces: Temporary organizations and modularity”, 
in International Journal of Project Management, Vol. 26, issue 5 (2006): 537-546. 
18 Erik J. De Waard and Eric-Jan Kramer, “Tailored task forces: Temporary organizations and 
modularity”, in International Journal of Project Management, Vol. 26, issue 5 (2006): 537-546.
19 Ron Sanchez and Joseph T. Mahoney, “Modularity, flexibility, and knowledge management 
in product and organization design”, in Strategic Management Journal, Vol. 17 (1996): 63-76. 
20 Nicole Anand and Richard L. Daft, “What is the Right Organizational Design?”, in 
Organizational Dynamics, Vol. 36, No. 4 (2007): 329-344. 
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De theorie benadrukt ook de nood aan standaards, zijnde het vastleggen van strakke 
organisationele regels en procedures, want dat zal “mixing and matching” van 
modules mogelijk maken.21 Maar die strakke standaardisatie komt met een keerzijde, 
want het zal het aanpassings- en reactievermogen van de organisatie beperken. In de 
praktijk werd vastgesteld dat dit deels opgevangen kan worden door het persoonlijke 
aanpassingsvermogen van alle betrokkenen te stimuleren. Het ontwikkelen van 
adaptieve expertise is een belangrijke factor.22

Een laatst belangrijk element is dat bij het in plaats stellen van een modulaire bemanning 
al gauw de neiging ontstaat om het kernteam tot het minimum te beperken. Gezien de 
vele taken die hen worden toevertrouwd en het feit dat zij de basiscondities moeten 
creëren voor een veilige inzet moet dit echter vermeden worden. Het streven naar een 
minimale (kern)bemanning, waarbij het accent ligt op het terugbrengen van het aantal 
tot de essentie en het in overeenstemming brengen met de beschikbaarheid, is reeds 
nefast gebleken voor de algemene operationele slagkracht en de survivability van een 
schip. De ambitie moet dan ook zijn om een optimale (kern)bemanning in plaats te 
stellen, waarbij de aantallen in overeenstemming zijn met de opdracht van het schip, 
de risico’s, de menselijke capaciteiten onder alle mogelijke omstandigheden en de 
veiligheidsvereisten.

Een terechte en haalbare keuze?  

We kunnen ons de vraag stellen of het modulaire bemanningsconcept een terechte 
en haalbare keuze is. Gezien de missiemodulariteit, zullen de nieuwe schepen 
alsook de MCM-systemen zeer flexibel en adaptief inzetbaar zijn. En dus moet de 
personeelssamenstelling hierop afgestemd zijn. Een modulaire bemanning, die tailored 
to the mission samengesteld wordt, biedt, in tegenstelling tot een integrale structuur, de 
mogelijkheid om deze missiemodulariteit maximaal tot zijn recht te laten komen door 
met schip, modules en bemanning een maximum aan taken effectief en efficiënt uit te 
voeren. 

21 Carliss Y. Baldwin and Kim B. Clark, “Managing in an Age of Modularity”, in Harvard 
Business Review, Vol. 75, No. 5 (1997): 84–93
22 Defence Human Capability Science & Technology Centre, Technical Report 1 (Initial Study). 
TIN 2.044 Training for Platform Modularity, BAE Systems, ongepubliceerd (2015). 
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Maar zo’n modulair team tot een succes laten uitgroeien is niet vanzelfsprekend. Het 
samenstellen van ad-hoc-organisaties en “mixing and matching” van personeelsmodules 
vergt culturele, doctrinaire en organisatorische veranderingen, alsook extra kwaliteiten 
van alle betrokkenen. De eerste stap is om zich terdege bewust te zijn van de nood 
aan deze veranderingen en de nodige acties op te starten. Men mag er immers niet van 
uitgaan dat de vereiste aanpassingen zich spontaan zullen ontwikkelen.23

Zo zullen beide Marines met kennis van zake de architectuur van de modulaire 
bemanning moeten bepalen rekening houdend met het gewenste type flexibiliteit. Ook 
moeten leiderschap en coördinatiemechanismen afgestemd worden op de specifieke 
noden van een modulaire organisatie. Hier is een zeer belangrijke en uitdagende rol 
weggelegd voor alle leidinggevenden en in de eerste plaats de Commandant, de Eerste 
Officier en de Chef d’Equipage. 

Het belang van een goede groepsdynamiek en interpersoonlijke relaties mag niet 
onderschat worden. Falende samenwerking heeft een directe invloed op de operationele 
flexibiliteit. Een goede onderlinge verstandhouding is noodzakelijk om problemen aan 
te voelen voordat ze zich voordoen of om afwijkingen van de normale routine direct te 
onderkennen. 

Extra maatregelen om de synergie en teamgeest te bevorderen zullen noodzakelijk zijn. 
Complexe en uitdagende collectieve trainingen moeten georganiseerd worden, alsook 
een specifiek traject dat de integratie bevordert. Dit is een energie- en tijdverslindende 
aanpak en om het geheel werkbaar te houden dienen fluctuaties in zowel de kern- als 
missiebemanningen te worden vermeden. Echter, de ervaring leert ons dat het garanderen 
van stabiliteit in de samenstelling van een bemanning een heuse uitdaging op zich is. 

Bemanningsleden zullen over de juiste ingesteldheid moeten beschikken en over een 
nog hogere dosis aan samenwerkingscapaciteiten. De openheid en bereidwilligheid 
van alle betrokkenen en het vermijden van een dominante sociale cultuur gebaseerd 
op homogeniteit is een conditio sine qua non. Hoe deze culturele verandering in onze 
organisatie te bewerkstelligen is een studie op zich. Deze moet imperatief gemaakt 
worden alvorens te kunnen overstappen op een modulaire bemanning. 

23 Bart Anten, Cooperation Dynamics of Maritime Military Task Forces (ongepubliceerde 
masterthesis, Netherlands Defence Academy, 2016). 
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Bovendien moeten we met z’n allen realistisch blijven. Overdreven veel flexibiliteit 
eisen in een omgeving waar een aantal routines levensbelangrijk zijn, kan nefaste 
gevolgen hebben. We moeten beseffen dat een scheepsbemanning een veel complexer 
gegeven is dan legoblokjes in elkaar klikken. 

Toch hoeft een modulaire bemanning geen paradox te zijn. Het toepassen van de 
modulaire principes op de Human Resources kan zeker een meerwaarde bieden en 
bijdragen tot het laten renderen van de missiemodulariteit. Maar gezien de complexiteit 
komt het met vele uitdagingen en zal het mogelijk een iteratief proces, vertrekkend 
van een theoretisch uitgewerkt model, noodzaken teneinde de juiste formule te vinden. 
Misschien moeten we de oplossing wel eerder zoeken in een semi-modulair concept? 
Hierbij blijven de basisprincipes van de modulaire bemanning behouden -en wordt de 
bemanning dus nog steeds tailored to the mission samengesteld- maar binnen de cluster 
van missiebemanningen met éénzelfde operationele output worden wel steeds dezelfde 
mensen gekoppeld aan een welbepaalde kernbemanning. Een bepaalde flexibiliteit zal 
hiermee verloren gaan, maar het creëert wel een belangrijke vorm van stabiliteit en 
vertrouwdheid.  

Wat buiten kijf staat, is dat een modulaire organisatie opgezet moet worden volgens de 
regels van de kunst. Voor de modulaire bemanning behelst dit minimaal: een architectuur 
afgestemd op het gewenste type flexibiliteit, het vormen van quasi-autonome modules, 
het vastleggen van standaards, alsook het voorzien van aangepaste leiderschap en 
coördinatiemechanismen en van de juiste sociale cultuur. Dit alles met de nodige 
aandacht voor de optimale personeelsaantallen en het evenwicht tussen verandering en 
stabiliteit. Het zal toelaten de voorwaarden te creëren om het strategische objectief – het 
maximaal laten renderen van de missiemodulariteit – te realiseren én iedereen hierbij – 
ook letterlijk – aan boord te houden.  

Waarlijk een grote uitdaging.

Trefwoorden: Marine, bemanning, modulariteit, mijnenbestrijding 
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Navires de souveraineté belge sous 
commandement de la Marine.

Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 

Nicolas LANGE

Nicolas Lange est conseiller juridique à la Défense depuis 2008. Il a dirigé la section de 
droit international de la division Avis juridiques (LEGAD) de la DG JUR d’avril 2015 
à décembre 2018 et était directeur juridique et du renseignement au cabinet du ministre 
de la Défense de janvier 2019 à septembre 2020. Il dirige à présent la division LEGAD 
de la DG JUR. Il est officier de réserve (capitaine de corvette) et a été déployé quatre 
fois en opération : UNIFIL MTF en 2009, EUNAVFOR ATALANTA en 2010 et 2012 et 
EUTM MALI MHQ en 2017. Avant de rejoindre la Défense belge, Nicolas Lange a été 
avocat et conseiller juridique au parquet de Bruxelles. 

Het is al langer bekend dat Defensie gebrek heeft aan personeel, ook marinepersoneel. 
De Marine voert echter niet enkel militaire maar ook politionele of andere 
overheidstaken uit met de schepen. Indien de Marine haar schepen kan inzetten 
met militaire en burgerlijke bemanning, zou dit het personeelsprobleem gedeeltelijk 
kunnen verhelpen. Maar juridisch kan burgerpersoneel geen oorlogsschepen 
bemannen! Een nieuw model dringt zich op.

Dans sa note de politique générale pour l’année 2021, la ministre de la Défense 
Ludivine Dedonder affirme que la recapitalisation dans le domaine du personnel 
est une priorité. Comme le chef de la Défense l’a d’ailleurs ouvertement évoqué le 
27 novembre 2020 dans les colonnes du journal Le Soir, certaines activités ont dû, par 
manque de personnel, être stoppées ou postposées.1 Le ministère compte se pencher 

1 https://plus.lesoir.be/340216/article/2020-11-27/armee-par-manque-de-personnel-certaines-
activites-sont-stoppees-ou-postposees
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désormais sur cette question, après les gros investissements en matériel consentis par 
la précédente législature et qui s’avéraient tout aussi indispensables. La Défense et la 
Marine sont confrontées à une chute trop rapide de leurs effectifs, malgré les mesures 
déjà prises à ce jour. Cette diminution s’accompagne d’une importante perte en matière 
de connaissances, d’expérience et de savoir-faire ainsi que d’une pression de plus en 
plus grande sur le personnel, en particulier dans la tranche d’âge des 30 à 45 ans.2

Afin de remédier à cet état de fait, la Défense accroîtra son recrutement avec pour 
objectif l’engagement de 10.000 personnes (militaires et civils) au cours de la présente 
législature. La ministre compte même recruter plus que les 2.300 militaires prévus par 
la dernière campagne lancée pour 2021 : « En effet, à politique inchangée, le nombre 
de militaires diminuera de 24 500 à 20 500 début 2025. L’inflexion rapide de la courbe 
descendante est la condition sine qua non pour maintenir une Défense effective », 
explique-t-elle.

La ministre Ludivine Dedonder veut également augmenter le nombre de civils au sein 
de la Défense (5 % à la Défense belge, pour plus de 20 % dans les pays voisins)3. 
L’engagement de personnel civil formé et expérimenté aurait également pour avantage 
d’intégrer immédiatement du personnel qualifié pour effectuer les tâches non militaires. 
De plus, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine, ce personnel civil 
assurerait plus de stabilité. En effet, le personnel militaire à bord des navires de la 
marine est soumis à une rotation relativement rapide, impliquant un temps d’occupation 
de poste relativement limité.

Il est également à noter que le Code belge de la navigation (CBN), entré en vigueur 
le 1er septembre 2020, a récemment donné un certain nombre de compétences 
supplémentaires à la Défense en matière de lutte contre la criminalité maritime, que ce 
soit dans les espaces maritimes belges ou en haute mer4, ce qui pourrait, le cas échéant, 
accroître la charge de travail et les compétences spécifiques requises du personnel de 
la Défense. Le CBN donne de nouvelles compétences judiciaires (usage de la force, 
fouilles, saisies, etc.) au personnel de la Défense dans les zones maritimes belges et dans 
les eaux internationales, et ce en accord avec le droit national et international applicable. 

2 https://defencebelgium.com/wp-content/uploads/2020/11/Note-politique-generale-2021.pdf
3 https://defencebelgium.com/2020/11/07/les-principaux-axes-de-la-note-de-politique-generale-
de-la-ministre-ludivine-dedonder/
4 Loi du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la navigation, M.B., 1er août 2019.  

Navires de souveraineté belge sous commandement de la Marine
Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 
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Au niveau de la lutte contre la criminalité internationale, il intègre le contenu des 
deux lois de 2009 relatives à la lutte contre la piraterie maritime et crée trois nouvelles 
infractions maritimes pour lesquelles la Défense obtient de nouvelles compétences : les 
infractions de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de trafic illicite 
de migrants et d’acte illicite contre la sécurité de la navigation maritime.

La question qui se pose est de savoir si le cadre juridique actuel permet de faire appel à 
du personnel civil à bord de navires de la Marine.

Statut du navire de souveraineté, équipage civil et pavillon

Le CBN définissait initialement le navire de souveraineté belge comme un « navire 
utilisé exclusivement par une personne morale de droit public belge pour le chef 
de l’État, à des fins militaires, de justice ou de police, de lutte contre l’incendie, de 
sécurité, de sauvetage de vies humaines ou de prévention ou de lutte contre la pollution 
environnementale ». Le navire de guerre belge est, quant à lui, défini dans le CBN 
comme un navire de souveraineté belge répondant à la définition de l’article 29 de la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), à savoir un « navire 
appartenant aux forces armées qui en porte les marques extérieures distinctives, qui 
est sous commandement d’un officier de marine inscrit sur la liste des officiers et dont 
l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ». Cette disposition a donc 
pour conséquence que l’équipage d’un navire de guerre est exclusivement composé de 
militaires.

Afin de permettre à la Défense de faire appel à des équipages mixtes, le Code belge 
de la navigation a été modifié le 18 juin 2020 (M.B. 8 juillet 2020) en vue de donner 
une extension plus précise à la notion de « navire de souveraineté belge ». Son article 

Navires de souveraineté belge sous commandement de la Marine
Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 

De plus, l’intention initiale du législateur était 
que le navire de souveraineté belge ne soit utilisé 
que pour certaines activités de l’autorité publique, 
mais cette vision des choses ne correspond pas à la 
réalité. En effet, outre les activités militaires, les 
navires de guerre belges s’acquittent également 
d’autres tâches qui ont été assignées par la loi au 
ministère de la Défense.
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1.1.1.3. 18° l’identifie désormais comme « un navire utilisé par une personne morale 
de droit public belge pour le chef de l’État, à des fins militaires, de justice ou de police, 
de lutte contre l’incendie, de sécurité, de sauvetage de vies humaines, de prévention 
ou de lutte contre la pollution environnementale, de recherche scientifique à laquelle 
participe le ministère de la Défense ou pour les tâches assignées par la loi ». Cette 
définition permet de renforcer la base juridique nécessaire à l’exercice des compétences 
des autorités publiques dans le domaine de la recherche scientifique marine et d’étendre 
la base juridique nécessaire à l’exécution de missions de police maritime.

En d’autres termes, la suppression du terme « exclusivement » et l’insertion de 
l’expression « pour les tâches assignées par la loi » avaient pour objectif de distinguer 
clairement les tâches assignées par le législateur des activités déterminées par la finalité 
fonctionnelle du navire, telles que les activités militaires, judiciaires ou policières, 
ou la sauvegarde de vies humaines. Ainsi, la Défense pourra utiliser des navires de 
souveraineté belge afin d’effectuer d’autres tâches que des missions militaires5. Cette 
nouvelle définition facilitera donc dans le futur l’utilisation de navires qui, pour être 
placés sous le commandement opérationnel de la Défense, n’en sont pas pour autant des 
navires de guerre au sens classique de l’article 29 de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer. L’extension de la définition du navire de souveraineté belge dans 
le CBN a notamment pour objectif de permettre l’exploitation de navires qui, bien que 
leur équipage soit composé (au moins en partie) de civils, naviguent néanmoins sous 
le commandement opérationnel de la Défense. Ce modèle n’est pas exceptionnel et est 
utilisé dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, par le biais de sa RFA (Royal Fleet 
Auxiliary). Il pourra, par exemple, être utilisé pour les navires de recherche scientifique, 
les navires-écoles ou même pour des navires affectés à des tâches de police, comme les 
patrouilleurs. Le personnel militaire à bord des navires de souveraineté belge à équipage 
mixte militaire et civil, naviguant sous le commandement opérationnel du ministère de 
la Défense, sera soumis à la législation pénale militaire et à la discipline militaire.

Enfin, un cadre juridique devra également être élaboré pour le statut de l’équipage civil 
présent à bord de navires de souveraineté placés sous le commandement opérationnel 
de la Défense. Plusieurs options sont possibles et des discussions sont actuellement en 
cours avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin de déterminer le cadre 
juridique le plus adapté à ce sujet : législation ad hoc ou directives spécifiques sur base 
de la législation existante.

5 Navires auxiliaires, navires de troupe, navires de ravitaillement, ou navires-citernes ou pour 
des tâches opérationnelles non offensives en appui des navires de guerre, mais également dans le 
cadre de conflits armés, auquel cas l’équipage doit cependant être intégralement militaire.

Navires de souveraineté belge sous commandement de la Marine
Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 
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Cas particulier du navire de recherche Belgica
(Research Vessel/RV)

Pour l’actuel RV Belgica, le ministère de la Défense fournit l’équipage et assure 
l’exploitation opérationnelle (port d’attache, contrat de maintenance, carburant, 
consommables, etc.). L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) est, 
quant à lui, responsable du suivi budgétaire, de la planification et de l’instrumentation 
scientifique.

 

Navires de souveraineté belge sous commandement de la Marine
Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 

Afin de distinguer ces « navires de souveraineté » de la 
Défense belge des navires de guerre belges et des navires de 
souveraineté dépendant d’autres autorités, ceux-ci battront 
un pavillon dont les caractéristiques ont été définies par un 
arrêté royal du 10 juin 2020, à savoir : « de bleu marine, dans 
le quadrant supérieur gauche le drapeau de la composante 
marine et au milieu de la moitié droite d’une ancre la 
gumène accolée, et surmontée d’une couronne royale, le tout 
d’argent ».
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Cependant, vu le manque de personnel disponible, la Défense a communiqué en 2019 
que seuls trois membres d’équipage sur les 12 prévus (le capitaine, le second et un 
navigateur) pouvaient être fournis pour le nouveau navire de recherche Belgica qui 
sera mis en service en 2021. En outre, étant donné que ni le SPP Politique scientifique 
(BELSPO), ni l’IRSNB ne disposent de personnel navigant et n’ont aucune expertise 
pour recruter et gérer ce type de personnel, il faudra recourir aux services d’une 
organisation publique ou privée externe pour recruter les autres membres d’équipage. 
D’autres services6 liés à l’exploitation et à la gestion technique ainsi qu’à la maintenance 
du navire pourront également être pris en charge par cette organisation externe. La 
gestion globale du nouveau navire, y compris la planification du temps de navigation, le 
suivi du budget de fonctionnement et l’instrumentation scientifique, seront assurés sur 
la base d’un protocole de coopération encore à conclure entre la Politique scientifique 
(BELSPO & IRSNB) et la Défense, comme pour l’actuel RV Belgica. Outre la mise 
à disposition de trois militaires, le ministère de la Défense fournira également le port 
d’attache du nouveau navire établi à la base militaire de Zeebrugge.

Une collaboration civile accrue aux opérations de la Marine

Le modèle décrit ci-dessus et la nouvelle législation permettront à court terme de faire 
appel à du personnel civil qualifié afin d’accomplir des tâches de service public à bord de 
navires de la Marine. Vu le manque de personnel militaire disponible et les compétences 
supplémentaires attribuées récemment à la Défense par le CBN, il est indispensable de 
pouvoir faire appel rapidement à du personnel hautement qualifié à bord de nos navires 
afin de contribuer à la sécurité maritime et à l’accomplissement de missions au service 
de la population.

Mots clés : Marine – navires de souveraineté belge - équipage

6 Assistance à terre, gestion du personnel, surveillance du bien-être au travail, conduite des 
opérations du navire, gestion technique, maintenance et respect des périodes de maintenance, 
fourniture de carburant, de consommables et de pièces de rechange et leur gestion, fourniture de 
services de communication, souscription des assurances nécessaires, gestion de la sécurité, etc.

Navires de souveraineté belge sous commandement de la Marine
Un nouveau pavillon ! Quoi de neuf ? 
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Bedrijfsvoering – Management 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 
Defensie: waarom en hoe het taboe doorbreken.

Kaatje BUYSE

Adjudant-majoor Kaatje BUYSE is commandoraadgever bij de algemene directie 
Gezondheid en Welzijn en werd onlangs benoemd tot RSM. Haar carrière startte 
als RECCE in het bataljon “1ste Jagers te Paard”. In 2010 gaf zij haar loopbaan een 
andere richting door een opleiding verpleegkunde te volgen. Na diverse functies 
als verpleegkundige te hebben vervuld, volgde zij een Master of Science in de 
gezondheidsbevordering, met als afstudeerwerk: “Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag op het werk: een verkennend onderzoek naar prevalentie, impact en melding bij 
vrouwelijke militairen.”

L’auteure démontre dans le présent article que les taux de prévalence des cas de 
harcèlement sexuel sont élevés à la Défense et qu’ils ont des conséquences désastreuses 
sur le bien-être du personnel militaire féminin, tant sur le plan professionnel que mental. 
Jusqu’il y a peu, le personnel militaire féminin n’était guère reconnu ou soutenu 
lorsqu'il s’agissait de rendre compte des cas de harcèlement sexuel, principalement 
en raison du déficit de connaissances ou de la culture d’entreprise atypique de la 
Défense. La Défense présente des caractéristiques culturelles et organisationnelles 
spécifiques, notamment un environnement fortement masculin, marqué par un esprit 
de camaraderie où la loyauté est primordiale. Ces particularités peuvent contribuer à 
créer une culture de la crainte et une atmosphère taboue dans laquelle le harcèlement 
sexuel est ignoré. Tous ces éléments ont incité l’auteure à consacrer une étude à 
la cartographie de la prévalence des comportements sexuellement transgressifs au 
travail chez les femmes militaires en Belgique. Cette étude a suscité une réflexion qui 
a abouti au lancement d’une campagne sur le thème #RESPECT. Le respect est une 
valeur primordiale au sein de la Défense.
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) is nog steeds een wereldwijd gevoelig 
onderwerp dat vaak discussie of ontkenning met zich meebrengt. Recent kwam SGG 
opnieuw in de belangstelling met o.a. de #MeToo-campagne. Deze campagne heeft 
een kettingreactie veroorzaakt aan verhalen die tot op heden verzwegen werden. Het 
Belgische juridische systeem kent duidelijke hiaten op vlak van geweld en SGG tegen 
vrouwen. Echter, in de beleidsnota van de minister van Justitie wordt een actieplan 
aangekondigd m.b.t. alle vormen van geweld tegen vrouwen. 

Metingen van SGG kunnen worden beïnvloed door de regio, het soort onderzoek of de 
populatie. Zelfs binnen dezelfde populatie kunnen angst, schaamte en verscheidenheid 
in definitie van SGG leiden tot grote verschillen tussen prevalentiecijfers. Dit alles 
maakt dat deze cijfers moeilijk te vergelijken zijn. 
Wat wel duidelijk is: geslacht speelt een grote rol in de prevalentie van SGG. Vrouwen 
zijn vaker slachtoffer van SGG dan mannen, ook in militair milieu. NATO-cijfers 
bevestigen dan ook het voorgaande, confrontatie met SGG in de NATO-troepen tonen 
een verdeling van 84% voor vrouwen en 16% voor mannen.

In België werden 46 jaar geleden de eerste vrouwelijke militairen toegelaten bij 
Defensie. Ondertussen hebben zij hun plaats verworven in alle takken van Defensie, 
van gevechtsfuncties tot ondersteunende functies. Ze worden ingezet in operaties en 
oefeningen binnen en buiten België, in Europa, in Afrika en tot in het Midden-Oosten. 
Door hun aanwezigheid was en is er nog steeds aandacht nodig voor een correcte, 
rechtvaardige en aangepaste invulling van een genderpolitiek. Defensie heeft al jaren 
een genderbeleid – later opgenomen in een diversiteitsbeleid – maar cultuur, gewoontes, 
tradities en gebrek aan aandacht zorgen ervoor dat iedere evolutie of vernieuwing niet 
voldoende wordt geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de wijze 
waarop Defensie invulling gaf aan de problematiek van SGG binnen haar organisatie.

Dit alles heeft de aanzet gegeven om een onderzoek te wijden aan het in kaart brengen 
van de prevalentie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk bij de 
vrouwelijke militairen in België. Niet enkel de prevalentie van SGG werd gemeten, 
maar ook de impact ervan op het dagelijks functioneren van de militaire vrouwen, hun 
mentaal welbevinden en hun meldingsgedrag.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Defensie:
waarom en hoe het taboe doorbreken.



139

Wat is nu seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)?

Farley1 (1978) kaartte als eerste de problematiek van SGG bij vrouwen op de werkvloer 
aan. Verder onderzoek bleef echter uit tot de jaren negentig, toen meerdere publicaties 
en onderzoeken het licht zagen. Pas eind jaren negentig trof de Europese Commissie 
maatregelen tegen SGG op de werkvloer.
Bij SGG gaat het om een gedrag dat het psychosociaal welzijn en de seksuele gezondheid 
van het slachtoffer in gevaar brengt. Het betreft gedrag dat de persoonlijke seksuele 
grenzen van het slachtoffer overschrijdt. Niet alleen de gezondheid kan in het gedrang 
komen, maar ook op professioneel vlak kan SGG een grote impact hebben, zoals een 
groter verloop en verminderde productiviteit.
In de meeste literatuur wordt SGG beschouwd als een overkoepelende benaming 
voor seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Het betreft een situatie van seksueel 
geweld door een dader tegenover zijn slachtoffer, hetgeen zowel fysiek als niet-fysiek 
seksueel gedrag kan impliceren. Niet-fysiek SGG kan zich uiten in vele vormen, zoals 
seksueel getinte, ongewenste e-mails en seksueel kwetsende opmerkingen. Bij fysiek 
SGG ondergaat het slachtoffer een seksuele handeling zonder toestemming, zonder 
bewustzijn of onder dwang.

Welke risicofactoren van SGG zijn karakteristiek
binnen Defensie

In het kader van gender kan gesteld worden dat vrouwelijke militairen tewerkgesteld 
zijn in een traditionele, masculiene omgeving. Dit betekent dat de verschillen tussen 
mannen en vrouwen sterk worden benadrukt, wat kan leiden tot een machocultuur waar 
weinig aandacht wordt geschonken aan emoties en zorgzaamheid. Deze cultuur kan 
leiden tot een toename van SGG. 
De militaire omgeving is een werkomgeving met brede grenzen, waarbij – tijdens de 
basisopleiding en in buitenlandse operaties of gedurende oefeningen – de werk- en 
leefsituatie volledig met elkaar versmelten. Deze versmelting resulteert in een verhoogde 
prevalentie van SGG.

1 Farley, L. (1978). Sexual shakedown: The sexual harassment of women on the job. New York: 
Warner.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Defensie:
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Een andere risicofactor is de hiërarchie. Een bepaalde machtspositie bij Defensie kan 
misbruikt worden en daders kunnen soms rekenen op bescherming. Bij Defensie is ook 
sprake van genderongelijkheid in de vertegenwoordiging op alle gezagsniveaus. Op het 
strategische of commandoniveau zijn vrouwelijke militairen nog steeds de uitzondering 
op de regel. Deze genderongelijkheid verhoogt opnieuw de kans op SGG. 

Het onderzoek

Prevalentiecijfers bij Belgische Defensie zijn enerzijds afkomstig van een enquête 
uitgevoerd in 2000 door de personeelsafdeling van de generale staf, naar aanleiding van 
25 jaar vrouwen bij Defensie2 (Wauters, 2000) en anderzijds van een masterscriptie 3 
Vandenhoeke, 2016). Beiden bevroegen ruimere thema’s bij de vrouwelijke militairen 
zoals integratie, de verzoening van privé- en beroepsleven, het leven in operaties en 
een korte bevraging over SGG. De SGG-cijfers zijn eerder beperkt en meer diepgaande 
studies rond dit thema zijn noodzakelijk.

Populatie
De steekproef vertoonde geen significante verschillen met de doelpopulatie, wat betreft 
rang, leeftijd en component. De steekproef was voldoende groot zodat de resultaten van 
de studie representatief zijn voor de doelpopulatie.

Methode
Als onderzoeksdesign werd gekozen voor een “mixed-methods research”. De 
kwantitatieve data over de prevalentie en het mentaal welzijn werden verzameld met 
een survey, aan de hand van twee bestaande meetinstrumenten: het eerste onderdeel 
het fysiek- en niet-fysiek SGG, gemeten aan de hand van de Sexual Experiences 
Survey-Long Form (SES-LF)4, en het tweede onderdeel was het algemeen mentaal 

2 Wauters, N. (2000). Les femmes dans les forces armées belges : 25 ans de présence. Bruxelles: 
division Personnel de l'état-major général.
3 Vandenhoeke, C. (2016). 40 ans des femmes à la Défense belge : où en sommes-nous ? 
(Masterscriptie).
4 Koss, M.P. Abbey, A., Campbell, R., Cook, S., Norris, J., Testa, M., Ullman, S., West, C., & 
White, J. (2006). The Sexual Experiences Long Form Victimization (SES-LFV). Tucson, AZ: 
University of Arizona.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Defensie:
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welbevinden gemeten aan de hand van de General Health Questionnaire-12 (GHQ-12)5. 
Deze werden aangevuld met kwalitatieve data, met diepte-interviews. Het doel van de 
diepte-interviews was zowel het in kaart brengen van de impact van SGG op het dagelijks 
leven en het psychosociaal, mentaal welbevinden, alsook op het meldingsgedrag.

Resultaten bevragingen
Ongeveer 67,4% van de militaire vrouwen werd ooit geconfronteerd met een vorm van 
SGG gedurende haar volledige loopbaan.
Van de militaire vrouwen werd 36,1% in de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd 
met een vorm van niet-fysiek SGG en 16,1% met een vorm van fysiek SGG. Gedurende 
de volledige loopbaan worden deze aantallen meer dan verdubbeld.
Bij elke vorm van fysiek grensoverschrijdend gedrag werd gevraagd naar de door de 
dader toegepaste methode. In dit onderzoek werden elf specifieke methoden bevraagd.

Tabel 1. Methode gebruikt door de dader bij fysiek SGG (% minimum één keer 
meegemaakt) gedurende de volledige loopbaan bij Defensie.
        Gedurende loopbaan 
a) Zomaar, zonder een methode te hanteren    36,1%
b) Door leugens te vertellen     12,4%
c) Door onder druk te zetten of aan te dringen   19,4%
d) Door te dreigen roddels te verspreiden      8,5%
e) Door beloftes te maken        7,9%
f) Door kwaad, boos te worden, maar zonder fysiek geweld    9,3%
g) Terwijl u onder invloed van drugs was       1,7%
h) Terwijl u onder invloed van alcohol was    19,7%
i) Door te dreigen om uzelf, of iemand die u kent, 
 lichamelijk pijn te doen        2,5%
j) Door gebruik te maken van geweld
 (armen of lichaam vasthouden, slaan of een wapen gebruiken)   6,8%
k) Door gebruik te maken van meerdere personen
 om u onder dwang te houden       1,4%

Het grootste percentage van fysiek SGG gebeurt zonder gebruik te maken van een 
specifieke methode. Daaropvolgend zijn het de methoden van druk uitoefenen en 
invloed van alcohol, met respectievelijk 19,4% en 19,7%.

5 Goldberg, D.P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford 
University Press.
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Een combinatie van bepaalde vormen van fysiek SGG met bepaalde methoden kan 
worden gedefinieerd als verkrachting (of poging tot verkrachting). 
Bij het gebruik van één van de methoden g) tot en met k), in de vormen van orale seks, 
vaginale en anale penetratie, spreekt men van verkrachting. Bij het trachten naar orale 
seks, vaginale en anale penetratie, gecombineerd met één van de methoden g) tot en met 
k) spreekt men van een poging tot verkrachting. Volgens deze indirecte bevraging kan 
men stellen dat dit een zorgelijk percentage oplevert.

Één op drie vrouwelijke militairen bij Defensie kampt met een welzijnsproblematiek. 
Daarbij werd een positieve associatie gevonden tussen de welzijnsproblematiek en 
SGG: een militaire vrouw die geconfronteerd wordt met SGG heeft dubbel zoveel kans 
om te kampen met een vorm van verminderd welzijn, zoals stress, burn-out, depressie, 
enz.

Resultaten interviews
Bij de aanvang van de interviews bleek dat de participanten geen notie hadden van 
de correcte definitie van SGG en associeerden ze SGG vaak met geweld, pesten en 
intimidatie. Niet-fysiek SGG, zoals ongepaste opmerkingen of gebaren, werden vaak 
aanzien als iets niet onoverkomelijk in een mannenwereld zoals Defensie. Na een 
verduidelijking van de definitie kwamen tijdens het onderzoek veel meer ervaringen 
naar boven. Regelmatig zullen er citaten weergegeven worden omdat deze illustreren 
welke invulling de respondenten geven aan de verschillende onderwerpen.

In de kwalitatieve studie beschreven de vrouwelijke militairen de context waarin SGG 
plaatsvond. Een van de contextuele factoren waren de uitzonderlijke omstandigheden, 
waarin de vrouwelijke militairen 24 uur op 24 moesten samenleven met hun mannelijke 
collega’s. Vaak gaat het om primitieve huisvesting, waar weinig of geen privacy bestaat. 
Ook alcohol was een weerkerende factor in het verhaal van de vrouwelijke militairen.

“We hadden deuropeningen, ma er zaten geen deuren in. Wij hadden dan een poncho 
willen hangen, maar dat kwam iedere keer los.”

“Tijdens een korpsmaaltijd, da’s altijd een zatte bedoening.”

Defensie heeft, net als andere organisaties, een organisatiecultuur met kernwaarden. Deze 
militaire waarden (moed, plichtsbesef, respect, loyaliteit, kameraadschap, integriteit, 
onbaatzuchtige inzet en uitmuntendheid) geven het gewenste gedrag weer. De waarden 
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typeren de militaire personeelsleden van Defensie, maar ook de burgerpersoneelsleden. 
Volgens het huidige onderzoek prioriteert vaak de waarde “loyaliteit”. Slachtoffers 
willen loyaal blijven aan de groep: SGG wordt volgens hen getolereerd bij Defensie, 
dus waarom er een punt van maken.

“Wat ik wel merk is dat veel van die mannen dan achteraf zeggen ‘och jong, ge maakt 
het erger dan het is, of waar, waar zaagt gij over, of ge hebt het graag, wees eens blij da 
ge aandacht krijgt’ Ge hebt weinig mannen die het serieus nemen.”

“Maar ge wilt niet dat ze iets doen, want uiteindelijk moet je nog met sommige mensen 
blijven samenwerken.”

De impact op de meldingsbereidheid werd beschreven vanuit verschillende invalshoeken; 
miskenning, kennistekort bij leidinggevenden en de typische masculiene omgeving 
waren de belangrijkste factoren volgens de deelnemers. 
Participanten gaven aan dat ze vaak geen melding maakten van SGG uit angst voor 
de gevolgen, zowel voor henzelf als voor de dader. Sommige participanten gaven aan 
dat een “melding” hen bleef achtervolgen, wat ertoe leidde dat ze geen klacht wilden 
indienen. Ook miskenning draagt hiertoe bij: waarom de feiten melden als SGG toch 
niet erkend wordt, of geridiculiseerd wordt door collega’s of leidinggevenden?

“Ik was dit gaan melden. Hun reactie was: ‘Ja, maar gij zijt de vrouw, gij hebt het 
uitgelokt’.”

“Het melden, ja. Het schrik voor … uiteindelijk moet je iemand gaan verklikken.”

SGG had zowel een impact op professionele beslissingen als op het welzijn van 
vrouwelijke militairen, wat de werkvoldoening tenietdoet of zelfs ziekteverzuim in de 
hand werkt.

“Ik heb zelfs Model B ingediend om naar een ander eenheid te gaan, om gewoon van 
dat commando … weg te zijn.”

“Dan moet je niet meer meekomen op oefening. Dan halen wij u van alle lijsten.”

“Ik had alleen nog mijn werk, ik werkte mij kapot, maar voor de rest had ik niks niets 
meer, geen hobby’s, ik sportte niet meer, ik … ik zat erdoorheen. Uiteindelijk thuis met 
een burn-out.”

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Defensie:
waarom en hoe het taboe doorbreken.



144

Discussie
Deze recente (2019) studie geeft aan dat de prevalentie binnen Defensie hoger ligt 
dan werd aangetoond in het voorgaande Defensie-onderzoek, maar ook hoger dan 
de algemene Belgische prevalentie. Wellicht ligt de specifieke Defensie-omgeving 
– waar, in sommige omstandigheden, er quasi geen onderscheid is tussen de leef- en 
werkomgeving – aan de basis. In combinatie met de stressoren verbonden aan de job, 
kan dit rolconflicten creëren voor de militairen, waardoor de drempel tot SGG wordt 
verlaagd. 

Fysiek SGG werd in dit onderzoek heel ruim bevraagd, doordat er een onderscheid 
werd gemaakt tussen de verschillende vormen en de daarbij gebruikte methodes. De 
vorige studies bij Defensie bevroegen enkel seksuele aanranding en verkrachting. De 
cijfers liggen dan ook opmerkelijk hoger dan bij voorgaand onderzoek. Een mogelijke 
verklaring is dat dit onderzoek uitsluitend over SGG gaat met een bijhorende specifieke 
bevraging naar vorm en methode. Door deze uitgebreide bevraging ligt de focus volledig 
op SGG, waardoor er waarheidsgetrouw wordt ingevuld. Een andere mogelijke reden is 
de niet-directe bevraging naar verkrachting, waardoor de confrontatie milder is.

Niettemin verschillen onze cijfers niet zoveel van andere onderzoeken. Het VGSO 
(Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg) publiceerde enkele weken geleden de 
resultaten van een studie over seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte 
van studenten en assistenten6. In de studie van het VGSO meldden 1.168 van 
3.015 deelnemers (38,73%) slachtoffer te zijn geweest van ten minste één vorm van 
seksueel geweld.

Alcoholgebruik is een risicofactor die op twee manieren invloed heeft op de 
prevalentie-cijfers. Het komt voor bij de gebruikte methode (19,7%), waar het slachtoffer 
onder invloed is, alsook onder context. In de interviews werd deze risicofactor meermaals 
benoemd. Alcohol laat grenzen vervagen en is een belangrijke risicofactor bij SGG, 
ondanks de vele initiatieven die door Defensie werden/worden genomen om het gebruik 
van alcohol te verminderen/vermijden. Een grondige evaluatie van deze risicofactor in 
het kader van SGG is absoluut noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen.

6 Geldolf, M., Tijtgat, J., Dewulf, L. et al. (2021). Sexual violence in medical students and 
specialty registrars in Flanders, Belgium: a population survey. BMC Med Educ 21, 130. doi.
org/10.1186/s12909-021-02531-z
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Één op drie van de vrouwelijke militairen kampt met mentale welzijnsproblemen. Een 
hoge score, ware het niet dat deze score ook op nationaal niveau vastgesteld wordt. 
Zowel niet-fysiek als fysiek SGG blijkt een significante voorspeller voor het mentaal 
welzijn. De interviews bevestigden het feit dat SGG stress met zich meebrengt. Ook 
angstgevoelens werden vernoemd: angst om te gaan werken, angst om zichzelf te zijn, 
met als gevolg ziekteverzuim, een burn-out en/of een depressie.

Op professioneel en persoonlijk vlak heeft SGG verscheidene gevolgen, gaande van 
ontwijkingsgedrag tot een desastreuse impact op de uitvoering van de job. 
Steun is terug te vinden bij de naaste collega’s of bij de directe chefs, maar vaak werd 
er aangegeven dat het commando geen erkenning gaf aan de slachtoffers. Defensie 
is een oude organisatie die in haar opleiding steeds teruggrijpt naar oude gewoontes 
en tradities (fysieke sterkte en snelheid) en die aldus de eigenschappen van een 
exclusieve mannelijke werkomgeving bestendigt en verankert in het gedragspatroon en 
waardeoordeel van iedere werknemer. Hierdoor blijft de taboesfeer rond SGG persistent 
aanwezig.
Dit uit zich al te vaak in de banalisering en het ridiculiseren van de problemen 
verbonden aan SGG. Persoonlijke belangen, waarin carrière of bevorderingen een rol 
spelen, kunnen de miskenning door het commando in de hand werken; het is beter om 
het probleem te verzwijgen dan geassocieerd te worden met een lopende interventie. 
Het bestaande preventiebeleid bij Defensie dient aan de hand van risicoanalyses steeds 
bijgestuurd te worden. 
De typische organisatie- en cultuurkenmerken, alsook de masculiene omgeving hebben 
een invloed op het meldingsgedrag. Men wil loyaal blijven aan de groep: SGG wordt 
volgens de respondenten getolereerd bij Defensie, dus waarom er een punt van maken. 

Defensie heeft een preventiebeleid en richtlijnen uitgewerkt en deze zijn beschikbaar 
via het intranet. Helaas zijn ze versnipperd over verscheidene locaties. 
Het ontbreken van het uitwisselen van informatie tussen de verschillende actoren 
intern Defensie en/of departementen is een uitdaging. Wanneer er een SGG-casus 
wordt behandeld en geseponeerd, worden militaire slachtoffers vaak niet op de hoogte 
gebracht. 
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Wat betekent dit voor Defensie?

De hoge prevalentiecijfers kunnen op vele vlakken een grote impact hebben. Als we 
percentueel kijken naar de aanwervingen kunnen we stellen dat er een inlijving is van 
15% vrouwelijke rekruten (cijfers 2020). Alhoewel er een lichte positieve trend is in 
de aanwerving, vormt de typische masculiene cultuur bij strijdkrachten7 nog steeds 
een belangrijke rem voor de groei van het aandeel vrouwen bij de rekrutering. Als we 
werken aan een cultuurverandering, werken we aan een transparante cultuur waar de 
perceptie van Defensie op een positieve manier veranderd kan worden bij toekomstige 
vrouwelijke rekruten.
Het belang van vrouwen is ook meermaals bewezen in het verleden. De helft van de 
wereldbevolking zijn vrouwen: het gebruik maken van vrouwen in het operationele 
theater is daarom van essentieel belang, vooral in het kader van de informatievergaring, 
bijvoorbeeld bij onderhandelingsprocessen met de lokale vrouwelijke bevolking. 
In dat kader werden trouwens recent de eerste vrouwen tewerkgesteld bij de Special 
Forces. Ook hebben vrouwen een andere analytische kijk wat van belang kan zijn bij 
strategische analyses. 
Door in te werken op de organisatiecultuur kunnen we niet alleen meer vrouwen 
rekruteren maar voorkomen we ook het hoge percentage (7,9%) van vrouwen die 
overwegen hun ontslag in te dienen ten gevolge van discriminatie en/of SGG. 

Defensie, en in het bijzonder haar deelname aan buitenlandse missies, staat vaak in de 
belangstelling. Het is dan ook één van haar kerntaken. Militairen worden gedurende 
een periode van twee maanden tot een jaar uitgezonden naar landen waar er onrust of 
oorlog heerst. Elke militair wordt hierop voorbereid, gaande van een pré-deployment 
training, individueel of in detachement. Ondanks de vele trainingen kan de impact 
van schokkende of traumatische gebeurtenissen mentale problematieken met zich 
meebrengen. Militairen dienen dus buiten opdrachten een zo hoog mogelijke mentale 
weerbaarheid op te bouwen. Preventief en reactief optreden tegen SGG kan hiertoe 
bijdragen. 

De professionele impact kan vernietigend zijn, gaande van reductie in werkvoldoening 
en productiviteit tot pesterijen of ontslag en mutatie. Een organisatie moet investeren 
in haar personeel, zodat deze hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen. Investeren  

7 Bij de UK Armed Forces noteren we 12% en bij de US Armed Forces varieert dit tussen 5% bij 
het Marine Corps en 25% bij de Navy en Air Forces, met 15% voor de Army (cijfers van 2018).
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betekent ook een psychosociaal veilige werkomgeving creëren. Investeren in een gender 
gerelateerd mentorschap kan een oplossing bieden. Jonge vrouwelijke militairen krijgen 
vaak een oudere, mannelijke chef, hetgeen de impact van hiërarchie en de machtspositie 
alleen maar versterkt. 

Naar een duurzaam beleid!

Om tegemoet te komen aan de problematiek die SGG vormt in de organisatie van 
Defensie dient er gewerkt te worden op drie fronten: de organisatiecultuur, het verhogen 
van de kennis in een correcte en adequate aanpak van SGG en de meldingsbereidheid. 
Deze drie elementen hangen samen en zullen elkaar ook versterken wanneer de 
organisatie er aandacht aan schenkt. Daarnaast dient Defensie na te denken over 
factoren die SGG kunnen faciliteren zoals alcoholmisbruik op het werk en een gebrek 
aan werk-privé balans of primitieve leefomstandigheden in operatie. Daarom worden de 
6 geboden van een SGG-beleid hieronder toegelicht. 

1. Transparant zijn
Defensie moet werken aan een transparante, open cultuur waar meldingen van SGG 
niet aanzien worden als een gebrek aan loyaliteit, waar SGG niet als normaal wordt 
beschouwd en waar men vrouwen als evenwaardige collega’s ziet. Dit vraagt om 
een integrale aanpak, door meer aandacht te geven aan het onderwerp tijdens het 
onthaal, de opleidingen en de vormingen maar ook tijdens operaties, oefeningen en 
op de werkvloer. De bespreekbaarheid van SGG moet verbeterd worden. Laten we dit 
concreet maken door een structurele intensieve samenwerking te voorzien tussen de 
verschillende psychosociale actoren en de stakeholders (zoals het personeelsbeleid, 
directie Gezondheid en Welzijn, juridische dienst, enz. van Defensie).

2. Toegankelijk zijn
De structuur van het preventiebeleid bij Defensie is complex en niet altijd 
toegankelijk voor iedereen. In de huidige structuur worden de impact en de minimale 
meldingsbereidheid in stand gehouden en kan er geen psychosociaal veilige omgeving 
gecreëerd worden voor vrouwelijke militairen die het slachtoffer zijn van SGG.
Laten we zorgen voor begrijpbare en eenvoudige procedures, een pagina over SGG op 
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het intranet, sensibiliseringscampagnes, een nieuwsbrief, posters en affiches, een app, 
enz. Laten we een document maken met richtlijnen over de mogelijke sanctioneringen, 
over het straf- en tuchtrechtelijke luik, maar ook over de welzijnswetgeving (zowel 
formele als informele procedures), zodat de leidinggevende de richtlijn bij elke casus 
stapsgewijs kan volgen. 
Dit alles kan alleen uitgewerkt worden wanneer alle betrokken diensten samenwerken.

3. Innovatief in mentorschap zijn
Het traditionele mentorschap is reeds aanwezig in onze organisatie. Een mentor moet 
naast professioneel advies ook psychosociale steun kunnen geven aan zijn mentees. Het 
traditionele mentorschap is verouderd en voldoet niet langer aan de hedendaagse noden. 
Laten we daarom het draagvlak voor de introductie van een “exclusief” meterschap voor 
jonge vrouwelijke militairen evalueren. Hierdoor wordt de basis van een ondersteunend 
netwerk gecreëerd wat ook de retentie ten goede kan komen. Waarom niet vijfjaarlijks 
een congres organiseren over vrouwen en georganiseerd door vrouwen van Defensie? 
Gendermainstreaming vraagt geen aparte behandeling maar wel een bewuste integratie 
van gender.

4. Nuchter zijn
Laten we het alcoholbeleid in het kader van SGG evalueren, zodat aanvullende 
maatregelen kunnen worden genomen. Alcohol was/is nog steeds een persistent probleem 
in onze samenleving, ook in Defensie. We werken in een organisatie waar tradities in 
ere gehouden worden, tradities zoals korpsmaaltijden, trimestriële drinks, parades met 
recepties, enz. Deze evenementen staan onder controle van de hiërarchische lijn: laten 
we strikt optreden tegen misbruik van alcohol. Er bestaan tuchtrechtelijke procedures: 
ze dienen accuraat en consequent toegepast te worden.

5. Neutraal zijn
Gaan we zo de vrouwen bij Defensie stigmatiseren? Net door aandacht te geven aan een 
gendergroep kunnen we werken aan een gezonde werkomgeving voor elke gendergroep. 
De cijfers van vandaag getuigen de tekortkoming in het genderbeleid. 

6. Duurzaam zijn! 
Een duurzaam beleid en een cultuurverandering rond SGG zal tijd en een grote 
inspanning vergen van Defensie. Doorheen de jaren zullen bijkomende analyses nodig 
zijn om de voortgang op te volgen en bij te sturen waar nodig. 
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Gaat Defensie de uitdaging aan?

Vandaag werkt Defensie hard om meer personeel te rekruteren, maar werkt ze even hard 
om de vrouwen in haar geledingen bij zich te houden? Investeren in een daadkrachtig 
beleid en een open, transparante cultuur is de enige weg naar een moderne Defensie 
waar elk gender zijn potentieel kan ontwikkelen. 

In het kader van dit onderzoek en van de ontwikkelingen rond deze thematiek in de 
burgerij heeft de Chef Defensie fiat gegeven aan DG H&WB voor de implementatie van 
een sensibiliseringscampagne om SGG aan te pakken. Enerzijds zullen leidinggevenden 
worden opgeleid, hoe om te gaan met SGG (eerst in pilooteenheden, daarna Defensiewijd). 
Anderzijds zal het personeel worden geïnformeerd over de mogelijkheden om SGG te 
melden en tegelijk gestimuleerd om ook effectief te melden. Binnen Defensie worden 
verschillende stakeholders opgelijnd om slachtoffers beter op te vangen. 

Deze campagne heeft tot doel het uitwerken van een vormingsconcept in de loopbaan 
van officieren en onderofficieren, zowel in de statutaire als in de voortgezette vormingen, 
maar ook een bewuste personeelspopulatie die SGG niet tolereert en die de regelgeving 
kent. De campagne loopt nu al een aantal maanden en het is opmerkelijk hoe het thema 
discussies in de hand werkt gedurende de vormingen. In het huidige maatschappelijke 
debat en ook in onze organisatie is het een thema die leeft.

Een nieuwe meting van de prevalentie van SGG staat gepland in 2025, waaruit moet 
blijken of de genomen stappen de gewenste impact hadden én hoe SGG duurzaam kan 
worden opgenomen in het beleid. 

Als auteur van dit artikel en onderzoeker van dit onderwerp kan ik deze initiatieven 
enkel toejuichen. De campagne implementeert niet alle geboden, maar het is de start 
van een nieuwe toekomst, waar we ons bewust worden van ons gedrag. Toekomstige, 
bijkomende initiatieven kunnen alleen maar synergetisch werken ten voordele van de 
bovengenoemde campagne. Als militair en vrouw ben ik hoopvol voor de toekomst. 

Trefwoorden: Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Mots clés : Comportement sexuellement transgressif
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Desert Storm, 30 jaar geleden: 
relevante lessen voor vandaag?

Pieter BREWAEYS

Majoor stafbrevethouder Pieter BREWAEYS is officier operaties bij de Algemene 
Dienst Inlichting en Veiligheid. Hij heeft doorheen zijn carrière ervaring in de domeinen 
operaties en inlichtingen opgebouwd met meerdere deelnames aan diverse opdrachten.

La chute du mur de Berlin avait brutalement mis fin à la Guerre froide. S’engouffrant 
dans ce qu’il pensait être un vide géopolitique, Saddam Hussein annexa le Koweït pour 
résoudre ses problèmes financiers. Mais la communauté internationale ne l’entendit 
pas de cette oreille et utilisa son énorme potentiel militaire, encore intact, pour le 
mettre au pas. L’opération Desert Storm fut une victoire militaire écrasante que les 
stratèges militaires analyseront encore pendant des années. Dans quelle mesure cette 
opération fut-elle une révolution dans l’histoire militaire ? Ou s’agissait-il simplement 
de l’aboutissement d’une évolution ? En tout cas, les enseignements livrés par son 
analyse permettent, trente ans plus tard, de formuler bien des perspectives d’avenir.

De val van de Berlijnse Muur in 1989 luidde het onverwachte einde van de Koude 
Oorlog in. Een rustige periode zonder ideologische disputen leek aangebroken. In dit 
kader maakte Saddam Hoessein gebruik van wat een geopolitiek vacuüm leek om 
Koeweit te annexeren en onder andere zijn urgente financiële problemen aan te pakken 
die ontstaan waren na de Eerste Golfoorlog met Iran. De reactie van de internationale 
gemeenschap, dat nog beschikte over een volledig Koude Oorlog defensiepotentieel, 
was even krachtdadig. Operatie Desert Storm, die zich situeerde op het kruispunt tussen 
het tijdperk van de industriële massaoorlogen en dat van het informatietijdperk, werd 
een verpletterende overwinning die door militaire strategen nog vele jaren bestudeerd 
zou worden. 
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Wat waren de kritische factoren die hebben geleid tot het succes van Desert Storm? In 
welke mate was de Tweede Golfoorlog een kantelmoment in de militaire geschiedenis 
op vlak van technologische innovaties? Of was dit eerder een evolutie van doctrine? 
Of spelen nog andere aspecten mee? Wat kenmerken “military revolutions” (MR) en 
“revolutions of military affairs” (RMA) doorheen de militaire geschiedenis? 

Bijna 30 jaar later lijken Westerse strijdmachten opnieuw op een kruispunt te staan. 
“Great power competition” is terug van (nooit echt helemaal) weggeweest, en non-
state actoren hebben de dynamiek van ons veiligheidsbeleid allicht blijvend veranderd. 
De snelheid van de technologische vooruitgang plaatst Defensie daarenboven voor 
een waaier van ongekende opportuniteiten en bedreigingen. Door de huidige trends 
en evoluties in oorlogvoering in historisch perspectief te plaatsen, kunnen we lessen 
trekken om de toekomst voor te bereiden.1

MR en RMA

Het theoretische model van Murray en Knox2 maakt het onderscheid tussen MR’s en 
RMA’s. MR’s zijn eerder oncontroleerbaar en onvoorspelbaar, hebben een fundamentele, 
systemische impact op het kader van oorlogvoering en kunnen leiden tot wijzigingen 
op politiek vlak en de hele samenleving. Specifiek voor militaire toepassingen, zijn er 
vier bepalende elementen: technologische innovatie, verandering op capacitair vlak, 
operationele innovatie en organisationele aanpassing3. Er is geen consensus over de 
indeling van MR’s. Om toch ergens een lijn te trekken, hebben Murray en Knox de 
recente militaire geschiedenis opgedeeld in vijf specifieke periodes, gekenmerkt 
door een revolutionair karakter. Gezien de snelheid waarmee technologie vandaag  

1 Voor een diepgaandere analyse: BREWAEYS Pieter, Desert Storm: een kantelmoment 
aangaande landoperaties en relevant nut voor vandaag. Verdiepingsprestatie in Land Operaties 
voorgelegd tot het behalen van het diploma van Master na Master in de Politieke en Militaire 
Wetenschappen, Brussel, Defensiecollege, april 2020.
2 MURRAY Williamson and KNOX MacGregor, Thinking about Revolutions in Warfare, The 
Dynamics of Military Revolution 1300-2050, Cambridge University Press, 2001, p. 6.
3 KREPINEVICH Andrew F., “Cavalry to computer: The Pattern of Military Revolutions”, The 
National Interest 37 (1994), p. 30-42.

Desert Storm, 30 jaar geleden:  relevante lessen voor vandaag?



153

evolueert, zijn MR’s in de toekomst zeker opnieuw mogelijk. Een tweede concept dat 
kantelmomenten beschrijft, zijn de RMA’s. Dit zijn innovaties die trachten militair 
overwicht te behalen door nieuwe manieren te vinden om tegenstanders te verslaan. 
Ze kunnen deel uitmaken van een MR indien deze laatste het gevolg is van een bredere 
politieke-maatschappelijke revolutie. 

Succesvolle RMA’s vloeien voort uit de zoektocht naar een oplossing met een specifieke 
tegenstander en operatietoneel in gedachten, en dus niet met puur hypothetische 
vijanden4.Om tot een succesvolle RMA te komen, zijn een aantal elementen belangrijk. 
Zo heeft een militaire organisatie vooreerst een aanzienlijke hoeveelheid tijd nodig om 
het concept te ontwikkelen. Verder moeten ze dit concept uitgebreid kunnen testen, 
ermee experimenteren en het implementeren in een cultuur die dit ook toelaat5. Falen 
tijdens training of experimenteren is daarenboven niet noodzakelijk negatief, aangezien 
succes de motivatie voor verdere innovatie kan doen afnemen6. De analyse van het 
verleden kan een basis zijn voor een succesvolle innovatie. Militaire tegenstanders 
zullen zich zo snel mogelijk trachten aan te passen door tegenmaatregelen te nemen. Dit 
kunnen ze door ofwel mee te evolueren in de vernieuwing, ofwel door hun toevlucht te 
nemen tot asymmetrische oorlogvoering7.

Hoewel er vandaag nog veel debat bestaat rond de specifieke definiëring van MR’s 
en RMA’s als een evolutie of revolutie, hebben innovaties en omwentelingen sowieso 
de militaire geschiedenis gekarakteriseerd. De exacte categorisatie van wijzigingen in 
oorlogvoering zijn van ondergeschikt belang: de gevolgen van (r)evoluties vallen niet 
te ontkennen. Enkel de uitkomst van een conflict zal uitwijzen of er een RMA heeft 
plaatsgevonden, al zal dit voornamelijk voor de verliezende partij overduidelijk zijn.

Volgens Knox en Murray zijn RMA’s voornamelijk een mix van nieuwe concepten 
en doctrines, en technologische innovaties. De wijze waarop deze geïmplementeerd 
worden bepaald of er al dan niet een RMA heeft plaatsgevonden. 

4 MURRAY Williamson and KNOX MacGregor, Thinking about Revolutions in Warfare, 
The Dynamics of Military Revolution 1300-2050, Cambridge University Press, 2001, p. 182, 
p. 191-192.
5 Het experimenteren houdt ook op zekere hoogte het toelaten van falen in. Bron: Ibid., p. 187, 
193.
6 MARSH Howard J., “Emerging Technologies and Military Affairs”, in GONGORA Thierry 
& VON RIEKOFF Harald, eds., Toward a Revolution in Military Affairs? Defense and Security 
at the Dawn of the Twenty-first Century, Westport: Greenwood Press, 2000, p. 49.
7 Ibid, p. 193.
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Revolutions in military affairs and military revolutions

Anticipatory RMAs of the middle Ages and early modern era: 
• Longbow, offensive-defensive strategy, gunpowder, new fortress architecture.

Military revolution 1: the seventeenth-century creation of the modern state and of modern 
military institutions
 Associated and resultant RMAs:

• Dutch and Swedish tactical reforms, French tactical and organizational reforms, 
naval revolution, Britain’s financial revolution;

• French military reforms following the Seven Years’ War.

Military revolution 2 and 3: the French and Industrial Revolutions
 Associated and resultant RMAs:

• National political and economic mobilization, Napoleonic warfare (battlefield 
annihilation of enemy’s armed forces);

• Financial and economic power based on industrialization (Britain);
• Technological revolution in land warfare and transport (telegraph, railroads, 

steamships,
• quick-firing smokeless-powder, small-arms and artillery, automatic weapons);
• The Fisher revolution in naval warfare: the big-gun battleship and battle fleet 

(1914).

Military revolution 4: The First World War irrevocably combines its three predecessors
 Associated and resultant RMAs:

• Combined-arms tactics and operations, Blitzkrieg operations, strategic bombing, 
carrier warfare, submarine warfare, amphibious warfare, radar, signal intelligence.

Military revolution 5: nuclear weapons and ballistic missile delivery systems
 Associated and resultant RMAs:

• Precision reconnaissance and strike; stealth; computerization and computer 
networking of command and control; massively increased lethality of 
“conventional” munitions.

Figuur 1: MR’s en RMA’s uit het verleden (Murray & Knox)8.
 
8 MURRAY Williamson & KNOX MacGregor, op. cit., p. 13.
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Desert Storm

Op 04 augustus 1990 werd Koeweit volledig ingenomen door de Iraakse invasiemacht, 
wat veroordeeld werd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De 
samengestelde coalitietroepen9 ontplooiden zich in de Perzische Golf en operatie Desert 
Shield10 was begonnen.

Na het niet opgevolgde ultimatum, startte op 17 januari 1991 de luchtcampagne tegen 
het Iraakse leger in 4 fases:

• Fase 1: luchtoverwicht behalen, en de Iraakse strategische SCUD, CBRN en 
commando- en controlecapaciteiten vernietigen.

• Fase 2: de Iraakse luchtverdediging in Koeweit onderdrukken.
• Fase 3: de Iraakse grondtroepen in Koeweit decimeren.
• Fase 4: luchtsteun aan de grondoperaties leveren.

Door een schijnaanval op 16 februari 1991 in Wadi Al-Batin werden de Irakezen erin 
misleid dat het offensief frontaal zou worden uitgevoerd. Hiernaast werden grootschalige 
amfibie-oefeningen gehouden om hen te doen geloven dat een landing op de Koeweitse 
kust eveneens een mogelijke coalitie-actie zou kunnen zijn. Deze misleidingen hadden 
tot gevolg dat de Irakezen kostbare middelen op foutieve wijze zouden inzetten. Op 24 
februari 1991 startte het grondoffensief tegen het Iraakse leger, dat al gehalveerd was in 
gevechtskracht door de eerste drie fases. Dit grondoffensief was de combinatie van een 
draaiende beweging, een omsingeling en een penetratie. Door de snelheid en het succes 
van dit maneuver, diende het Iraakse leger zich hals over kop terug te trekken. Nadien 
volgde een luchtaanval en de afslachting van meer dan duizendvijfhonderd Iraakse 
voertuigen op de Jaharasnelweg. Op 27 februari werd Koeweit-stad volledig bevrijd 
door coalitiestrijdkrachten, en de dag erna werd het officiële einde van operatie Desert 
Storm. Desert Storm kan beschouwd worden als de meest succesvolle campagne in de 

9 Uit 38 landen gevormd, maar de overgrote meerderheid van de coalitiestrijdkrachten kwamen 
uit de Verenigde Staten
10 Operatie Desert Shield gaat van start met als doel Saudi-Arabië, en specifiek de olievelden 
langs de grens met Koeweit, te verdedigen tegen een mogelijke verderzetting van het Iraakse 
offensief. De opbouw van de coalitietroepen in Desert Storm zou blijven duren tot november 
1990. 

Desert Storm, 30 jaar geleden:  relevante lessen voor vandaag?



156

militaire geschiedenis van de Verenigde Staten. De coalitiestrijdkrachten vernietigden 
meer dan dertig divisies en vierduizend tanks, terwijl de menselijke verliezen beperkt 
bleven tot driehonderd. Aan Iraakse zijde ging het over enkele tienduizenden. In de 
dagen erop werden er daarbovenop meer dan negentigduizend gevangenen genomen.

Meteen na afloop van het conflict hebben specialisten van het Center for Army Lessons 
Learned van Fort Leavenworth de eenheden op het terrein bezocht om de effectiviteit 
en efficiëntie van de doctrine, organisatie en training ervan, en de technologische 
implementaties in het materieel en leiderschap te evalueren.

Figuur 2: verloop Desert Storm11

Hun conclusies zouden de uitgangspunten van de voorafgaande transformatie van 
de Amerikaanse strijdkrachten bevestigen: een geactualiseerde doctrine met een 
doorgedreven training op alle niveaus gekoppeld aan geïmplementeerde technologische  

11 US Army, “Map of Troup Movements from Desert Shield/Storm”, december 2000, 
geconsulteerd op 20 oktober 2020. https://history.army.mil/reference/Commemoratives.htm 

Desert Storm, 30 jaar geleden:  relevante lessen voor vandaag?



157

innovaties zijn de kernfactoren voor succes in conflicten. Het waren niet de machines 
die succesvol waren, maar wel de getrainde militairen die hun doctrine strikt volgden. 
Desert Storm zou zeker geen MR blijken, maar het resultaat van een evolutie waardoor 
een RMA wel tot de mogelijkheden behoort. 

Was Desert Storm een kantelmoment in de militaire geschiedenis?

Door de steeds groter wordende Sovjetdreiging groeide na de Vietnamoorlog de nood 
aan een ware transformatie van de gehele Amerikaanse strijdmacht. Een oorlog tegen 
de Russische tegenstander met Europa als slagveld zou wellicht ongezien geweld en 
grote verliezen op materieel en menselijk vlak met zich meebrengen. Een tegenreactie 
van Amerikaanse kant drong zich logischerwijs op. Het resultaat was een evolutionair 
proces waarin de lessen uit de Jom Kippoeroorlog van 1973 werden toegepast. Dit 
conflict kan beschouwd worden als een specifieke, kleinschalige testcase van de grotere 
Koude Oorlog, en was als het ware een ideale laboratoriumopstelling. Voornamelijk de 
doctrinaire aanpassingen, gebaseerd op de combinatie van een reële, specifieke dreiging 
en de technologische innovatie waarmee de Amerikaanse strijdkrachten uitvoerig 
getraind hadden, maakten de Tweede Golfoorlog tot een succes. De meest cruciale 
lessen waren:

• een offensievere AirLand doctrine waarbij de nadruk meer gelegd werd op het 
manoeuvreren, het synchroniseren, het nemen van initiatief en aanvallen in de 
diepte dan op vuurkracht alleen.

• het oprichten van trainingscentra om de eenheden op een zo realistische mogelijke 
en intensieve wijze voor te bereiden, te evalueren en gevechtservaring op te laten 
doen tegen een op Sovjet-leest geschoeide oefenvijand.

• het lanceren van aankoopprocedures om vijf nieuwe types hoofdmaterieel in gebruik 
te nemen12 zonder dewelke een moderne krijgsmacht niet zou kunnen functioneren.

12 - M1 Abrams: tank met een juiste balans tussen bescherming, mobiliteit en vuurkracht;
 - M2 Bradley: goedbewapend (25 mm-kanon en TOW missiles) pantsergevechtsvoertuig
 - AH-64A Apache: aanvalshelikopter met dag en nacht capaciteiten;
 - UH-60A Black Hawk: transporthelikopter voor één sectie of één 105mm houwitser met 
  bemanning;
 - MIM-104 Patriot: grond-lucht missile.
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Na minder dan 100 uur grondoffensief voorafgegaan door een uitgebreide luchtcampagne 
werd het vierde grootste leger van die tijd uit Koeweit verdreven. Toekomstige militaire 
engagementen zouden hiermee vergeleken worden. Was hier wel degelijk sprake van 
een RMA? Het idee dat de Tweede Golfoorlog beschouwd kan worden als een RMA 
wordt niet door iedereen aanvaard. Tegenstanders vinden dat Desert Storm nog (te) veel 
elementen van klassieke oorlogvoering vertoonde, dat de nieuwe elementen te beperkt 
waren en dat de transformatie zich niet plots maar evolutief had voorgedaan. Als men 
deze Golfoorlog echter aftoetst aan het model van Murray en Knox, valt op dat het wel 
degelijk alle elementen van een RMA bevat. Het succes van de Tweede Golfoorlog was 
te danken aan een complexe mix van doctrinaire en technologische innovatie na een 
evolutionair proces van experimenteren gestoeld op een reële vijand wat dankzij de 
nodige training resulteerde in een nieuwe benadering van oorlogvoering.

Ook het commando van de Amerikaanse strijdkrachten was ervan overtuigd dat een 
RMA had plaatsgevonden. Ze waren echter verdeeld in twee kampen: enerzijds degenen 
die stelden dat de Air-Power de beslissende doorslag had geleverd, en anderzijds het 
kamp dat Network-Centric Warfare (NCW) als doorslaggevend beschouwde. Volgens 
de aanhangers van Air Power revolutie kon een vijand overwonnen worden door 
gerichte luchtaanvallen tegen kritische politieke, economische en militaire doelwitten. 
Hun conclusie was dat luchtstrijdkrachten overwonnen en landstrijdkrachten bezetten. 
Voor de aanhangers van de NCW, waaronder ook Richard Cheney, situeerde de 
overmacht zich niet zozeer in Air-Power, dan wel in technologische innovaties op vlak 
van sensoren, preciezere vuurkracht en toegepaste netwerken. 

De transformatie binnen het kader van de RMA voorafgaand aan de Tweede Golfoorlog 
had enige tijd nodig en de effectieve toepassing gedurende Desert Storm was het 
sluitstuk van deze jarenlange evolutie. De nieuwe doctrine, training en technologische 
innovaties hadden voor eventuele toekomstige vijanden een sterk ontradend effect. 

De belangrijkste les na Desert Storm is zo oud als de kunst van oorlogvoering zelf. Er 
is niets revolutionairs aan zich voor te bereiden op een oorlog op vlak van vorming en 
toepassen van de doctrine, ervoor te trainen en het vijandelijk beslissingsproces een stap 
voor trachten te zijn dankzij een hoog operationeel tempo en het nieuwste materieel. 
Deze resultaten zijn echter nooit definitief: blijven evolueren in de actuele context en 
toekomstige trends opvolgen is de boodschap.
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Hedendaagse evolutie

Vandaag de dag staan we opnieuw voor een mogelijk revolutionaire periode. Naast 
de klassieke domeinen Land, Air en Maritiem zijn tegenwoordig ook Cyber en Space 
weerhouden als domeinen, waardoor oorlogvoering er exponentieel complexer op 
wordt13. Bovendien bevinden de Westerse krijgsmachten zich momenteel in een 
soortgelijke positie als de Amerikanen na Vietnam, waar jarenlang de nadruk op COIN14 
was gelegd. Dit leidde indertijd tot een achteruitgang van vaardigheden op het vlak van 
klassieke oorlogvoering, zelfs ónder het niveau van de Sovjet-Unie15.

Een militair optreden in het kader van klassieke LSCO16 lijkt de meest gevaarlijke 
inzetmogelijkheid, en de inzet in een COIN-kader de meest waarschijnlijke in de zeer 
nabije toekomst. Deze spreidstand voor toekomstige doctrinaire, technologie en bepaling 
van het trainingszwaartepunt is niet te onderschatten. Westerse strijdkrachten dienen 
zich dus te focussen op het vergaren van LSCO-ervaring zonder de opgedane kennis 
van de laatste 30 jaar COIN-inzet en de bijhorende training uit het oog te verliezen. 
Diversifiëren zonder aan kwaliteit in te boeten is dus de boodschap.

Het accent in de wereld verschuift vandaag van het industriële naar het geïnformatiseerde. 
Diverse actoren zijn globaal verbonden en kunnen in “real-time” informatie uitwisselen. 
Als er geen MR plaatsvindt – dat wijst de toekomst uit – kunnen we er toch voorzichtig 
van uitgaan dat er minstens een RMA aan het plaatsvinden is: de doctrines wijzigen, het 
besef voor de nood aan meer training groeit en er zijn vele technologische innovaties.

Het ontradende effect dat resulteerde uit de militaire superioriteit na de transformaties 
van de jaren zeventig en tachtig is in gevaar: de klassieke Oost-West-tegenstelling 
is helemaal terug en onze tegenstanders hebben zich na de vorige RMA aangepast. 

13 “De dimensie Ruimte is gecontesteerd. Het tijdelijk ontzeggen van GPS-signalen en 
satellietcommunicatie, bijvoorbeeld, is vandaag al een realiteit. De dimensie Cyber stelt ons 
voor bijzondere uitdagingen en verplicht ons eveneens onze werkmethodes te herzien.” Bron: 
GMJ Pierre Gérard, Land Component Commander, “Intent LCC: Kenmerken van visie”, 
december 2019.  
14 Counterinsurgency
15 US Department of the Army, US Army Armor School Pamphlet 360-2, This is Armor, Fort 
Benning, GA: Maneuver Center of Excellence, Office of the Chief of Armor, 2017, p. 43 
16 Large Scale Combat Operations
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Vandaag de dag moet het overwicht nagestreefd worden door de doctrine te baseren 
op reële vijanden, ze te testen, ermee te experimenteren en er de nodige lessen uit te 
trekken. 

Qua doctrine moeten de meest recente ontwikkelingen op vlak van Multi-Domain aan de 
kaderleden onderwezen worden, zeker nu de huidige generatie militairen praktisch geen 
ervaring heeft op vlak van LSCO. De focus gedurende deze training dient voornamelijk 
gericht te zijn op interwapen en intercomponenten optreden, waarbij integratie van de 
domeinen primordiaal is. Dit zal zeker een bijkomende inspanning vragen gezien LSCO 
en COIN verschillende competenties vereisen die elk zeer complex zijn. Het is zoals een 
rijbewijs halen van een wagen tegenover een motorfiets: de taken zijn gelijkaardig maar 
verschillen in de specificiteit.

Eenzijdig blijven investeren in de traditionele capaciteiten, platformen en systemen kan 
ervoor zorgen dat we alleen maar extra doelwitten creëren voor toekomstige vijanden en 
onszelf in het failliet duwen. Tevens bestaat de kans dat legers met een waarde van multi 
miljarden verslaan zouden worden door systemen van multi-miljoenen. Mee evolueren 
met de technologische innovaties is dus de boodschap, zeker omdat de meeste huidige 
vernieuwingen uit de commerciële sector komen, en vijanden er ook toegang toe hebben. 
De snelheid waarmee de technologie evolueert dient ook afgewogen te worden tegen de 
relatief lange levensduur van militair materieel. Ook hier is een mentaliteitswijziging in 
verwerving van materieel nodig om korter op de bal te spelen, en de jarenlange processen 
van research and development en materieel dat achterhaald is vóór ingebruikname, te 
vermijden.

Het zal echter nog enige tijd kosten vooraleer we enerzijds een dergelijke 
mentaliteitswijziging kunnen bekomen en anderzijds effectief in de beschreven 
scenario’s terechtkomen. Tot die tijd blijven bestaande platformen, capaciteiten en 
systemen relevant. Toch is het erg belangrijk vandaag al te beginnen met de voorbereiding 
van toekomstige doctrine-ontwikkeling, organisatie- en commandostructuren, training, 
aankoopprocedures, en beïnvloeding van beleidsmakers.

Hoewel het lijkt dat de huidige en toekomstige hoofdkrachtinspanning naar technologie 
gaat, mogen we ons niet laten verleiden enkel hierop de focus op te leggen. De Tweede 
Golfoorlog toonde aan dat het voornamelijk het gebrek aan militaire bekwaamheid op 
vlak van doctrine en training was dat de Iraakse strijdkrachten de das heeft omgedaan, 
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eerder dan technologisch onevenwicht. Militaire planners moeten deze les indachtig 
zijn, omdat toekomstige vijanden natuurlijk óók hun lessen uit Desert Storm hebben 
getrokken. De synergie tussen technologische vernieuwingen en de daadwerkelijke 
implementatie en nesting binnen de doctrine en het trainingsdomein wordt daarom van 
primordiaal belang. 

Mogelijke toepassingen binnen Belgische Defensie

Hoewel de geostrategische tendens meer en meer neigt naar de meest gevaarlijke 
dreiging van “peer to peer”, mag de opgedane expertise op vlak van COIN niet 
verwaarloosd worden omdat de meest waarschijnlijke inzetten op korte termijn zich in 
dat kader zullen afspelen. 
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Doctrine
Militaire vaardigheden vloeien voort uit vorming, voortgezette vorming, training en 
operationele inzet. Het onderwerp JOINT, met de nadruk op COIN-opdrachten, wordt 
pas in detail aangesneden vanaf het niveau tweede cyclus17 en verder uitgewerkt in de 
derde cyclus, maar die is niet voor iedere officier voorzien. Dit model is afdoend voor 
het uitvoeren van COIN-opdrachten. In het geval van een LSCO volstaat dit echter niet, 
in onze officieren zouden reeds vroeger in hun carrière in aanraking moeten komen 
met de complexiteit van interwapen en intercomponenten plannen en vechten. Dit zou 
kunnen door het integreren van een module JOINT-LSCO in de cursus “kapitein” van 
het wapen. 

Specifiek voor Landoperaties kan de link tussen COMOPSLAND en het Defensie 
College versterkt worden. Dit kan door bijvoorbeeld onderwerpen van Research Papers 
en/of Strategic Advisory Papers over relevante en actuele thema’s door COMOPSLAND 
te laten initiëren.

Op vlak van mission command18 zijn er ook talloze mogelijkheden. Dit concept wordt 
weliswaar gepredikt maar niet uitgevoerd in onze organisatie. De actuele processen 
en structuren in onze bureaucratische omgeving houden een echte cultuur van mission 
command tegen. Creativiteit, innovatie en gedecentraliseerde actie zijn kritische aspecten 
in toekomstige oorlogvoering. Hiervoor is dus een mentaliteitswijziging noodzakelijk.

Het blijven ontwikkelen van doctrine is een absolute must en moet rekening houden met 
actuele en toekomstige trends om relevant te blijven. De beslissing om de Belgische 
gemotoriseerde capaciteit te enten op de Franse doctrine kan dus alleen maar toegejuicht 
worden. Ontwikkelingen vanuit Amerikaanse invalshoek dienen echter van nabij 
opgevolgd te worden, omdat een integratie in een groter NATO-geheel prioritair is in 
de context van een potentiële LSCO-situatie.

Operationele ervaring op vlak van de meest recente doctrinaire evoluties is niet evident in 
de huidige buitenlandse operaties. Mogelijk zal de nauwe samenwerking met Frankrijk 
opportuniteiten creëren om gevechtservaring op te doen in de context van de opdracht 

17 Tweede cyclus: vorming hoger officier – Derde cyclus : hogere stafbrevet
18 According to Army Doctrine Publication 6-0: Mission Command, U.S. Army, Washington, 
D.C., 2012, p. 1, “mission command is the exercise of authority and direction by the commander 
using mission orders to enable disciplined initiative within the commander’s intent to empower 
agile and adaptive leaders in the conduct of unified land operations”.
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BARKHANE in de Sahel-regio. Afhankelijk van de politieke beslissing hieraan deel te 
nemen, kunnen ingezette militairen hun ervaring integreren in de training en vorming 
van toekomstige generaties militairen. 

Training
Het hoge operationele tempo van de laatste jaren, zowel door buitenlandse operaties als 
door Operation Vigilant Guardian, heeft ervoor gezorgd dat Defensie in het algemeen, 

en de Landcomponent in het bijzonder, niet de mogelijkheid heeft gehad degelijke 
training uit te voeren met focus op combined arms oefeningen. Dit geldt eveneens in 
de ons omringende landen en zelfs voor de Verenigde Staten. Door de terugkeer van 
de competitie tussen de grote machtsblokken dient LSCO de nieuwe trainingsfocus te 
worden.

Bij het uitvoeren van oefeningen dient een realistische OPFOR19 met al diens capaciteiten 
als tegenstander neergezet te worden en technologische evoluties moeten eveneens in de 
training geïntegreerd worden. Ons personeel kan bijvoorbeeld best met het EW20-aspect 
geconfronteerd worden aangezien de huidige capaciteiten in de toekomst mogelijks 
gestoord kunnen worden. Daarbij moet – nogmaals – het aspect mission command aan 
bod komen waarvoor ook specifiek getraind moet worden. De snelheid van beslissen 
in een kader waarbij geen contact met het hoger echelon mogelijk is en bijgevolg naar 
diens intent dient opgetreden te worden, zal aan belang winnen. Het terugkeren naar 
basisvaardigheden zoals kaartlezen en radiocommunicatie los van een computernetwerk 
zijn tevens trainingsobjectieven aangezien de huidige capaciteiten in de toekomst 
mogelijks gestoord zouden kunnen worden.

In het kader van een toekomstig optreden in een Multi-Domain-setting moet zowel 
in de planning als in de uitvoering op interwapen- en intercomponentenvlak getraind 
worden. De synchronisatie en integratie moet niet alleen onderwezen maar ook 
op het terrein uitgevoerd worden. Hiervoor worden best grote oefeningen in grote 
kampen georganiseerd, maar die vereisen veel financiële middelen en voorbereiding. 

19 Een tegenstander (opposing force, afgekort OPFOR) is een militaire eenheid die een vijand 
moet vertegenwoordigen voor trainingsdoeleinden.
20 Electronic Warfare of elektronische oorlogsvoering is de toepassing van alle manieren om 
het radioverkeer, dataoverdracht, gebruik van radar en dergelijke systemen van de tegenpartij te 
verstoren.
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In het huidige kader van budgettaire uitdagingen moeten we echter realistisch 
zijn en de beperkingen op een creatieve wijze opvangen. Een eerste voorbeeld zijn 
de gecentraliseerde kaderoefeningen en staffrides21. Verder kan het gebruik van 
virtual reality simulatoren en computergeanimeerde opstellingen waar Defensie al in 
investeerde, veel trainingsmogelijkheden bieden. De eenmalige, grote investering op 
simulatievlak weegt dus zeker op tegen het organiseren van kostelijke oefenkampen.

Het analyseren van lessons identified en deze toepassen door lessons learned is 
van essentieel belang om de training enerzijds efficiënt te maken en anderzijds te 
optimaliseren. Hiervoor is het aangewezen de in het verleden geschrapte cel lessons 
learned van COMOPSLAND opnieuw op te starten.

Bovenstaande verbetervoorstellen vereisen een zekere mankracht, waardoor het 
opportuun is voorlopig geen tweede gemotoriseerde brigade te creëren in deze tijden 
van personeelstekort. In plaats van cumulerende verantwoordelijkheden aan steeds 
minder bezette diensten op te leggen, is een rationalisering van de Landcomponent een 
werkbare oplossing, met een (nieuwe) organisatietabel die niet voornamelijk uit gaten 
bestaat maar correct is ingevuld. 

Materieel
Het is belangrijk met de toekomstige trends mee te blijven, ook al zijn technologische 
innovaties ondergeschikt aan doctrine en training. Gepland is dat de Landcomponent 
in de nabije toekomst een volledige modernisatie ondergaat waarbij nieuwe platformen 
worden aangekocht.

Aangezien de toekomstige oorlogvoering er helemaal anders dreigt uit te zien, dient 
Defensie bij toekomstige updates en upgrades ervoor te waken dat er geen onnodig 
dure investeringen gebeuren in materiaal dat mogelijk overbodig wordt door de opmars 
van autonome, massa geproduceerde systemen tegen een lage kostprijs. Door de snelle 
technologische innovatie bij sensoren en wapensystemen, zijn aangeschafte platformen 
best modulair en makkelijk aanpasbaar om nieuwe systemen te kunnen integreren. Op 
vlak van aankoopprocedures moeten we dus voornamelijk naar off the shelf-materieel 

21 “Stafritten” staan tussen oorlogsspel in zaal en echte maneuvers. Bevelvoerende officieren en 
stafleden zetten zich in het veld in als in een oorlog, maar dan zonder troepen. Het kan beperkt 
worden tot terreinstudie en beslissingsprocessen of “gespeeld” worden met tussenkomst van 
scheidsrechters.
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kijken om overbodig lange procedures te vermijden. De bestaande procedures moeten 
flexibeler worden om een behoefte van vandaag niet binnen 10 jaar aan te kopen. 
Hiervoor dienen de verbindingen tussen COMOPSLAND-synthese, CAPLAND ICM 
en DGMR zo kort, nauw en geïnformatiseerd mogelijk te zijn.

Voor de spreidstand LSCO-COIN zou het materieel moeten gekocht worden met oog 
voor de meest gevaarlijke dreiging aan de Europese oostflank. Verder kan het ook 
renderen bij een inzet voor het meest waarschijnlijke scenario dat eerder in Afrika of het 
Midden-Oosten zal plaatsvinden. Hierbij dient er genoeg materieel voorzien te worden 
om zowel in te zetten als te onderhouden en op te kunnen trainen. De minimum suffisant- 
en pooling and sharing- principes bleken in het verleden nefast voor de beschikbaarheid 
van trainingsmiddelen.

Naar de volgende (r)evolutie?

De snelheid waarop veranderingen plaatsvinden op vlak van maatschappelijke en 
technologische innovaties en de hernieuwde tegenstelling tussen grootmachten 
maken het zeer waarschijnlijk dat oorlogvoering, MR’s en RMA’s een centrale rol 
zullen spelen in de huidige eeuw. Vooruitziendheid zal van vitaal belang zijn voor 
Westerse mogendheden. Niet alleen om zich aan te passen aan de toekomstige situatie 
van opkomende rivaliserende machtsblokken en de technologische innovaties te 
implementeren op doctrinair en trainingsvlak, maar ook om de aankooppolitiek van 
nieuwe systemen en platformen te herzien en bestaande capaciteiten te herwaarderen. 
Het verleden leert ons immers dat puur technologische ontwikkeling zonder strategische 
visie snel kan leiden tot gevaarlijke situaties: het negeren van tegenmaatregelen door 
potentiële vijanden en innoveren zonder relevantie voor het conflict dat zich effectief 
afspeelt. De meest succesvolle revoluties maken gebruik van doctrinaire evoluties die 
uitvoerig getraind worden en waarbij technologische implementaties als katalysatoren 
de successen vergroten.

Trefwoorden: Desert Storm, Golfoorlog, lessons learned
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Persoonlijke ervaringen - Expériences personnelles

Het “NATO Defense College”:
70 jaar na de oprichting nog steeds even relevant

Ludo DUFOUR

Kolonel stafbrevethouder Ludo DUFOUR was van juli 2017 tot juli 2020 werkzaam als 
Belgische Faculty Advisor aan het NATO Defense College (NDC) in Rome. 
Sedert 1 september 2020 is hij Chef van de sectie Evaluatie van het directoraat-generaal 
Human Resources van Defensie.

Le Collège de défense de l’OTAN fêtera cette année son 70e anniversaire. Cet institut de 
formation pour les cadres supérieurs civil et militaire de notre Alliance transatlantique 
et ses partenaires – unique en son genre – est encore peu connu. Pourtant, la qualité 
des cours dispensés et la construction de réseaux professionnels pérennes entre les 
« auditeurs » (ou « Course Members ») n’ont pas encore d’équivalents au sein des 
collèges de défense des pays alliés.

Een artikel schrijven over mijn ervaringen gedurende 3 jaar als Faculty Advisor 
in het NDC is onmogelijk zonder kort de geschiedenis en opdracht van deze unieke 
vormingsinstelling te schetsen. 

Het NDC werd binnen de NAVO opgericht 2 jaar na haar creatie, namelijk op 
25 juni 1951. Het was naar aanleiding van een schrijven aan de Noord-Atlantische Raad 
van de toenmalige en eerste SACEUR, Generaal Dwight D. Eisenhower, dat ten gevolge 
van zijn statement hieronder het NDC het levenslicht zag in Parijs:

               “There is a high priority requirement to develop individuals, both on the military 
and on the civilian side, who will have a thorough grasp of the many complicated factors 
which are involved in the problem of creating an adequate defense posture for the North 
Atlantic Treaty area.”

© Wikipedia
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   “Therefore we have to look for individuals who are capable of adapting 
themselves to the new environment, can broaden their outlook in a short time, and 
shoulder the responsibilities.”

 “Its students should consist of carefully selected officers of the military services, 
probably of the grade of Colonel or equivalent, who are considered of suitable caliber 
for later assignment to key NATO military posts, and also of selected national civil 
servants who may later be made available to serve in key NATO posts.”

Het NDC kreeg een plaats in de vroegere Artillerie-vleugel van de École militaire in 
Parijs.

De eerste “Senior Course” (SC) ving aan op 19 november 1951 en telde 47 “Course 
Members” (CMs) uit 10 verschillende landen. Bij de terugtrekking van Frankrijk uit de 
geïntegreerde militaire structuur van de NAVO in 1966, verhuisde het NDC van Parijs 
naar Rome in het EUR1-district. De SC 30 startte op 18 januari 1967 in Rome.

In 1999 verhuisde het College vanuit zijn oorspronkelijke ligging in de EUR-wijk 
naar een gloednieuw gebouw in de militaire wijk Cecchignola, wat ook nu nog haar 
thuisbasis vormt. 

1 EUR staat voor Esposizione Universale di Roma, gepland voor 1942, en heeft niets te maken 
met Europa.

Het “NATO Defense College”: 70 jaar na de oprichting nog steeds even relevant
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Het NDC vandaag en zijn unieke karakter

De huidige opdracht en werking van het NDC worden gedetailleerd beschreven in het 
NAVO-document MC 123/9 van 15 december 2016 (“Policy Guidance for the NATO 
Defense College”, op dit ogenblik in herziening voor een 10de versie) en leunen nog 
heel dicht aan bij de originele formulering van Generaal Eisenhower. 

Het personeel van het NDC telt 128 voltijdse equivalenten, waarvan ongeveer de helft 
zich in de academische component bevindt. Het aantal functies binnen deze component 
voorzien voor Faculty Advisors bedraagt 27. Het organigram op volgende bladzijde 
geeft de organisatiestructuur van het NDC weer gedurende het eerste semester van 2020. 
De Commandant waarvoor ik gewerkt heb was een vrouwelijke Luitenant-generaal van 
de Canadese Luchtmacht. Tijdens mijn laatste werkdag op het College heb ik nog net 
de investituur meegemaakt van haar opvolger: een Franse Luitenant-generaal van het 
Vreemdelingen Legioen. De Commandant van het NDC hangt rechtstreeks af van de 
Chairman van het Militair Comité van de NAVO. 

Nadat ik zelf SC 129 gevolgd had van eind augustus 2016 tot februari 2017, was ik van 
juli 2017 tot juli 2020 werkzaam in de “Academic Operations Division”. Gedurende mijn 
eerste twee jaar als “Faculty Advisor with Committee” en dan nog een jaar als “Head of 
the NATO Courses Branch”, verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en leiding 
van de Senior Course en de Modular Short Courses. Een overzicht van de verschillende 
cursussen die plaatsvinden in het NDC vindt u verder in de figuur "Education". Het 
cijfer dat in de cirkels geschreven staat, komt overeen met het maximaal aantal cursisten 
dat per sessie voor deze cursus toegelaten wordt.

Het “NATO Defense College”: 70 jaar na de oprichting nog steeds even relevant
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Voor het vervolg van dit artikel zal ik enkel de Senior Course beschrijven. Enerzijds omdat 
deze per semester een Belgische CM bevat (tot 2015 waren er nog twee) en anderzijds 
omdat deze cursus officieel als een 4de cyclus geldt in de voortgezette vorming van de 
Belgische officieren (naast de Belgische Hogere Studies voor Veiligheid en Defensie, 
de cursus aan het Geneva Centre for Security Policy in Genève (CHE) en de cursus aan 
de National Defense University in Washington DC (USA)). De Senior Course wordt 
twee keer per jaar georganiseerd voor militairen en burgers van het graadniveau kolonel 
en luitenant-kolonel en start respectievelijk begin februari (SC van het eerste semester) 
en eind augustus (SC van het tweede semester) van het jaar. 

Het “NATO Defense College”: 70 jaar na de oprichting nog steeds even relevant
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Deze cursus van 22 weken, die in het MC 123/9-document de “Flagship course” van het 
NDC genoemd wordt, staat open voor deelnemers van alle NAVO-landen en NAVO-
partnerlanden. Gemiddeld nemen er tussen de 65 en 75 CMs aan deel, afkomstig uit 
ca. 20 NAVO-landen en 10 à 12 NAVO-partnerlanden. In de figuur hieronder ziet u bij 
wijze van voorbeeld de samenstelling van SC 136 (Feb-Jul 2020). Vanaf de start van 
de cursus worden de CMs in 7 of 8 ”Committees” verdeeld van gemiddeld 8 tot 10 
personen.

Het unieke van het NDC ten opzichte van andere Defensie Colleges bestaat erin dat 
de cursus alle thema’s benadert vanuit een NAVO-perspectief (“So what for NATO?”) 
en dat in ieder comité slechts één persoon per natie voorkomt. Bovendien kennen alle 
comités een uitgebalanceerde mix van burgers en militairen en bevatten ze één of twee 
leden van een NAVO-partnerland. Deze comités blijven dezelfde tot het eind van de 
cursus en vormen alzo voor de volgende 22 weken een kleine familie gekenmerkt door 
de grootst mogelijke diversiteit. Voor alle comité-activiteiten (behalve de dagelijkse 
conferenties in de voormiddag door één of twee gerenommeerde sprekers die steeds 
plenair in het auditorium plaatsvinden – zie figuur senior course curriculum op volgende 
bladzijde) worden de CMs “begeleid/gecoacht/geleid” door een “Faculty Advisor with 
Committee”. 
 
Deze functie heb ik dus uitgeoefend tijdens mijn eerste twee jaar in Rome. Die periode 
behoort zeker tot de mooiste uit mijn militaire loopbaan. Niet alleen de veelvuldige 
contacten met mijn collega’s Faculty Advisors afkomstig uit andere NAVO-landen, 
maar bovenal de zeer intense, diverse, verhelderende en ruimdenkende discussies tussen 
de verschillende CMs in het comité waren uiterst boeiend en bijzonder leerrijk zowel op 
professioneel Pol-Mil niveau, maar evenzeer op sociocultureel vlak. 
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Dit is hoe de “networking” – een van de belangrijke objectieven van de SC – ten volle 
tot stand komt. Ook de drie studiereizen of “Field Studies” van telkens twee weken 
zijn een optimale vector om zowel de strategische Pol-Mil thema’s op het terrein en 
uit eerste hand te beleven, maar eveneens om de onderlinge cohesie en networking “op 
verplaatsing” tussen de CMs nog verder te maximaliseren. Uit dit alles is het dan ook 
niet verwonderlijk dat hieruit vriendschappen voor het leven ontstaan.

Dat laatste is jaarlijks nog zeer duidelijk merkbaar tijdens de samenkomst te Rome van 
de “Anciens” (term gebruikt voor de alumni van het NDC) elke derde vrijdag van de 
maand oktober ter gelegenheid van het Anciens Seminarie. Het is niet ongewoon om 
zelfs Amerikaanse Anciens van ver boven de 80 te ontmoeten en hen in de meest lovende 
bewoordingen te horen uitleggen hoe ook zij deze unieke cursus beleefd hebben. Dit 
werkt echt aanstekelijk en is een goede indicator van de impact die deze cursus nalaat 
op zijn CMs. 

Het NDC tijdens de COVID-19-pandemie

Aangezien Italië het eerste land in Europa was dat eind februari 2020 heel zwaar 
getroffen werd door het coronavirus, duurde het toch nog tot 9 maart vooraleer het 
NDC overging op afstandsonderwijs. Dit was zowel voor Faculty als CMs volledig 
nieuw en voorbereide plannen of staande orders waren hiervoor onbestaande. Plots 
werden onze mensen van de CIS Branch en voornamelijk ook het personeel van het 
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“Electronic Learning Model”-team het “centre of gravity” van al onze virtuele comité-
activiteiten en plenaire conferenties. Via inderhaast ineengebokste handleidingen voor 
online onderwijstoepassingen als “Big Blue Button”, “MS Teams” en “Zoom”, dienden 
zowel Faculty Advisors als CMs zich de technieken en werkwijze in een recordtempo 
eigen te maken.

Hieruit volgden al heel snel talloze “lessons identified/lessons learned” en werd het 
voor eenieder snel duidelijk dat afstandsonderwijs niet alleen veel vermoeiender is dan 
“live” onderricht, maar dat bovenal het gebrek aan sociaal contact “in levende lijve” 
een grote hypotheek legt op de networking. Daarenboven werden – ten gevolge van 
de lockdown in vele landen – alle studiereizen voor SC 136 en SC 137 in hun fysieke 
uitvoering geschrapt en vervangen door online briefings vanuit de betrokken landen. 
Evenzeer uitermate leerrijk natuurlijk, maar met heel veel gemiste ervaringen die men 
tijdens een “normale” cursus wel had kunnen beleven.

Dit laatste gegeven is trouwens één van de belangrijkste redenen waarom er voor het 
eerst geen Belgische CM zal deelnemen in SC 138 (Feb tot Jul 2021) omdat de corona-
pandemie zeker nog niet verdwenen is tijdens het eerste semester van 2021.

Conclusie

Via mijn getuigenis in dit artikel hoop ik zowel burgers als militairen te kunnen overtuigen 
van het uiterst specifieke karakter van het NDC dat 70 jaar geleden opgericht werd door 
Generaal Eisenhower. Het College heeft in het domein van de vorming van onze hogere 
militaire en civiele kaders als unieke parel aan de kroon van onze trans-Atlantische 
Alliantie ook vandaag nog heel wat te bieden. Het uitermate rijke en kwaliteitsvolle 
curriculum van de Senior Course kan ik iedereen die een 4de cyclus wenst te volgen 
van harte aanbevelen.

En wie wenst dit niet te beleven in één van de mooiste steden van de wereld: Roma, la 
città eterna?

Trefwoorden: NATO Defense College, Senior Course,
voortgezette vorming
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Operation Valiant Phoenix 2015-2018: een terugblik
Belgische Special Forces in de aanval op Tal Afar 

Toon OPHEIDE 

Commandant Toon OPHEIDE werkt bij SOCOM (Special Operations Command) 
binnen de sectie Policy and Concepts. Voordien was hij operator en commandant van het 
Operationeel Detachement van de Special Forces Group. Hij ontplooide verschillende 
keren naar Irak tijdens de Operation Valiant Phoenix en was Detachements-Commandant 
tijdens de Major Combat Operations die de Tal Afar-regio bevrijdde van Daesh. 

Nos forces spéciales sont restées longtemps actives en Irak. Au début, leurs activités 
se limitaient à l’entraînement des unités d’élite des forces armées irakiennes. Leur 
mission a évolué dans le temps jusqu’à englober l’assistance et le conseil des unités 
en combat, sur le terrain, derrière et à hauteur de la ligne de contact avec l’ennemi. 
Quelles furent leurs tâches sur place ?

Van 2015 tot eind 2018 werd de Belgische Special Forces Group (SF Gp) ingezet 
(Operation Valiant Phoenix, OVP) in Irak als deel van de internationale coalitie onder 
leiding van de Verenigde Staten. De Belgisch-Nederlandse Special Operations Task 
Group 631 (SOTG 631)1 viel onder het bevel van de door de VS geleidde Combined 
Joint Special Operations Task Force – Iraq. De aanpak was gericht op het bestrijden van 
Daesh2 via lokale strijdkrachten: “by, with and through”. In de beginfase concretiseerde  

1 Een SOTG is een zelfvoorzienend, tactisch element waarvan de grootte en capaciteiten 
aangepast worden aan de uit te voeren operaties. Een SOTG stuurt twee of meerdere Special 
Operations Task Units (SOTU’s) aan.
2 Daesh is een terroristische groepering die internationaal actief is en in 2014 zelf het bestaan van 
een kalifaat uitriep in Irak en Syrië.
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dit zich door het opbouwen van eenheden die in staat moesten zijn om het gevecht te 
leveren tegen Daesh: “building partner capacity” (BPC). De focus lag hier op vorming, 
training en post-missie debriefing aan Iraqi Special Operations Forces (ISOF). Samen 
met Special Operations Forces (SOF)3 van een aantal andere Westerse partners uit 
de coalitie tegen Daesh werden tijdens deze enorme inspanning, op korte tijd, drie 
ISOF-brigades gevormd.
 

“Flat-range shooting” – BPC

Vanaf de eerste dagen van de inzet was het belangrijk een hechte vertrouwensrelatie op 
te bouwen zowel met de coalitiepartners als met ISOF. Dit was een verantwoordelijkheid 
op alle niveaus en essentieel met het oog op de voorbereiding van een mogelijke, 
toekomstige fase in het spectrum van “Military Assistance”: “Advise, Assist and Enable” 
(A2E).4

3 SOF (Special Operations Forces) zijn troepen die specifiek georganiseerd, geselecteerd, 
getraind en uitgerust zijn voor het voeren van speciale operaties. Deze operaties vinden plaats 
in vijandige, moeilijk toegankelijke of politiek gevoelige omgevingen en worden gekenmerkt 
door één of meer van volgende elementen: time-sensitive, clandestien, weinig zichtbaar, grote 
autonomie.
4 A2E: Het voorzien van specifieke, militaire expertise zowel vooraleer de partnereenheid missies 
toegewezen krijgt als tijdens het uitvoeren van operaties. Deze steun wordt geleverd vanop een 
veilige locatie. Daarnaast worden middelen van de coalitietroepen ter beschikking gesteld van de 
partnereenheid om hun operaties te ondersteunen (“enable”).

Operation Valiant Phoenix 2015-2018: een terugblik
Belgische Special Forces in de aanval op Tal Afar
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Dit type opdrachten vereist een aantal unieke eigenschappen (“Attitude, Knowledge, 
Skills, Abilities – AKSA”) van de operatoren die deze dienen uit te voeren. Zij worden 
hiervoor minutieus geselecteerd en krijgen een twee jaar durende vorming tijdens de 
opleiding tot operator SF5.

Aan de frontlinie. Voorbereiding op de gevechtsoperaties.

Special Forces operatoren moeten voldoen aan zeer strenge selectiecriteria. 
Deze zijn uiteraard van fysieke en mentale, maar ook van cognitieve aard. 
Dit moet hen niet enkel in staat stellen om strategische objectieven en lokale 
dynamieken te begrijpen, maar ook om te kunnen opereren in een permanent 
veranderende operationele omgeving die gekenmerkt wordt door complexiteit en 
hyper-connectiviteit. Procedures moeten bijgevolg begrepen worden, eerder dan 
ze louter te kunnen toepassen. Ze zijn immers enkel van tel in een bepaalde tijd en 
omgeving. De operationele situatie en omgeving zal ervoor zorgen dat ze constant 
moeten aangepast worden. De SF ontwikkelden modellen om te begrijpen hoe de 
hedendaagse complexiteit de operationele context bepaalt en begrijpen meer dan 
ooit het belang van het tactisch en strategisch “out-thinking” van de opponent.

“Train for the predictable, educate for the unpredictable”

“Select hard, manage easy”

Na afloop van hun opleiding waren de Iraakse troepen nog niet klaar om het gevecht 
aan te gaan. Overgaan naar de nieuwe fase van samenwerking – “A2E” – was niet alleen 
essentieel voor de lokale strijdkrachten om effectief te zijn tegen Daesh, maar ook voor 
de SF om relevant actief te blijven. 
Beslissingsnemers/verantwoordelijken op verschillende niveaus moesten hiervan 
overtuigd worden. Zowel binnen de coalitie ivm de beschikbare capaciteit – fit and 
fitted for – als voor nationale autoriteiten ivm het verhoogde risico en de behoefte aan 
risicobeheersmaatregelen – inclusief nieuwe inzetregels en extra middelen –, zowel qua 
personeel als materieel. Mede dankzij het vertrouwen dat de SF genoten door eerdere 
successen resulteerde dit in een positieve evolutie. Vooraleer over te gaan tot actie om 
dergelijke opdrachten veilig en succesvol te kunnen uitvoeren, was een doorgedreven 

5 Special Forces (SF) zijn in België de tip of the spear van de SOF en worden vaak gesteund door 
andere SOF enablers. Naast SF behoren ook de para-commando eenheden tot de Belgische SOF.

Operation Valiant Phoenix 2015-2018: een terugblik
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“benchmarking” met US SOF noodzakelijk. Een drieman-team werd naar het noorden 
van Irak gestuurd om samen met US Navy SEALs6 een lokale, maar erkende stam 
(“tribe”) te trainen en te assisteren met als doel een inside view te krijgen in hun 
A2E-aanpak.

De daaropvolgende maanden werden alle noodzakelijke condities ingevuld: verhuis 
van de binationale (Belgisch-Nederlandse) basis van Bagdad naar Erbil7, ontplooien 
van tientallen “enablers”8, uitbreiden van de inzetregels (“Rules of Engagement”), 
verwerven van essentieel nieuw materieel etc. Het was een uitdagende periode waarbij de 
Belgische defensiestaf moest afwijken van gekende standaardprocedures en creativiteit 
alsook flexibiliteit aan de dag moest leggen. Ook op dit vlak werd baanbrekend werk 
verricht9.

Eens alles in gereedheid, verliet de Special Operations Task Unit A (SOTU A) 
de basis in Erbil richting de Koerdische strijders aan de op dat ogenblik statische 
frontlinie (Kurdish Defense Line). Deze bestond uit een vier meter hoge berm met 
versterkte posities. Vanop deze locatie hielp de SOTU het Daesh-gebied dag en nacht 
te observeren o.a. door middel van hoogtechnologische camera’s en drones. Hierdoor 
konden de Koerden zich niet enkel een duidelijk beeld vormen van de posities van 
Daesh (bunkers, opslagplaatsen, tunnels etc), maar konden ze ook het meest geschikte 
moment plannen om deze eventueel te vernietigen. De SOTU assisteerde de Koerden 
om, na een rigoureus goedkeuringsproces, gecoördineerde luchtaanvallen te initiëren 
en zodoende significante en permanente druk uit te oefenen op Daesh ter voorbereiding 
van het grondoffensief van de Iraakse strijdkrachten.

6 SOF van de US Navy die (zoals ook de Belgische SOF) actief zijn in de drie operationele 
domeinen (Sea, Air and Land).
7 De volgende, grootschalige operaties tegen Daesh waren gepland in deze regio.
8 Essentiele specialisten die de Special Forces in staat stelden om hun operaties te kunnen 
uitvoeren: explosieven-experten (EOD), para-commando’s (Force Protection), chirurgisch team 
(SOST) etc. Special Forces – gesteund door enablers – vormen samen een Special Operations 
Task Unit (SOTU). De Belgische SOTU was SOTU A. SOTU B was de Nederlandse.
9 SOF zijn “designed” om te opereren in een zeer snel veranderende omgeving. Dit vergt een 
zeer snelle reactie op nieuwe behoeftes, wat niet evident is gezien de huidige procedures. Eigen 
en flexibel aan te wenden budgetten alsook verkorte (aanwervings)procedures zijn noodzakelijk 
om in de internationale SOF-omgeving een relevante rol te spelen.

Operation Valiant Phoenix 2015-2018: een terugblik
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Observatie met hoogtechnologische middelen – A2E aan de “Kurdish Defense Line”

Op naar Tal Afar

Na maanden zeer intensieve steun aan de frontlijn kon er overgegaan worden naar een 
volgende fase waarin de offensieve gevechtsoperaties (“Major Combat Operations”) 
gesteund zouden worden. Dergelijke operaties worden “A3E”10 genoemd (Advise, Assist, 
Accompany and Enable). SOTU A zou niet langer de Koerdische strijders assisteren om 
druk uit te oefenen op Daesh vanop statische posities, maar zou een Iraakse eenheid 
begeleiden tijdens het heroveren van de door jihadisten bezette gebieden tussen Mosoel 
en de Syrische grens (Tal Afar-regio) en de “Hawija-pocket”. Het hieraan verbonden 
verhoogde risiconiveau vereiste andermaal een inspanning van de Defensiestaf om 
nationale autoriteiten te overtuigen en hiervoor hun toestemming te bekomen.

10 De SOTU ontplooit fysisch mee met de partnereenheid tijdens het uitvoeren van operaties tot 
op, of vlakbij de frontlinie (Accompany).
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Buiten de VS bereikten slechts twee 
naties, waaronder de Belgen, dit niveau 
van SOF-operaties. De Amerikaanse 
SOF-commandant was initieel terughoudend 
ten aanzien van een deelname van een andere 
coalitiepartner aan dergelijke operaties.
De VS beschikken immers zelf over voldoende SOTU’s (Navy SEALs en MARSOC11) 
om de klus alleen te klaren. Bovendien bestond blijkbaar de vrees dat de deelname van 
een andere (niet-Engelstalige) natie de coördinatie van de operaties zou bemoeilijken met 
een verhoging van het risico tot gevolg. Dit wilden de VS ten allen prijze vermijden met 
de slag om Mosoel in gedachte, die het meest gewelddadige gevecht in een verstedelijkte 
omgeving is sinds Stalingrad. Tijdens de planningsfase van het op til zijnde offensief ten 
westen van Mosoel konden de Belgische SF deze bevelvoerder echter van het tegendeel 
overtuigen: de beheersing van Engels leverde niet het minste probleem.

De Amerikaanse commandant die deze operatie zou gaan leiden voor de coalitie 
vergaderde dagelijks met de Iraakse bevelhebber over dit offensief. Ook de teamleader 
van SOTU A was, als partner van de speerpuntbrigade van de Iraakse divisie, telkens 
van de partij. Tijdens de ontmoetingen werd niet enkel het offensief in detail gepland, 
maar werd er ook overlegd over de politieke gebeurtenissen in Bagdad. De houding 
en de rol van de PMF (Popular Mobilization Forces12) vormde onder andere een heet 
hangijzer. Een diepe “Situational Understanding” en begrip van de lokale gevoeligheden 
bleken bijgevolg essentieel om ongewenste (strategische) effecten te vermijden tijdens 
het offensief. De nauwe samenwerking creëerde een bijzondere vertrouwensrelatie die 
werd versterkt door de activiteiten van SOTU A die, in deze aanloopfase, quasi non-
stop met tactische drones boven vijandelijk terrein vloog en zo een onontbeerlijke steun 
betekenden voor de voorbereiding van de lagere Iraakse echelons. De Amerikaanse 
commandant besefte dat de Belgische SOTU een uiterst waardevolle partner was 
geworden in zijn gevecht tegen Daesh tussen Mosoel en de Syrische grens.

Vooraleer het offensief kon beginnen, ontplooide SOTU A naar een vooruitgeschoven 
positie een vijftal km voorbij de FLOT (Forward Line of Own Troops) voor de laatste 
coördinaties. De spanning was te snijden door de dagelijkse aanvallen van mortieren  

11 US Marine Forces Special Operations Command
12 PMF zijn, al dan niet door Iran gesteunde, veelal Sjiitische milities die toen onder het Irakese 
Ministerie van Binnenlandse zaken werden geplaatst.

“This is the A-League you guys are 
playing in now…”

COL Peter HUNTLEY,
Commander Combined Joint Special 

Operations Task Force Iraq
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en raketten. Veelal waren ze slecht gericht, maar daarom niet zonder gevaar. Zo werd 
de SOTU op de derde dag opgeschrikt door een raketaanval op 100 meter van hun 
positie. De raket boorde zich vier meter in de grond maar explodeerde gelukkig niet. De 
Belgische EOD-ploeg, onmisbare enabler om Improvised Explosive Devices (IED’s) 
en andere explosieven te neutraliseren, kon het explosief blootleggen en gecontroleerd 
laten ontploffen.

De avond voor aanvang van het offensief werd het plan van de divisie gebriefd door de 
divisiegeneraal aan zijn brigadecommandanten dewelken vervolgens hun manoeuvre 
planden, bijgestaan door SOTU A. Al gauw bleek dat “onze” brigade13 de “tip of the 
spear” zou zijn van het offensief.

SOTU A volgde de gevechten op een zo veilig mogelijke afstand en vloog permanent 
met de tactische drone voor de Iraakse troepen uit. Dit liet hen toe om zowel 
luchtaanvallen in diepte als dichtbij de Irakezen te faciliteren, “civilian guardianship” 
14en “greenforce tracking”15 uit te voeren en “battlespace awareness” te bezorgen aan 
de brigadecommandant. Deze was voor de leiding van het gevecht totaal afhankelijk 
van de SOTU met wie hij in contact stond via radio. Vaak ging de opmars zo snel 
(open terrein) dat de SOTU al rijdend de drone bestuurde, beelden analyseerde en 
luchtaanvallen voorbereidde. Hiervoor werden hun gepantserde voertuigen (MPPV16) 
enigszins aangepast waarbij er ingeboet werd op gebied van explosiebeveiliging. Gezien 
de tactische meerwaarde van deze techniek was de modificatie een bewuste keuze die 
aanvaardbaar was mits aangepaste procedures. Het risico werd onder meer gemitigeerd 
door exact dezelfde route te volgen dan een zwaarder Iraaks voertuig.

  

13 Onze brigade had meerdere T72 tanks (van Russische makelij) en één M1 Abrahams (VS), 
hetgeen meer was dan gelijk welke andere deelnemende brigade.
14 Civilian guardianship bestond erin dat, door het beschikken over “eyes in the sky”, de Iraakse 
soldaten maar ook de PMF (voornamelijk Sjiieten) de lokale (voornamelijk Soenitische) 
bevolking niet zou misbruiken. Ze wisten immers dat dergelijke handelingen onmiddellijk 
gerapporteerd zouden worden door de SOTU. Het (strategisch) (lange termijn) effect hiervan mag 
niet onderschat worden daar het toekomstige religieuze of etnische spanningen kan verhinderen 
of verminderen.
15 Permanent op de hoogte blijven waar de bevriende, lokale strijdkrachten zich bevinden.
16 Multi Purpose Protected Vehicule
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De binnenzijde van een MPPV – A3E tijdens Major Combat Operations

Na twee dagen van hevige gevechten werd de eerste stad (“Twin Cities”) ingenomen. 
De brigadecommandant overhandigde een zwarte Daesh-vlag aan SOTU A en Allah 
werd geprezen voor de geboekte overwinning. De tol was echter niet licht: 12 Iraakse 
soldaten lieten het leven en veel meer werden gewond afgevoerd. De SOTU nam 
uit veiligheidsoverwegingen positie in een gebouw aan de rand van de stad dewelke 
immers nog lang niet volledig gezuiverd werd. Er bevonden zich nog tientallen vijanden 
in de talrijke tunnels die van het ene gebouw naar het andere leidden. Dit liet de 
Daesh strijders toe de Irakezen in de rug aan te vallen. Tijdens de nacht vonden er nog 
hevige vuurgevechten plaats en ontploften er drie IED’s. Achteraf bleek dat er nog 20 
bijkomende soldaten omgekomen waren.

De volgende dag nam onze brigade opnieuw de leiding naar een volgend objectief: 
Khan, gelegen aan de voet van een bergketen. Net voor de kopelementen de rand van 
de stad bereikten, nam de SOTU een mogelijke VBIED17 waar met de drone. VBIED’s 
vormden voor de Irakezen de voornaamste dreiging: quasi niet te stoppen wegens hun 
zware artisanale bepantsering en met een enorm destructief vermogen door de grote 
hoeveelheid springstof in het voertuig. Een luchtaanval, ingeroepen door de SOTU, 
schakelde dit doelwit uit. De grote “secundary” explosie die volgde, bevestigde dat 
het wel degelijk een VBIED betrof. Vele levens en daarmee het succes van de operatie 
werden gevrijwaard. De inname van de stad verliep vervolgens zonder zware gevechten.
 

17 VBIED (Vehicle-bourne IED) kunnen honderden kilo’s explosieven bevatten en zijn beschermd 
met zware metalen platen om vroegtijdige vernietiging te verhinderen.
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Het offensief van de partner-brigade – A3E tijdens de bevrijding van de Tal Afar-regio

Daags nadien werd de bergketen dwars overgestoken waarbij enkele kleinere steden 
afgesneden werden van de stad Tal Afar. Op die manier kon verhinderd worden dat 
Daesh-strijders zouden hergroeperen en defensieve posities zouden versterken in Tal 
Afar. De soms nauwe doorgangen door de bergen zorgden voor een zeer trage opmars en 
de dreiging om in een vijandelijke hinderlaag te lopen was prominent aanwezig. De stad 
ten zuidwesten van de keten (Shaikhibrahim) werd zonder veel weerstand ingenomen, 
waarna de brigadegeneraal zo snel mogelijk wilde doorstoten om ook het oostelijker 
gelegen Almuhallabiyah in te nemen. Hij aanvaardde hierbij het risico dat er Daesh-
strijders achter zouden blijven in de ingenomen gebieden, hetgeen al gauw zo bleek te 
zijn. Wanneer de SOTU een positie innam in een gebouw aan de rand van de stad, werd 
tijdens de controle van de onmiddellijke omgeving niet minder dan 40 kg aan HME18 
gevonden. De IED’s waren door Daesh zeer recentelijk in plaats gesteld en maakten de 
uren die volgden nog talloze slachtoffers.

18 Home-Made Explosives, gebruikt in IED’s.
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Terugkerende burgers informeerden de brigade dat in één van de naburige huizen de 
toenmalige leider van Daesh – Abu Bakr al-Baghdadi – gewoond had. Deze informatie 
werd door andere lokale bronnen bevestigd. Het huis werd gezuiverd en doorzocht met 
nauwe betrokkenheid van de SOTU, gezien het strategische karakter van deze operatie. 
Helaas was het niet mogelijk zelf een exploitatie te doen van de site door het gebrek 
aan een Belgisch, wettelijk kader en mandaat hiervoor. Een Amerikaans team kwam 
ter plaatse en verzamelde al het mogelijke bewijsmateriaal dat onmiddellijk in hun 
inlichtingenketen19 verdween.

Het SF-team dat de nucleus van SOTU A vormde. Op de grond een vlag van Daesh.

19 Helaas kwamen we nooit te weten wat de resultaten waren, aangezien dergelijke inlichtingen 
enkel gedeeld worden met de “Five Eye Community”. Een probleem waartegen tijdens OVP vele 
malen aangelopen werd. Ondanks inspanningen is er actueel nog steeds geen terdege wettelijk 
kader om dergelijke operaties mogelijk te maken voor SF-operatoren ondanks de noodzaak 
hiervoor in de huidige, operationele context.
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Nadat de laatste stad was heroverd, keerde de SOTU terug naar haar initiële 
vooruitgeschoven positie. De divisie zou nog deelnemen aan de gevechten in het noorden 
van de Tal Afar-regio, maar deze werden op bevel van de Amerikaanse commandant niet 
ondersteund door de SOTU. De Irakezen planden de operatie autonoom en beslisten de 
laatste grensstad aan te vallen met verschillende divisies vanuit drie richtingen. Tijdens 
deze laatste operatie kwam onze brigade onder artillerievuur van een bevriende eenheid 
te liggen door gebrekkige planning en coördinatie. Een probleem dat voorkomen had 
kunnen worden indien verdere assistentie verleend zou geweest zijn door SOF-teams.

Naspel

Er werd de SOTU nu enkele weken relatieve rust gegund tijdens de planning voor het 
volgende offensief over de “Hawija-pocket”. 

Deze soennitische regio staat bekend om zijn vijandige gevoelens tegenover de nieuwe 
sjiitische regering. Men verwachtte een zeer sterk verzet, mede gedragen door de 
lokale bevolking, die eerdere misdragingen van het Iraakse regime niet vergeten was. 
Bovendien zou ook de aanwezigheid van heel wat PMF voor bijkomende spanningen 
en complexiteit zorgen.

SOTG 631 startte onmiddellijk samen met een beperkt aantal deelnemende 
coalitiepartners20 aan de planning voor deze operaties. SOTU A zou ook in deze 
succesrijke gevechten een cruciale rol spelen in de maanden die volgden.

Conclusie

Het staat als een paal boven water dat Defensie, ondanks zijn beperkte mogelijkheden, 
in dit uiterst complexe conflict dankzij zijn SOF een bijzonder waardevolle rol heeft 
gespeeld waar België best fier op mag zijn. De inzet tijdens operatie Valiant Phoenix 
toont aan dat Defensie beschikt over een uiterst performante SOF-capaciteit die, indien 

20 Slechts drie landen namen deel aan deze operatie met SOF-teams, waaronder België.
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ze juist gesteund, gemandateerd en aangestuurd (Mission Command21) wordt, veelal 
niet moet onderdoen voor die van grotere militaire mogendheden. De kracht van deze 
capaciteit is dat ze ingezet kan worden in het volledige spectrum van militaire operaties 
tegen geringe kosten. Politieke en militaire leiders mogen dan ook niet twijfelen 
deze capaciteit maximaal in te zetten, hetgeen zonder twijfel opnieuw zal leiden tot 
operationele successen met strategische impact.

Trefwoorden: Special Operations, Irak, Daesh

21 “Mission command” is een wijze van bevelvoering waarbij er voldoende vrijheid van handelen 
(authority) gegeven wordt aan uitvoerende eenheden (in de operatiezone) die over de beste 
“situational awareness” en “understanding” beschikken. Dit laat hen toe om snel en adequaat 
te reageren (binnen hun mandaat(restricties) en in lijn met de “commander’s guidance”) op snel 
veranderende omstandigheden. Het toepassen van mission “command” is essentieel voor SOF 
en resulteert in een grote betrokkenheid, verhoogde motivatie, creativiteit en initiatiefname.
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Koninklijke Militaire School:
Going abroad with ERASMUS

À l’École spéciale militaire de Saint-Cyr

Laurens STEEMANS en Alexander WOUTERS

Leerling-officier Laurens Steemans en leerling-officier Alexander WOUTERS van de 
157ste promotie Sociale en Militaire Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School 
(KMS).

Depuis quelques années, l’ERM encourage ses élèves à partir en Erasmus à l’étranger. 
Nous avons eu l’opportunité de suivre la formation militaire pendant cinq mois à 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. Le but d’un semestre international est d’élargir 
les horizons des futurs officiers et de leur faire goûter l’ambiance internationale. 
Cette expérience fut assurément un succès, car nous avons beaucoup appris et nous 
sommes encore régulièrement en contact avec nos amis internationaux. De plus, ce 
fut très intéressant pour nous de remarquer les maintes similarités, mais aussi les 
différences, entre l’ERM et Saint-Cyr. C’est pourquoi nous sommes très heureux de 
pouvoir partager notre expérience avec vous !

Gedurende het eerste semester van het academiejaar 2019-2020 kregen wij, twee 
nieuwsgierige leerlingen van de KMS, de kans om één semester door te brengen in de 
militaire school van Frankrijk: l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. De bedoeling van 
dit internationale semester is om ons te leren samenwerken in een internationale context 
en de daarbij horende uitdagingen te leren overwinnen. Het spreekt voor zich dat wij 
deze kans op avontuur met beide handen grepen! 

Persoonlijke ervaringen - Expériences personnelles

© Wikimedia
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Dat de KMS haar leerlingen tijdelijk naar het buitenland stuurt is natuurlijk geen toeval. 
België mag dan een klein land zijn, op vlak van Europese samenwerking doet ons land het 
zeer goed! Naast internationale semesters worden er namelijk ook gemeenschappelijke 
cursussen georganiseerd waar wij als leerling-officieren reeds in contact komen met 
Italianen, Zweden, Roemenen, etc. In onze ogen blijft een internationaal semester wel 
het hoogtepunt van wat je tijdens je opleiding aan de KMS kan doen.
 

Rechtstreeks naar de Alpen

Na een autorit van ongeveer 9 uur kwamen we eind augustus aan in Saint-Cyr. We werden 
elk geïntegreerd in een van de twee compagnieën van het 2de bataljon. Deze opsplitsing 
vonden we in het begin wel opvallend, maar was uitstekend voor onze integratie in de 
Franse pelotons. Na een korte installatieperiode reisden we samen met onze nieuwe 
collega’s richting de Alpen voor een bergstage van twee weken. Reeds in België 
hadden we de keuze moeten maken tussen deze bergstage en een parachutistenstage. 
De beslissing was snel genomen omdat we reeds in het eerste jaar aan de KMS ons 
Para-B-brevet hadden gehaald en de kans op een bergstage in België natuurlijk niet zo 
groot is. In de Alpen leerden we rotsklimmen, rappellen, gletsjers beklimmen en knopen 
leggen. Indien we vragen hadden, konden we in eerste plaats terecht bij een Franse 
leerling-officier die we elk kregen toegewezen. Met deze “binômes” kwamen we al 
snel heel goed overweg. We waren bovendien niet de enige internationale leerlingen 
op deze stage. Samen met vier Spanjaarden en drie Amerikanen mochten we ons 
doorzettingsvermogen tonen aan de Fransen. Na twee weken hard trainen behaalden we 
alle twee het brevet d’alpiniste militaire.

Terug de schoolbanken op

Vervolgens keerden we terug naar Bretagne om daar de academische lessen te volgen. 
We volgden de richting Social and Political Sciences en alle lessen werden in het Engels 
gegeven. Ondertussen hadden enkele Italianen, Zuid-Koreanen, Japanners, Canadezen 
en Litouwers zich bij ons gevoegd. Deze mix van culturen maakte dat we niet enkel op 
academisch vlak veel bijleerden. Door te praten met deze collega’s leerden we namelijk 
heel veel bij over hun tradities, taal en cultuur.
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De onderwerpen van de cursussen waren heel divers. Onze vakken bestonden 
bijvoorbeeld uit Insurgencies and Counter-insurgencies, American way of War, The 
Silk Roads, Russian History en veel meer. De professoren zelf hadden ook elk een 
verschillende achtergrond. Zo stond de ene week een ex-militair uit de Verenigde 
Staten voor ons en kregen we de week erop les van een Israëlische rabbijn. Het was dan 
ook interessant om bepaalde onderwerpen vanuit deze verschillende perspectieven te 
bekijken. Gezien de afgelegen ligging van de school moesten veel professoren van ver 
komen. Daarom gaven de meesten hun cursus op een of twee weken. Op de KMS zijn 
de lessen van een cursus daarentegen verspreid over het hele semester. Dit was voor ons 
dan ook even aanpassen, maar ging na verloop van tijd redelijk vlot.

Een pauzemoment in de Alpen Het hoogtepunt van deze bergstage: de gletsjer

Een gevoel van overwinning tussen de 
mistige bergtoppen van de Alpen

Beklimming van de gletsjer
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Andere soort lessen

Een ander groot verschil met de KMS is de manier van lesgeven. Op de KMS zijn de 
meeste lessen namelijk ex-cathedra: je krijgt de leerstof onderwezen en maakt vervolgens 
een test en een examen. Op Saint-Cyr verloopt dit anders. Testen en examens worden 
vervangen door presentaties en korte papers. De presentaties moesten vaak worden 
voorbereid in groep en tijdens de les. Door de tijdsdruk werden we bijgevolg verplicht 
ons te beperken tot de essentie, maar dit maakte wel dat we op een intensieve manier 
de leerstof moesten bestuderen. Enkel zo konden we filteren tussen wat belangrijk en 
wat minder belangrijk was. Daarnaast werden ook geregeld rollenspellen gespeeld 
waarbij we een bepaald land of organisatie moesten vertegenwoordigen. Zo moesten 
wij bijvoorbeeld als EU vertegenwoordigers een strategie bedenken om de conflicten in 
Myanmar en Irak een halt toe te roepen. Het spreekt voor zich dat dit een zeer complexe 
opdracht was, maar we werden goed begeleid bij het proces tot deze beslissingname. 
Voor ons was dit dan ook een grote meerwaarde omdat ons werd aangeleerd hoe zulke 
beslissingen in de praktijk worden genomen.

Op de foto met onze Amerikaanse, Spaanse, Canadese en Japanse collega’s
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Nieuwe sporten

Sport is ook in Saint-Cyr zeer belangrijk. Elke dag werden hiervoor dan ook twee 
uren voorzien. De lessen bestonden voornamelijk uit zwemmen, hindernissenpiste en 
oriëntatiecross. Maar Saint-Cyr had ook een manege en zo hebben we alle twee een 
kleine cursus paardrijden gekregen. Zonder in te gaan op de details hebben we veel 
moeten lachen tijdens deze lessen want de meeste leerlingen, inclusief onszelf, hadden 
bijzonder weinig ervaring met deze viervoeters….

Het was een avontuurlijk semester waarbij we alle twee heel veel hebben bijgeleerd. 
Op academisch vlak werden we uitgedaagd om op een vernieuwende manier te leren. 
Maar ook op sociaal vlak was het voor ons zeer interessant om te kunnen samenwerken 
met leerling-officieren uit vier verschillende continenten. Het was zeker niet altijd even 
gemakkelijk, maar we hebben er geen moment spijt van gehad en zijn de KMS dan ook 
heel dankbaar voor de kans die ze ons heeft gegeven. We kunnen een internationaal 
semester enkel aanraden aan onze jongere collega’s en hopen dat de KMS zich blijft 
inzetten om zoveel mogelijk van haar leerlingen naar het buitenland te sturen.

Trefwoorden: Militair Erasmus
Mots clés : Erasmus Militaire
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Naar de Akademia Wojsk Lądowych:
naar Polen en terug

Michiel VAN MULLEM

Michiel VAN MULLEM is leerling-officier van de 157ste promotie Sociale en Militaire 
Wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).

Avec deux collègues, l’élève-officier Michiel Van Mullem de la 157e promotion 
Sciences sociales et militaires de l’ERM a participé à un échange Erasmus avec 
l'université militaire polonaise de l'armée de terre : l’Akademia Wojsk Lądowych.

In het 2de semester vertrok ik samen met 2 collega’s naar de Akademia Wojsk Lądowych 
(AWL), de Poolse militaire universiteit van de landmacht. We werden bij aankomst 
rondgeleid en kregen onmiddellijk de Erekamer te zien met de vlag van de school, 
historische elementen en gewonnen prijzen. De eerste dagen bestonden voornamelijk 
uit lessen volgen en pendelen tussen de school en onze slaapvertrekken. In onze vrije 
tijd gingen we het stadscentrum van Wroclaw in om de Poolse cultuur te ontdekken. We 
werden bovendien rondgeleid door een Poolse collega die het eerste semester bij ons op 
de KMS had doorgebracht. We kregen onderricht in vakken zoals Military leadership, 
Comprehensive approach, Cybersecurity, Counterterrorism en Contemporary peace 
operations. Jammer genoeg hebben we deze lessen grotendeels moeten studeren vanuit 
onze kamer in België. De Poolse regering sloot namelijk alle scholen en universiteiten 
op 11 maart naar aanleiding van Covid-19. Zo keerden mijn 2 collega’s en ik op 14 maart 
terug met het laatste vliegtuig richting België. De 4 maanden Erasmus veranderden in 
een viertal weken, maar spijt hebben we zeker niet. Het was een korte maar krachtige 
periode die de drang naar meer buitenlandse avonturen enkel heeft vergroot!

Koninklijke Militaire School: Going abroad with ERASMUS
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Trefwoorden: Militair Erasmus
Mots clés : Erasmus Militaire

Van links naar rechts: leerling-officieren Guillaume Vanhulle, Rik Sels, Michiel Van Mullem en 
een Poolse leerling-officier in de Poolse militaire universiteit van de landmacht Akademia Wojsk 
Lądowych.
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In het kort - En bref

Focus Paper 41, Janvier 2021

Le Léviathan et les Nations Unies
De la nature guerrière à l’art de la paix

Catheline REMY

Hobbes, pour qui l’homme est un loup pour l’homme si l’on compare les États entre eux, 
est considéré comme la référence du réalisme en relations internationales. Toutefois, à y 
regarder de plus près, Hobbes est également, et peut-être même avant tout, un idéaliste. 
En effet, il démontre que l’homme est un dieu pour l’homme si l’on compare les citoyens 
entre eux, parvenus à instituer un Léviathan en vue d’assurer la paix et la sécurité du 
peuple.

La création au XXe siècle de l’Organisation des Nations Unies, institution universelle 
rassemblant les États du monde en vue d’assurer la paix et la sécurité internationales, 
interroge la persistance du point de vue réaliste en relations internationales ainsi que la 
réduction de Hobbes au réalisme. Cette étude, en proposant une relecture de Hobbes 
et une analyse de l’ONU au regard de la philosophie hobbesienne, donne l’occasion 
d’appréhender les progrès accomplis par les États dans la mise en œuvre d’un ordre 
juridique international, mais aussi de déceler les déficiences de ce système.
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Sécurité & Stratégie 145, Février 2021

Ressources et enjeux stratégiques dans
l’Arctique
Un retour de la géopolitique ?

Nicolas GOSSET

L’espace arctique traverse des changements sans précédent dans ses réalités physiques, 
environnementales, géoéconomiques et géopolitiques. Ces changements rapides ont un 
impact considérable sur la sécurité dans et autour de la région. Les vingt-cinq années 
de paix et de stabilité qui ont suivi la fin de la guerre froide ont permis d’instaurer 
un régime de gouvernance de la sécurité dans l’Arctique, qui aujourd’hui cependant 
semble être à un tournant et montre toute l’ampleur de ses insuffisances et de ses limites.

Les températures s’élèvent dans le Grand Nord ; les ambitions également. L’importance 
grandissante de l’Arctique dans l’agenda international n’est pas une passade: elle est là 
pour rester (et s’accroître).

Face à la montée des tensions géopolitiques entre la Russie et les pays occidentaux 
– notamment ses voisins riverains de l’Arctique – et face aux effets de champ de 
l’attention croissante portée à la région par des acteurs extérieurs, notamment révélée 
par le développement rapide et multiforme de la présence chinoise, on voit poindre le 
risque que des tensions hier circonscrites puissent s’étendre et que des considérations 
géopolitiques plus larges et essentiellement extérieures à la zone ne viennent s’y 
cristalliser.

La question se pose aujourd’hui de savoir si la coopération dans l’Arctique peut survivre 
aux chocs extérieurs et continuer à relever le large éventail des défis actuels et futurs 
en matière de sécurité. C’est dans l’Arctique que s’esquisse aujourd’hui le monde de 
demain. La présente étude examine la complexité des paramètres de transformation du 
visage de l’Arctique et les grandes questions et défis stratégiques posés à sa sécurité par 
les dynamiques géopolitiques changeantes en ce début de 21e siècle.
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Sécurité & Stratégie 146, Mars 2021

Les organisations de défense face aux 
défis de l’intelligence artificielle

Alain DE NEVE

Généralement associées à l’imaginaire issu de la science-fiction, littéraire ou 
cinématographique, utopique ou dystopique, les technologies de l’intelligence artificielle 
ont investi ces vingt dernières années des domaines de plus en plus vastes de la vie des 
individus et des collectivités. Il n’est pas un secteur qui, aujourd’hui, ne soit influencé, 
affecté, normé ou administré par l’IA et ses algorithmes avancés. Les forces armées, à 
l’image des sociétés qu’elles servent, n’échappent pas à cette tendance. Désormais, les 
technologies de l’intelligence artificielle, appuyées par des algorithmes complexes et 
la multitude des données provenant de l’emploi fait des réseaux numériques les plus 
diversifiés, ont étendu leur emprise – et peut-être même leur empire – sur presque tous 
les aspects de la vie humaine. La guerre en fait partie et certains se demandent déjà si 
elle demeurera une dialectique de volontés humaines.

L’intelligence artificielle, qui se situe d’ores et déjà au cœur d’une course technologique 
réelle, s’apprête à bouleverser tant les processus de décision politique que les modes 
d’action militaire des forces armées. Comme chaque révolution technique, celle de 
l’IA participera à l’émergence de nouveaux acteurs et la relégation d’anciens, quand 
il ne s’agira pas purement et simplement de leur effacement. Qu’elles en maîtrisent les 
applications ou qu’elles en subissent les effets, les organisations de défense de demain 
connaîtront des transformations sans précédent. Entre « Singularité », « hyperguerres », 
« guerres algorithmiques », « systèmes d’armes autonomes », « cryptographie 
quantique », « flash wars » et « IApocalypses », les concepts, les perspectives et les 
scénarios s’entrechoquent et laissent entrevoir un futur incertain. Bienvenue dans l’ère 
stratégique de l’intelligence artificielle.
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Sécurité & Stratégie 147, Mars 2021

Les organisations de défense face aux 
défis de l’intelligence artificielle

André DUMOULIN

Lors du discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne le 26 septembre 2017, l’accent 
fut mis sur le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union européenne soutenue 
par le développement d’une culture stratégique commune. La France souhaite, en 
effet, proposer des partenariats de défense ambitieux à ses partenaires, selon une 
logique différenciée et en priorité aux pays européens volontaires et capables. Ceci 
implique de soutenir, au sein comme en dehors de l’UE et de l’OTAN, toutes les 
initiatives prometteuses qui renforcent la convergence stratégique entre Européens et 
intéressent leur sécurité commune. Au début de la prochaine décennie, l’objectif est 
que les Européens disposent d’un corps de doctrine commun, de la capacité à intervenir 
militairement ensemble de façon crédible, et des instruments budgétaires communs 
adaptés. Cette culture stratégique commune contribuera également à renforcer leur 
interopérabilité dans l’ensemble des scénarios d’engagements de leurs forces.

La France se propose ainsi de lancer de nouvelles dynamiques : l’Initiative européenne 
d’intervention (IEI), avec les partenaires disposant des capacités militaires et de la 
volonté politique pour s’engager à ses côtés, complétera ainsi les relations bilatérales 
de défense structurantes avec l’Allemagne et le Royaume-Uni. Elle permettra de 
développer une culture stratégique partagée entre Européens qui, si la situation l’exige, 
seront plus à même de s’engager ensemble demain.

La Belgique a choisi de faire partie de cette IEI. Quels sont les atouts autour de 
cette coopération ? Comment Bruxelles voit-elle sa place face aux autres partenaires 
sélectionnés ? Cette initiative peut-elle modifier ou bouleverser les autres coopérations 
bi- ou multilatérales dans le champ de la sécurité-défense régionale (Benelux, Eurocorps), 
européenne (PSDC) et otanienne ? La notion de culture stratégique européenne à travers 
cette IEI repose-t-elle sur des bases réelles ?
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Security & Strategy Special Issue,
March 2021

Recent Developments
in the Security Environment

The Researchers of
the Centre for Security and Defence Studies

The June 2016 Strategic Vision for Defence characterised the Belgian Security 
Environment up to 2030 as “continuously uncertain and more complex”. The COVID-19 
pandemic that the world has been facing for one year now is a rare circumstance that 
does not only confirm this statement, but also incites us to regularly think about the state 
of the world. The Centre for Security and Defence Studies (CSDS) of the Royal Higher 
Institute for Defence (RHID) has seized this opportunity to conduct an analysis of the 
recent developments in the security environment.
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