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Abstract 
Private militairen zijn geen nieuw fenomeen. Gedurende bepaalde periodes in de krijgsgeschiedenis was 

het heel normaal dat legers (deels) bestonden uit mensen die bereid waren om voor geld voor wie dan ook 

te vechten. Vandaag krijgt de wereld opnieuw te maken met dit verschijnsel; zij het in een enigszins 

gewijzigde vorm. Niet langer gaat het enkel om individuen; tegenwoordig zijn het goed georganiseerde en 

wereldwijd opererende ondernemingen die symbool staan voor de privatisering van de oorlogvoering. 

Deze ondernemingen worden ‘private military companies’ genoemd. De opmars van private military 

companies is misschien wel één van de belangrijkste internationale ontwikkelingen op veiligheidsgebied 

van de laatste decennia. Alhoewel de wortels van deze industrietak zich in de periode na het einde van de 

Koude Oorlog bevinden, was het vooral de (nasleep van de) oorlog in Irak die hun definitieve doorbraak 

en explosieve groei inluidde. De laatste jaren is de inschakeling van private military companies voor veel 

staten een aantrekkelijke optie geworden. Ook internationale organisaties, ngo’s en private 

ondernemingen behoren ondertussen tot het klantenbestand van deze ondernemingen. Inspelend op deze 

toenemende behoefte, wordt het dienstenaanbod van de private militaire industrie groter met de dag en 

omvat het nu reeds erg diverse onderdelen van het militaire domein. Doch; de verstrekkende gevolgen van 

deze privatiseringsgolf – die zich lang niet beperken tot het militaire alleen – blijven grotendeels 

onderbelicht. 

Deze masterproef beoogt een even grondige als kritische bespreking van de opmars van private military 

companies te zijn. In de eerste plaats wordt onderzocht wat de aard van private military companies is. 

Daarna worden de implicaties van deze trend in kaart gebracht; dit zowel op militair, economisch als 

politiek vlak. Tot slot wordt ook de situatie in Irak onder de loep genomen.  
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0. Inleiding 
0.1. Algemeen 

e private militaire sector is wereldwijd één van de snelst groeiende industrietakken… 

Bedrijven als Executive Outcomes en Blackwater gaan de laatste decennia niet enkel 

makkelijker over de tong; hun opmerkelijk toenemend aantal en steeds belangrijker 

wordende rol bij hedendaagse conflicten illustreert bovenal dat het concept 

oorlogvoering in de 21ste eeuw ingrijpend aan het veranderen is, met Irak als voorlopig 

hoogtepunt. Deze ondernemingen worden ‘private military companies’ genoemd. Ze zijn het hedendaagse 

symbool van de privatisering van de militaire sector. PMCs spelen in op het – controversiële – gegeven 

dat nationale overheden in toenemende mate bereid zijn om hun oorspronkelijke taken aangaande defensie 

uit te besteden. Anders gezegd: deze bedrijven bieden (militaire) diensten aan die normaal gezien 

uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van staten vallen. 

De gevolgen van deze vrij recente privatiseringsgolf zijn complex; de vragen die ze oproept talrijk… 

Door een inflatoir aantal (intra-statelijke) conflicten, de afslanking van reguliere strijdkrachten en de (al 

dan niet perceptuele) prominentere terreurdreiging, biedt de inschakeling van private military companies 

voor veel staten een aantrekkelijke nieuwe optie. Ook internationale organisaties, ngo’s en private 

ondernemingen behoren ondertussen tot het klantenbestand van deze ondernemingen. Het dienstenaanbod 

van de industrie wordt groter met de dag en omvat nu reeds erg diverse onderdelen van het militaire 

spectrum: dit kan variëren van training en opleiding, tot transport- en bevoorradingsmissies; van 

bescherming- en verkenningsopdrachten, tot het onderhoud en/of de besturing van uiterst gesofisticeerd 

materieel. Maar in de meest extreme gevallen kan het ook gaan over de actieve deelname aan gevechten. 

Vooral dat laatste baart heel wat mensen zorgen. 

PMCs claimen dat ze goedkoper, efficiënter en flexibeler zijn dan reguliere krijgsmachten. In tijden van 

crisis en besparingen zijn dit argumenten die kunnen tellen. Nochtans was er tot voor kort weinig of geen 

inhoudelijk debat over de rol van private military companies. Niettegenstaande dat ze al in het prille begin 

van de jaren negentig als paddenstoelen uit de grond schoten, en hun aantal sindsdien exponentieel is 

aangegroeid, bleven ze voor velen een mysterie. Irak heeft veel veranderd op dit vlak. Gewelddadige en 

schokkende incidenten met Blackwater in Bagdad en CACI en Titan Corporation in de Abu Ghraib-

gevangenis hebben aangetoond dat het inzetten van PMCs in een conflictgebied bepaalde risico’s inhoudt. 

De media-aandacht die gewijd werd aan deze opzienbarende schandalen bracht tevens het 

maatschappelijk debat op gang. In een mum van tijd was – zowel in academische, als in populaire kringen 

D 
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– een sterke tweedeling merkbaar: of je was voor, of je was tegen. Alhoewel de gemoederen ondertussen 

wat geluwd zijn, blijft het ook vandaag nog een uiterst omstreden onderwerp. Op juridisch, militair, 

economisch en politiek gebied blijven veel degens gekruist, en bijgevolg talrijke vragen onbeantwoord. 

Gaat het om een vloek of een zegen: wie zal het zeggen? Eén zaak lijkt hoe dan ook vast te staan: het 

bestaan van private militairen – nochtans een eeuwenoud fenomeen – is vandaag actueler én relevanter 

dan ooit. 

0.2. Probleemstelling 

Illustratief voor de relevantie van het onderwerp zetten we de feiten even kernachtig op een rijtje: 

a) PMCs zijn relatief nieuwe actoren in de internationale politiek 

b) Het bestaan van PMCs is – om meerdere redenen – enorm controversieel 

c) De impact van PMCs wordt groter 

d) De opmars van PMCs kan zowel positief als negatief zijn 

e) Irak was een belangrijk scharniermoment voor PMCs 

Hierop voortbouwend, en naar analogie met de ondertitel van deze masterproef, luidt de probleemstelling: 

Wat zijn de aard en implicaties van de opmars van private military companies; en 

wat zijn vervolgens de lessen uit Irak? 

In essentie wordt gepoogd om een antwoord te bieden op drie onderzoeksvragen. Deze zullen, causaliteit 

in acht genomen, vaak overlappen. 

De eerste – inleidende – onderzoeksvraag betreft de vraag naar de aard van (de opmars van) private 

military companies. Deze onderzoeksvraag wordt opgelost met behulp van een duidelijke definitie en 

typologie. Vervolgens worden de belangrijkste krachtlijnen van de militaire privatiseringsopmars 

geschetst, en de omvang en klanten van de sector in kaart gebracht. Ondanks dat het juridische buiten de 

scoop van deze studie valt, bespreken we ook nog bondig het concept (zelf)regulering. 

De tweede – uitdiepende – onderzoeksvraag omvat de vraag naar de implicaties van (de opmars van) 

private military companies. Hiervoor wordt gekozen om in te gaan op drie specifieke implicaties in drie 

cruciale domeinen. Eerst en vooral willen we weten hoe (on)betrouwbaar private military companies zijn, 

vanuit het militaire perspectief. Daarna proberen we te weten te komen hoe (on)rendabel private military 

companies zijn, vanuit een economisch oogpunt. Tot slot bekijken we hoe (on)controleerbaar het inhuren 

van private military companies is, vanuit de politieke invalshoek. 

De derde – toepassende – onderzoeksvraag betreft de vraag naar de lessen uit Irak. Aan de hand van een 

beknopte casestudie, en terugkoppelend naar de eerder vastgestelde aard en implicaties van (de opmars 

van) private military companies, proberen we de vinger te leggen op de belangrijkste lessen uit Irak. 



3 
 

0.3. Vooruitblik 

Deze masterproef neemt de vorm aan van een kritische literatuurstudie, waarin de meest relevante 

inzichten tegenover elkaar worden afgewogen. Het poogt een evenwichtig en genuanceerd overzicht aan 

te bieden, die terzelfdertijd ook bevredigende antwoorden op de respectievelijke onderzoeksvragen 

oplevert. 

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op secundaire bronnen. Primaire bronnen zijn erg schaars bij dit 

onderzoeksonderwerp. De private militaire industrie teert op geheimhouding en vertrouwelijkheid. Zowel 

de PMCs zelf, als hun klanten zijn erg karig met informatie. De focus van deze masterproef rustte mede 

daardoor geen enkel moment op het verzamelen van zo veel mogelijk bronnen: veel van de informatie die 

over PMCs verschijnt – zeker in de (populaire) media – is per slot van rekening niet altijd even accuraat of 

juist. Private military companies opereren het liefst in de schaduw, en blijven zo ver mogelijk weg van 

alle publiciteit. Omdat het om een vrij recent en constant evoluerend fenomeen gaat, zijn er nog maar 

weinig onderzoeken in geslaagd om zowel de aard als de implicaties van deze trend grondig samen te 

vatten. Studies rond dit thema blijken erg tijdsgebonden en kunnen na enkele jaren al hopeloos verouderd 

zijn. Onderzoek naar dit onderwerp is klaarblijkelijk een mes dat aan twee kanten snijdt: langs de ene kant 

limiteert de actuele en evoluerende aard van het onderzoeksonderwerp de houdbaarheidsdatum van de 

studie, langs de andere kant stelt het de onderzoeker net in staat om in te spelen op trends die in het nog 

niet zo verre verleden onvoldoende opgemerkt of belicht werden. 

Vanzelfsprekend werd voor dit thema vooral geput uit Engelstalige bronnen. Het debat rond de 

privatisering van de oorlogvoering en PMCs speelt zich voor het grootste deel af in de Angelsaksische 

wereld. De meeste experts zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en ook de 

private military companies zelf hebben vaak hun wortels in deze landen. 

‘The market for force: The consequences of privatizing security’ (Avant, 2005), ‘Shadow force: Private 

security contractors in Iraq’ (Isenberg, 2008), ‘Corporate soldiers and international security: The rise of 

private military companies’ (Kinsey, 2006), ‘Private armed forces and global security: A guide to the 

issues’ (Ortiz, 2010), ‘Privatising Security’ (Schreier & Caparini, 2005) en ‘Corporate warriors: The rise 

of the privatized military industry’ (Singer, 2003) vormen zonder twijfel de meest gezaghebbende en 

volledige werken gewijd aan het thema. Naar deze titels (en hun auteurs) zal in de masterproef dan ook 

frequent verwezen worden. Daarnaast manifesteert academisch onderzoek naar dit fenomeen zich ook 

nadrukkelijk in wetenschappelijke tijdschriften. De laatste jaren is er een indrukwekkende stroom aan 

wetenschappelijke artikels over het onderwerp op gang gekomen. In tijdschriften als Conflict, Security & 

Development, Foreign Affairs en British Journal of Political Science verschenen al meerdere boeiende 

artikels over private military companies. Ook op het internet zijn verscheidene nuttige 

informatiebundelende websites en rapporten terug te vinden. 
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De structuur van deze masterproef staat volledig in het teken van de probleemstelling. Net als 

laatstgenoemde heeft ze een drieledig patroon. In een eerste deel wordt de aard van (de opmars van) 

private military companies onderzocht. Paragraaf 1.1 staat volledig in het teken van de omschrijving en 

afbakening van het begrip ‘private military companies’. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een definitie 

(1.1.1) en een typologie (1.1.2). In een kaderstuk gaan we na in welke mate PMCs te vergelijken zijn met 

(klassieke) huurlingen. In de tweede paragraaf van het eerste deel schetsen we de belangrijkste trends die 

aan de basis lagen van de opmars van private military companies: we onderscheiden hier het einde van de 

Koude Oorlog (1.2.1), de transformatie van de oorlogvoering (1.2.2) en de privatiseringsgolf (1.2.3). In 

paragrafen 1.3 en 1.4 zoomen we in op de hedendaagse private militaire markt. Eerst proberen we een 

algemeen beeld te vormen van de omvang van de private militaire industrie, om vervolgens te ontwaren 

wie de voornaamste klanten zijn van private military companies. Het eerste deel wordt afgesloten met een 

beknopte kijk op (zelf)regulering in de private militaire sector. 

In het tweede deel van deze masterproef worden de belangrijkste implicaties van (de opmars van) private 

military companies onder de loep genomen. Deze implicaties bevinden zich op het militaire (2.1), het 

economische (2.2) en het politieke (2.3) vlak. Het derde en laatste deel van dit onderzoek omvat een 

beknopte casestudie van het PMC-verhaal in Irak. In paragraaf 3.1 bekijken we de opmerkelijke opmars 

en aanwezigheid van private military companies in het land. We examineren waar deze ondernemingen en 

hun werknemers vandaan komen en welke diensten ze precies in Irak uitvoeren. In de tweede paragraaf 

van het derde deel vestigen we de aandacht op de controversiële aspecten van de private militaire 

aanwezigheid in Irak. In 3.3 extraheren we afsluitend enkele lessen uit de rol die PMCs tijdens het Irak-

conflict vervuld hebben. 

Tot slot overlopen we in een algemene conclusie nogmaals de belangrijkste bevindingen van deze 

masterproef.  
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1. Private military companies 
In dit eerste deel wordt ingegaan op de aard van private military companies. Om begripsverwarring te 

vermijden wordt vooreerst een definitie en een typologie aangereikt, die als rode draden dienst kunnen 

doen doorheen deze masterproef. Vervolgens schetsen we de belangrijkste krijtlijnen waarbinnen de 

opmars van private military companies zich afspeelde. Aansluitend hierop wordt bekeken wat de omvang 

is van, en wie de klanten zijn op de private militaire markt. Ter afronding van dit deel stellen we summier 

het concept (zelf)regulering aan de kaak. 

1.1. What’s in a name? 

Om te kunnen komen tot uitspraken over de aard van private military companies, zal eerst duidelijk 

moeten zijn wat precies onder PMCs moet worden verstaan. Met andere woorden: het is van primordiaal 

belang om van bij het begin een hanteerbare definitie van private military companies vast te leggen. Dit 

zal niet alleen nuttig blijken voor de verdere gedachtebepaling tijdens deze masterproef, maar kan ook 

misverstanden over de inhoud van het begrip PMCs voorkomen. 

Aangezien PMCs een nogal heterogene groep vormen zal tevens gebruik worden gemaakt van een 

typologie. 

1.1.1. Definitie 

Een allesomvattende definitie voor PMCs vinden is geen gemakkelijke opgave. David Isenberg legt de 

vinger op de wonde: “It is a sign of the confusion and controversy surrounding the idea of private-sector 

firms carrying out military and security missions of many different kinds – from combat service support 

and military training to personal protection – that hardly anyone uses the term the same way. It is a 

definitional morass” (2008, p. 14). 

Carlos Ortiz doet in dit kader de meest verdienstelijke – en volledige – poging door PMCs te omschrijven 

als: 

(1) Legally established international firms (2) offering services (3) that involve the potential 

to exercise force in a systematic way and by military or paramilitary means, as well as the 

enhancement, the transfer, the facilitation, the deterrence, or the defusing of this potential, 

or the knowledge required to implement it, to clients. 

(2010, p. 11) 
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Legally established international firms: PMCs betalen net als om het even welk ander privaat 

bedrijf belastingen en gaan net als gelijk welk ander privaat bedrijf contracten aan met overheden, 

internationale organisaties, ngo’s en multinationals. Sommige PMCs zijn zelfs op de beurs terug te 

vinden. Zoals Ortiz mooi samenvat: “The debate about whether it is right or wrong to employ PMCs or 

allow them to operate should not be confused with their status as legally established commercial 

enterprises” (2010, p. 12). 

Offering services: De aard van deze diensten kan sterk verschillen van PMC tot PMC (zie 1.1.2). 

The potential to exercise force: Misschien wel het meest cruciale kenmerk, en meteen ook het punt 

wat PMCs fundamenteel onderscheidt van andere private bedrijven: de mogelijkheid om op systematische 

wijze geweld te gebruiken. Dit potentieel wordt kracht bijgezet door (para)militaire middelen; niet 

verwonderlijk aangezien algemeen geweten is dat PMCs vooral vissen in de vijver van mensen met een 

militaire of politionele achtergrond. Ortiz concludeert: “Alluding to the use of force in a systematic way 

implies a state of readiness typical of PMCs’ personnel but not of ordinary security guards” (2010, p. 13). 

Deze eigenschap – de mogelijkheid om geweld te gebruiken op systematische wijze – in combinatie met 

(para)militaire middelen, inclusief de training en consultancy hiertoe, is karakteristiek voor de private 

militaire sector, en zou ervoor moeten zorgen dat er geen verwarring mogelijk is tussen PMCs enerzijds, 

en conventionele private beveiligingsbedrijven, die bijvoorbeeld instaan voor de veiligheid tijdens een 

evenement, anderzijds (Ortiz, 2010, p. 14). 

Toch zorgt de private militaire industrie ook zelf voor flink wat verwarring op semantisch vlak. Door de 

stijgende negatieve aandacht – vooral na het recente conflict in Irak – rond alles wat onder de noemer 

‘private militaire companies’ valt, geven meer en meer bedrijven uit de private militaire sector de 

voorkeur aan de iets mildere term ‘private security companies’ (PSCs). Toch is het onderscheid tussen 

PMCs en PSCs, dat courant wordt voorgesteld als ‘offensief’ tegenover ‘defensief’, eerder misleidend dan 

veelzeggend. Sommige bedrijven bieden immers diensten aan die zowel als defensief dan als offensief 

bestempeld kunnen worden. Ook op het terrein is dit onderscheid nauwelijks houdbaar, omdat offensieve 

en defensieve taken steeds de neiging hebben om te overlappen met elkaar (Holmqvist, 2005, p. 11). De 

scheidingslijn tussen een ‘militaire operatie’ en een ‘bewakingsoperatie’ is in conflictgebieden sowieso 

vrij vaag. Zo kan een beveiligingsoperatie plotsklaps van een rustige in een bedreigende situatie 

veranderen, waar het gebruik van gewapend geweld noodzakelijk is. Men kan zich trouwens afvragen of 

de bewaking van een strategische locatie in een conflictzone in wezen al geen militaire activiteit is. 

Daarom zal in deze masterproef consequent verwezen worden naar ‘private military companies’ of 

‘PMCs’: “The term PMCs captures the essence of this particular type of service provider and facilitates 

the study of the subject since its origins in the early 1990s, and not just from the Iraq conflict onward” 

(Ortiz, 2010, p. 45). 
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Old poison in new designer bottles? 

Het inzetten van militairen die op zoek zijn naar financiële winst voor hun activiteiten, en niet tot de 

reguliere strijdkrachten behoren, is bijlange geen nieuw verschijnsel. Het huurlingschap werd reeds in de 

oudheid waargenomen (Percy, 2007b, p. 1). Duizenden jaren geleden maakten de Grieken en de 

Romeinen al gebruik van huursoldaten. In de middeleeuwen huurden koningen en kasteelheren massaal 

troepen in om binnen- en buitenlandse oorlogen in hun voordeel te beslechten (Fredland, 2004, p. 206). In 

Italië contracteerden de noordelijke stadstaten ‘Condottieri’ – PMCs avant la lettre – die voor hen troepen 

ter beschikking stelden en welbepaalde militaire diensten leverden (Thomson, 1994, p. 27). Ondanks 

bijzonder interessant, is de geschiedenis over het ontstaan en gebruik van huurlingen te complex, en 

vooral te uitgebreid, om in deze masterproef te behandelen. Laat ons maar gewoon net als Isenberg 

concluderen dat ‘war’ en ‘business’ al geruime tijd ‘very familiar and intimate partners’ zijn (2008, p. 5). 

Met het vaak kwalijke verleden van huurlingen in het achterhoofd nemen personen die vandaag actief zijn 

in de private militaire sector liever afstand van fel beladen termen als ‘mercenaries’, ‘dogs of war’ of 

‘soldiers of fortune’ (Kinsey, 2006, p. 3). Veel private militairen vinden dat ze onheus afgeschilderd 

worden als ‘moderne huurlingen’, terwijl ze naar eigen zeggen niets gemeen hebben met het beeld van 

huurlingen dat in de populaire cultuur opgehangen wordt en de daarbij onlosmakelijk verbonden figuren 

zoals ‘Mad’ Mike Hoare, Bob Denard en Jean Jacque Schram. Daarmee willen ze liever niet geassocieerd 

worden. Ze zijn in veel gevallen ex-militairen met een uitstekende staat van dienst, die de overstap 

gemaakt hebben naar de private sector. Ze zijn goed getraind en georganiseerd. Traditionele huurlingen 

daarentegen zijn, volgens hen, een zootje ongeregeld op zoek naar rijkdom en avontuur (Isenberg, 2008, 

p. 16). Dit wordt gecounterd door critici die claimen dat er geen onderscheid dient gemaakt te worden 

tussen traditionele huurlingen en PMCs. Zij zien het als ‘the old poison of mercenaries in new designer 

bottles’ (Musah & Fayemi, 2000, p. 264). Deze critici focussen vooral op het economische motief, dat 

zowel voor de traditionele huurling als voor een (werknemer van een) PMC hetzelfde is, en het grenzeloze 

karakter van het werk, om PMCs het label van moderne huurlingen op te kleven (Ortiz, 2010, p. 48). 

De meningen zijn sterk verdeeld over de toepasbaarheid van het huurlingenconcept op PMCs. Isenberg 

vat kernachtig samen: “The truth is that defining a mercenary is a bit like defining pornography; it is 

frequently in the eye and mind of the beholder” (2008, p. 6). Toch kan geconcludeerd worden dat de 

manier waarop het eeuwenoude huurlingenfenomeen zich manifesteert, door de jaren heen ingrijpend 

veranderd is. Waar het vroeger vooral individuen betrof, die hun diensten meestal zelf aanboden, worden 

we vandaag geconfronteerd met een heuse private militaire industrie, waar wereldwijd tal van 

ondernemingen deel van uitmaken (Singer, 2003, p. 49). Met deze vaststelling in het achterhoofd, is er in 

de literatuur een vrij grote consensus terug te vinden die accordeert dat de gelijkenissen tussen traditionele 

huurlingen en PMCs op zijn minst genuanceerd moeten worden. 
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Vaak wordt ook het internationaal recht aangegrepen, dat zwart op witte vergelijkingen tussen traditionele 

huurlingen en PMCs behoorlijk bemoeilijkt. In bijna alle gevallen wordt gerefereerd naar het ‘Eerste 

Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève’, dat huurlingen definieert aan de hand van de 

volgende criteria: 

Een huurling is hij die, 

(a) Speciaal gerekruteerd wordt in het binnen- of buitenland om te strijden in een militair 

      conflict; 

(b) Daadwerkelijk ook deelneemt aan de vijandelijkheden; 

(c) Gedreven wordt door eigenbelang en wordt beloond door een partij bij het conflict; 

(d) Geen staatsonderdaan is van een partij bij het conflict, noch resideert op het 

      grondgebied van, of een gebied gecontroleerd door, een partij bij het conflict; 

(e) Geen lid is van het regulier leger van een partij bij het conflict; en 

(f) Niet is gezonden door een staat dat geen partij is bij het conflict. 

(Art. 47, Eerste Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève, 1977) 

Op basis van deze definiëring kunnen PMCs om meerdere redenen het kwalijke huurlingenlabel van zich 

afschudden. PMCs hebben immers een sterk georganiseerde bedrijfsstructuur en zijn vaak afhankelijk van 

financiële holdings en conglomeraten. PMCs worden gedreven door zakelijke winst, en niet door 

individueel winstoogmerk; de onderneming en niet de individuele persoon staat centraal. Ze opereren op 

een open markt, rekruteren volgens de normale wegen en kanalen, en zijn gebonden door legale 

contracten met hun opdrachtgevers (Kinsey, 2006, p. 4). Ook hier is het belangrijk om te onthouden dat 

PMCs – in tegenstelling tot huurlingen – een vrij recent fenomeen zijn. Isenberg merkt op dat juridische 

definities als bovenstaande vooral betrekking hebben op de erg klassieke kenmerken en activiteiten van 

traditionele ‘soldiers of fortune’ (2008, p. 45). In zijn kielzog kan benadrukt worden dat het protocol 

uitsluitend refereert naar individuele huurlingen, en dus amper in staat lijkt om in te spelen op recente 

ontwikkelingen zoals PMCs. Daarnaast staat ook het cumulatieve karakter – waarbij aan álle voorwaarden 

dient voldaan te worden alvorens over een huurling gesproken kan worden – ter discussie (Ortiz, 2010, p. 

56). 

Daar komt nog bij dat veel bepalingen wel erg gemakkelijk omzeild kunnen worden: de meeste PMCs 

kunnen zonder schroom argumenteren dat ze niet actief deelnemen aan gevechten, zeker als hun opdracht 

(op papier) beperkt blijft tot logistieke ondersteuning of het beveiligen van gebouwen en personen buiten 

het eigenlijke strijdtoneel (Schreier & Caparini, 2005, p. 8). Daarnaast houdt ook niets werknemers van 

PMCs tegen om (tijdelijk) lid te worden van de reguliere strijdkrachten van hun opdrachtgever, of de 

desbetreffende nationaliteit aan te nemen, waardoor ze ook niet meer beantwoorden aan de (juridische) 

kenmerken van een huurling (Ortiz, 2010, p. 57). 
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Het lijkt duidelijk: zowel over een definitie van huurlingen, als over een definitie van PMCs bestaat 

weinig consensus. Dat de twee te pas en te onpas door elkaar gehaald worden, lijkt eerder een gevolg van 

de onkunde van het internationaal recht om beide begrippen doeltreffend te definiëren, dan van louter 

kwade wil bij de critici. Ook staten gaan niet vrijuit in deze zaak. Zo hebben het Verenigd Koninkrijk en 

de Verenigde Staten – niet toevallig de twee landen die het meest gebruik maken van private militaire 

ondernemingen – zich in het verleden al meermaals onwillig opgesteld om tot een degelijke en duidelijke 

internationale wetgeving te komen (Avant, 2005, p. 38). Hier komen we op het einde van dit deel nog op 

terug (1.5). 

1.1.2. Typologie 

De meeste analisten gebruiken typologieën om PMCs – en de specifieke aard van de diensten die ze 

leveren – te categoriseren. De meest gezaghebbende is de ‘tip of the spear’-typologie van P.W. Singer. 

Figuur 1: ‘Tip of the spear’-typologie 

 

(2003, p. 93) 

De speerpuntindeling is een metafoor voor de oorlogvoering. De speer symboliseert in welke mate PMCs 

betrokken zijn bij een conflict en koppelt dit vervolgens aan het soort diensten dat ze aanbieden. Op basis 

van deze typologie worden drie specifieke types van PMCs onderscheiden. Aan de punt van de speer 

bevinden zich de ‘military provider firms’, de PMCs die het dichtst bij de frontlinie van het strijdtoneel 

betrokken zijn. Ergens in het midden van de speer zitten de ‘military consultant firms’, PMCs die minder 
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rechtstreeks betrokken zijn bij de strijd. Aan het uiteinde van de speer bevinden zich de ‘military support 

firms’, dit zijn PMCs die normaal gezien functioneren in de achterlinie van het strijdtoneel (Singer, 2003, 

p. 92). 

Military support firms: Military support firms zou je het best kunnen omschrijven als ‘logistieke’ 

PMCs (Hiemstra, 2007, p. 199). Ze zijn met voorsprong het minst controversiële PMC-type, omdat ze 

zowel letterlijk als figuurlijk het verst verwijderd zijn van het strijdtoneel. PMCs van dit type bieden enkel 

supplementaire militaire diensten aan. Dit kan gaan van (geweldloze) hulp en assistentie tot logistieke 

steun, technische ondersteuning, het inzamelen van informatie en transport. Ze zorgen met andere 

woorden ervoor dat de opdrachtgever zich met de kernzaken kan bezighouden, terwijl zij voor de 

randvoorzieningen instaan (Singer, 2003, p. 97). Doug Brooks beschrijft deze PMCs als ‘non-lethal 

service providers’ (NSPs) en is van mening dat hun diensten eerder nuttig in plaats van bedreigend zijn 

(2002, p. 2). 

Omdat military support firms de minste gelijkenissen vertonen met de traditionele interpretatie van 

‘huurlingen’, zijn ze minder ophefmakend. Daardoor krijgen ze veel minder aandacht in de literatuur. 

Toch is deze sector veruit de grootste van de drie, met de meeste subsectoren en ook de grootste omzet 

(Singer, 2003, p. 98). 

KBR, Inc. (KBR) 

KBR, Inc. (het voormalige Kellogg Brown & Root) is één van de grootste ondernemingen in het domein 

van de military support firms. Het Amerikaanse bedrijf maakte oorspronkelijk geen deel uit van de private 

militaire industrie maar sprong – toen nog als onderdeel van het omstreden megaconglomeraat 

Halliburton – begin jaren negentig mee op de militaire privatiseringstrein. Sindsdien heeft KBR meerdere 

miljoenencontracten binnengehaald van de Amerikaanse overheid en was het actief in enkele van de 

grootste brandhaarden van de wereld, waaronder de Balkan, Somalië, Afghanistan en Irak. Zoals het een 

military support firm betaamt, ging het hierbij vooral om het bouwen en onderhouden van infrastructuur 

en installaties (Singer, 2003, p. 136). 

KBR en voormalig moederbedrijf Halliburton hebben altijd al goede banden gehad met de Amerikaanse 

regering, maar bij het aantreden van de regering-Bush in 2000 werden de lijntjes wel erg kort. De twee 

ondernemingen kwamen zwaar onder vuur te liggen omdat ze Amerikaanse contracten in Irak zonder 

enige vorm van concurrentie konden sluiten. In deze zaak wezen veel beschuldigende vingers richting de 

voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Dick Cheney, die van 1995 tot 2000 CEO was 

geweest van Halliburton (Peterson, 2002, p. 5). In 2007 splitste Halliburton zich af van KBR. Als 

‘onafhankelijke’ blijft het tot op vandaag één van de grootste militaire bedrijven in de Verenigde Staten. 
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Military consultant firms: Military consultant firms vormen de ‘strategische’ PMCs (Hiemstra, 2007, 

p. 200). Dit type van PMC biedt advies, opleiding en training aan. Ze kunnen eveneens instaan voor het 

herstructureren of operationaliseren van reguliere strijdkrachten. Deze ondernemingen kunnen contracten 

aangaan in diverse domeinen van de oorlogvoering, met uitzondering van rechtstreekse deelname op het 

strijdtoneel. Hun inbreng beoogt dus vooral een verbetering inzake efficiëntie, effectiviteit en strategie bij 

de strijdkrachten van de opdrachtgever (Singer, 2003, p. 96). 

De rol van military consultant firms valt niet te onderschatten. In de moderne oorlogvoering zijn strategie 

en training meer dan ooit de sleutels tot succes (Isenberg, 2010, p. 101). PMCs van dit type bieden – net 

als military support firms – vaak contracten voor langere termijn aan en kennen een grotere legitimiteit en 

winstmarge dan de military provider firms (Singer, 2003, p. 97). Toch is de scheidingslijn erg dun met die 

volgende, en laatste, categorie. In de praktijk blijken ook military consultant firms wel eens dichter bij het 

strijdtoneel te komen dan noodzakelijk is. Vaak gebeurt dit onder het mom van ‘onderzoeken of de 

training en opleiding effectief is’ of ‘observeren of het advies op het terrein wordt opgevolgd’ (Singer, 

2003, p. 96). 

Military Professional Resources Incorporated (MPRI) 

Military Professional Resources Incorporated kan worden beschouwd als hét archetype van een military 

consultant firm. Het Amerikaanse bedrijf specialiseert zich in het leveren van militaire experts en 

adviseurs. MPRI beschikt over een database met duizenden experts en adviseurs. De overgrote 

meerderheid onder hen was ooit tewerkgesteld bij de Amerikaanse strijdkrachten. ‘We’ve got more 

generals per square foot here than in the Pentagon’ zou ooit eens geopperd zijn door het bestuur van 

MPRI, die inderdaad de diensten van een indrukwekkend aantal viersterrengeneraals kan aanbieden op de 

private markt (Singer, 2003, p. 119). 

Net als KBR onderhoudt MPRI zeer hechte banden met de Amerikaanse overheid. Omdat het 

leeuwendeel van het personeel afkomstig is uit het Amerikaanse leger, heeft de regering veel vertrouwen 

in deze PMC. In eigen land nemen ze al enkele trainingsonderdelen van het leger over, en staan ze in voor 

de opleiding van bepaalde officieren (Krishnan, 2008, p. 97). Daarnaast worden ze ook ingehuurd voor 

meer technische opdrachten, zoals het onderhoud en beheer van gesofisticeerde wapensystemen en de 

simulatie van oorlogssituaties (Singer, 2004a, p. 522). 

Military provider firms: Het laatste, en veruit meest controversiële, type van PMC omvat de military 

provider firms. Deze ondernemingen kan je categoriseren als ‘tactische’ PMCs (Hiemstra, 2007, p. 200). 

Zoals het de top van een speer betaamt, verlenen ze diensten aan de frontlinie en bevinden ze zich meestal 

in het heetst van de strijd. Dit PMC-type neemt rechtstreeks deel aan de vijandelijkheden en kan zowel 

conventionele grondtroepen als specialisten (gevechtspiloten, parachutisten, duikers) inzetten. Hun 
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dienstenaanbod varieert van het voorzien van (extra) mankracht, het managen, coördineren of trainen, tot 

en met de bevelvoering over onderdelen van de krijgsmacht van de opdrachtgever (Singer, 2003, p. 93). 

Het spreekt voor zich dat dit type van PMC, omwille van hun rechtstreekse betrokkenheid op het 

strijdtoneel, de meeste gelijkenissen met het traditionele huurlingenconcept vertoont. Deze bedrijven 

hebben, omwille van de constante dreiging van een wettelijk verbod en negatieve publiciteit, geen andere 

keuze dan het soort diensten dat zij aanbieden in alle toonaarden te ontkennen. Officieel zullen ze dus – 

net als military consultant firms – beweren dat ze enkel militaire adviseurs en/of trainers leveren (Singer, 

2003, p. 94). De meeste auteurs en onderzoekers benadrukken sterk dat military provider firms een 

minderheid vormen binnen de private militaire industrie. 

Executive Outcomes (EO) 

Executive Outcomes was één van de meest beruchte PMCs in de jaren negentig. EO werd opgericht door 

de Zuid-Afrikaanse ex-officier Eeben Barlow, die na het einde van het apartheidsregime met duizenden 

andere militairen van de South African Defence Force (SADF) op straat kwam te staan (Singer, 2003, p. 

101). Executive Outcomes is in veel opzichten de moeder van alle military provider firms en heeft in zijn 

relatief korte bestaan heel wat controverse veroorzaakt. Hun eerste contracten waren lokaal van aard, maar 

al spoedig zou het actieveld van EO zich uitbreiden over grote delen van Sub-Sahara-Afrika, met 

conflicten in Angola en Sierra Leone als hoogtepunten (Ortiz, 2010, p. 44). 

In tegenstelling tot military support firms en military consultant firms was EO wel rechtstreeks betrokken 

op het strijdtoneel. Omdat hun personeel in de meeste gevallen actief participeerde in gevechten kreeg de 

onderneming al snel de wind van voren. EO werd in 1998 onder druk van de Zuid-Afrikaanse regering 

opgedoekt, waardoor wel eens wordt beweerd dat er sindsdien geen military provider firms meer 

aanwezig zijn op de markt. Deze stelling valt sterk te betwijfelen; in de praktijk bleven veel ex-EO-leden 

actief in spin-offs en nieuw opgerichte bedrijven in de PMC-wereld. Het gedachtegoed achter military 

provider firms bleef in zekere zin dus actief (Singer, 2003, p. 118). Daar komt nog bij dat ook 

ondernemingen die te boek staan als military consultant (of zelfs support) firms, de spreekwoordelijke 

grens – die sowieso al erg vaag is – durven overschrijden. Dat hebben incidenten tijdens de recente 

conflicten in Afghanistan en Irak meermaals bewezen (Isenberg, 2008, p. 33). 

Zoals hierboven vastgesteld, vervullen private dienstverleners een veelheid van sterk uiteenlopende 

diensten. Een typologie is daarom meer dan welkom. Door de sterk overlappende specialisaties, 

bedrijfsstructuren en opdrachten, blijft het niettemin een moeilijke klus om elke PMC onder één van deze 

noemers te vangen. Met het risico op simplificatie en een duidelijk verlies aan nuance, betoogt Isenberg 

dat er in de praktijk slechts twee duidelijk te onderscheiden PMC-types zijn: “those with guns and those 

without” (2008, p. 161). Deborah Avant daarentegen, suggereert dat men beter elk contract afzonderlijk 

bekijkt, omdat PMCs voor verschillende contracten verschillende taken kunnen uitvoeren (2005, p. 2). 
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In elk geval betekent een definitie en/of een typologie niet het einde van het debat. Er zijn nog tal van 

andere aspecten, die kenmerkend of nauw verbonden zijn met de aard van het militaire 

privatiseringsfenomeen, die onze aandacht verdienen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de globale 

tendensen die aan de basis lagen van de opmars van private military companies. 

1.2. De opmars 

Om de opmars van private military companies sinds het begin van de jaren negentig te duiden gaan we 

opnieuw te rade bij de aan het Brookings Institution verbonden Amerikaan P.W. Singer. Volgens hem kan 

de wereldwijd toenemende inhuur van PMCs worden verklaard door drie – samenvallende – 

ontwikkelingen: het einde van de Koude Oorlog, de transformatie van de oorlogvoering en de 

privatiseringsgolf (Singer, 2003, p. 49). 

1.2.1. Het einde van de Koude Oorlog 

Het einde van de Koude Oorlog en de implosie van de Sovjet-Unie zorgde voor een nooit geziene 

demilitarisering. De wereld leek klaar voor een tijdperk van vrede; doch de geschiedenis besliste er anders 

over: in plaats van vrede en voorspoed ontstonden in de nasleep van de Koude Oorlog enorm veel zwakke 

staten die ‘geïsoleerd’ en ‘politiek gedestabiliseerd’ waren (Whyte, 2003, p. 538). Het resultaat hiervan is 

ondertussen gekend: een inflatie aan burgeroorlogen, conflicten, opstanden en ‘failed states’ (Singer, 

2003, p. 50). 

De wijziging van de aard van conflicten werd bovendien gekoppeld aan een ongeziene terughoudendheid 

van de leidinggevende landen om in te grijpen. Tijdens de Koude oorlog was er een bepaalde orde en 

stabiliteit in de wereld: conflicten of opstanden die een bedreiging konden vormen voor het status quo 

werden meestal snel en effectief de kop ingedrukt (Kinsey, 2006, p. 52). Enkele jaren na het euforische 

einde van de Koude Oorlog ontstond een totaal andere mentaliteit: “The unwillingness of strong states to 

commit their own forces in these conflicts and the inability of weak states to counteract insurgent violence 

has created a market for private military forces” (Shearer, 1998, p. 38). 

Aanvankelijk waren er ook zeer hoge verwachtingen ten aanzien van de rol die internationale organisaties, 

zoals de Verenigde Naties, zouden spelen op vlak van vrede en veiligheid. Hierdoor nam het aantal 

internationale vredesoperaties toe. Operationele ontgoochelingen in Somalië en Rwanda strooiden echter 

roet in het eten en leidden tot de terugschroeving van VN-interventies (Avant, 2005, p. 192). Doordat de 

leidinggevende landen weinig bereidheid toonden om in te grijpen in veel van deze conflictgebieden, zag 

de private sector zijn kansen schoon om het gapende gat in de markt op te vullen (Shearer, 1998, p. 39). 

Dit gebeurde aanvankelijk in Afrika (Angola, Congo, Sierra Leone), maar niet veel later ook in Europa; in 

voormalig Joegoslavië (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2007, p. 8). 
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De demilitarisering gaf de opmars van private military companies eveneens een stevig duwtje in de rug. 

Het einde van het communistische regime en de val van de Berlijnse Muur hadden er immers voor 

gezorgd dat veel landen hun grote legers, en de kosten die dat met zich meebracht, niet meer konden (of 

wilden) verantwoorden. Er werd massaal gesnoeid in de rangen van defensie over de hele wereld: zowel 

materieel, wapens als getrainde militairen werden in enorme hoeveelheden afgedankt. Dit leidde tot een 

gigantische en plotse toename van militaire middelen en expertise op de private markt (Singer, 2003, p. 

53). 

1.2.2. De transformatie van de oorlogvoering 

Een andere belangrijke factor bij de opmars van private military companies was de verandering in de 

manier van oorlog voeren. Sinds het begin van de jaren negentig wordt er binnen de militaire wereld 

gewag gemaakt van een ‘Revolution in Military Affairs’ (RMA). Hiermee worden de veranderingen in 

militaire theorieën, tactieken en strategieën bedoeld die het gevolg zijn van de ontwikkeling en invoering 

van nieuwe technologie op het gebied van oorlogvoering. Deze RMA heeft – door haar nadruk op het 

belang van moderne technologie – mede geleid tot een bezuiniging op militair personeel en een verdere 

uitbesteding aan de private sector. Om dit soort complexe wapensystemen en informatie en communicatie 

technologie (ICT) te onderhouden, repareren, ontwikkelen of zelfs bedienen, had men immers experten 

nodig die vaak enkel in de private sector te vinden zijn (Kinsey, 2006, p. 96). 

Vandaag staat het zo goed als vast dat bepaalde krijgsmachten niet meer zouden kunnen functioneren 

zonder de technologische en logistieke inbreng van de private militaire industrie: “Contractor personnel 

are increasingly indispensable and present on the front lines to support their weapon systems and perform 

the same functions as soldiers, at times even replacing soldiers” (Leander, 2006, p. 53). Zo heeft de VS de 

bediening van cruciale militaire systemen bij gevechtsoperaties (zoals de onbemande vliegtuigen Predator 

en Global Hawk) in handen van burgers gelegd (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2007, p. 16). 

Ook op vlak van training en opleiding spelen private military companies een belangrijke rol in de wereld. 

PMCs leiden in het Verenigd Koninkrijk piloten van de Royal Air Force op om te vliegen met Tornado-

vliegtuigen en Apache- en Chinook-helikopters (Krahmann, 2005b, p. 118). In de VS worden de 

programma’s voor de opleiding van reserveofficieren in honderden universiteiten verzorgd door de 

Amerikaanse PMC MPRI (Krishnan, 2008, p. 97). Op het gebied van inlichtingen schakelt men eveneens 

PMCs in. Zo huurde de VS CACI en Titan Corporation in om in Irak achter de schermen te opereren. 

Deze ondernemingen leverden niet alleen vertalers, maar ook getrainde ondervragers om gevangenen in 

onder andere de Abu Ghraib-gevangenis het vuur aan de schenen te leggen (Chesterman, 2008, p. 2). 

1.2.3. De privatiseringsgolf 

Toch is de meest belangrijke factor in de opkomst van PMCs misschien wel het geloof in het 

neoliberalisme. Dit geloof, dat hand in hand gaat met de mondialisering, heeft de laatste decennia een 
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ware privatiseringsrevolutie ontketend. Zoals Elke Krahmann aanhaalt: “The emergence of a global 

private military industry appears to be part of a broader trend that suggests the growing acceptance and 

use of commercial firms at national and international levels” (2009, p. 3). Steunend op de visie dat de 

overheid onproductief en inefficiënt is, heeft deze privatiseringstsunami ervoor gezorgd dat sectoren die al 

eeuwenlang tot het domein van de overheid behoorden plots geprivatiseerd werden. Het neoliberalisme 

verschafte de logica, de modellen en de legitimiteit om de voormalige publieke sectoren te ‘vermarkten’. 

De markt werd de norm; de overheid een noodzakelijk kwaad, dat men zo veel mogelijk diende te 

beknotten. Uitbesteden was ook ideologisch geïnspireerd: het ineenstorten van de Sovjet-Unie en haar 

planeconomie werd gezien als het ultieme bewijs dat privatiseren de enige weg vooruit was (Schreier & 

Caparini, 2005, p. 5). Deze neoliberale visie drong door tot alle overheidsdomeinen, inclusief de 

krijgsmacht. 

De privatiseringsgolf kreeg in de militaire sector een unieke invulling doordat het merendeel van de 

particuliere militaire bedrijven opgericht of beheerd werd door voormalige leden van reguliere 

krijgsmachten, politie- of inlichtingendiensten. Zo werd MPRI opgericht door vier voormalige 

Amerikaanse generaals, die tijdens de eerste dagen van hun pensioen meteen hun kans waagden op de 

private markt. Hetzelfde gold voor Blackwater, waar van bij het begin enkele ex-CIA-functionarissen de 

lakens uitdeelden (Chesterman, & Lehnardt, 2007, p. 176). 

1.3. Omvang 

Pogingen om de totale omvang van de private militaire industrie in kaart te brengen lopen bijna altijd op 

een sisser uit. Dit is illustratief voor het gebrek aan transparantie in de private militaire industrie: “Despite 

operating in an open market and with companies often seeking legitimacy and promoting themselves as 

professional and reliable entities, the world of private military companies still retains an air of secrecy […] 

Moreover, the industry’s global reach makes data-gathering difficult, especially as companies are often 

registered in one country, operate in another and employ staff from a whole range of third countries” 

(Holmqvist, 2005, p. 7). Met andere woorden: niemand lijkt precies te weten hoeveel PMCs er wereldwijd 

actief zijn, laat staan hoeveel werknemers ze in dienst hebben. 

Dat wil niet zeggen dat er geen algemeen beeld gevormd kan worden over de omvang van de private 

militaire industrie. Christopher Kinsey wijst erop dat PMCs, sinds het einde van de Koude Oorlog, actief 

zijn geweest in conflictgebieden over de hele wereld: van Angola tot Kroatië, en van Colombia tot 

Papoea-Nieuw-Guinea. Hij oppert dat private military companies ondertussen ‘op elk continent, met 

uitzondering van Antarctica’ een rol van betekenis hebben gespeeld (2006, p. 2). Studies over het aantal 

reguliere tegenover private militairen op het terrein, schetsen eveneens een tekenend beeld over de 

omvang van de private militaire sector. Deze verhouding, die sterk varieert van conflict tot conflict, heeft 

immers sinds 2010 – in recente brandhaarden als Irak en Afghanistan – voor het eerst de fascinerende 
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ratio van 1:1 bereikt (Fontaine & Nagl, 2010, p. 9). Dit betekent dat in deze hedendaagse conflictzones 

voortaan voor elke reguliere militair ook een private militair aanwezig is. Isenberg merkt op dat de 

verhouding reguliere strijdkrachten tegenover private militairen begin jaren negentig – tijdens de 

Golfoorlog – nog 50:1 bedroeg (2008, p. 17). Singer vervolledigt het plaatje: volgens hem was de ratio 

10:1 bij het begin van de Irak-oorlog in 2003. 4 jaar later, in 2007, zat men in Irak al op het peil van 2:1 

(2007, p. 21). 

Met een dergelijke indrukwekkende toename in aanwezigheid en gebruik, kan het financiële plaatje 

natuurlijk niet achterblijven. Schattingen over de financiële omvang van de private militaire sector lopen 

sterk uiteen en kunnen variëren van 20 tot 200 miljard dollar per jaar (Pattinson, 2010, p. 425). Ook hier 

ligt een gebrek aan transparantie aan de basis van veel onduidelijkheid; op de private militaire markt is het 

vaak gissen naar de kostprijs van contracten. Volgens Isenberg fluctueert de waarde van contracten tussen 

bedragen onder 1 miljoen, tot 100 miljoen dollar en meer. Hij voegt er aan toe dat overeenkomsten in de 

private militaire industrie vaak verborgen extraatjes, ‘side deals’, ‘spin-off earnings’, en secundaire 

contracten bevatten, die de werkelijke waarde met vier of vijf keer kunnen vermenigvuldigen (2008, p. 

27). 

Zo sloot alleen al het Amerikaanse DOD, in de periode 1994-2004, meer dan 3000 contracten af met 

PMCs, met een totale waarde van meer dan 300 miljard dollar (Makki, 2007, p. 36). Wetende dat de 

oorlog in Irak – en de ongekende ‘boom’ die dit veroorzaakte – er toen nog aan moest komen, kan niet 

anders dan geconcludeerd worden dat het label ‘miljardenmarkt’ hier meer dan op zijn plaats is. Bekend is 

bijvoorbeeld dat het contract van KBR, tot begin 2007 onderdeel van Halliburton (die bij aanvang van de 

invasie in Irak zowat de belangrijkste private partner van de Amerikaanse regering was), tussen 2003 en 

2007 een waarde van meer dan 20 miljard dollar bereikt zou hebben. Een andere voorbeeld betreft het 

Amerikaanse bedrijf DynCorp. Deze PMC, die vooral in Afghanistan actief is, zou jaarlijks ongeveer een 

half miljard dollar omzetten (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2007, p. 10). 

Figuur 2: Overzicht belangrijkste internationale PMCs 

 

(Akkerman, 2011, p. 5) 



17 
 

PMCs variëren van kleine adviesbureaus tot grote transnationale ondernemingen. Veel bedrijven op de 

private militaire markt zijn zogeheten ‘virtual companies’. Dit soort ondernemingen beschikt amper over 

een vast personeelsbestand. In plaats daarvan maken ze extensief gebruik van databases om geschikt 

personeel op een ‘contract-to-contract’-basis aan te werven (Singer, 2003, p. 75). Deze virtuele structuur 

verklaart het transnationale karakter van de hedendaagse private militaire industrie. Bedrijven zijn in staat 

om van overal ter wereld potentiële werknemers te rekruteren en klanten te cont(r)acteren. 

Ondanks dat het om een wereldwijd fenomeen gaat, bevinden de belangrijkste private military companies 

zich in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk: PMCs uit beide landen samen zouden ongeveer 

70% van de geleverde diensten op de internationale markt voor hun rekening nemen (Chakrabarti, 2008, 

p. 110). Toch geven betrouwbare studies aan dat de verspreiding en acceptatie van PMCs de laatste jaren 

ook in Europa een algemeen verschijnsel aan het worden is. Landen als Polen, Turkije, Duitsland, 

Frankrijk en Spanje beschikken in toenemende mate over een aanzienlijke particuliere militaire sector 

(Krahmann, 2009, p. 7). 

Concluderend – en voortbouwend op deze algemene, doch overtuigende vaststellingen en trends over de 

omvang van de private militaire industrie – kan volgens Ortiz veilig worden aangenomen dat er vandaag 

‘honderden’ private military companies actief zijn, die wereldwijd ‘in meer dan 50 landen’ opereren 

(2010, p. 15). 

1.4. Klanten 

Even verscheiden als de aanbieders van private militaire diensten, zijn de afnemers. Er bestaat niet zoiets 

als ‘de’ klant. In tegenstelling tot de populaire perceptie zijn staten bijvoorbeeld niet de enige klanten van 

private military companies. Ook internationale organisaties zoals de VN, ngo’s en private ondernemingen 

behoren tot het gevarieerde klantenbestand van PMCs. 

De Verenigde Staten blijven evenwel de meest dominante consument op deze markt: “The size of the US 

defense budget and the US government’s enthusiasm for private alternatives led it to be the dominant 

consumer presence in the 1990s and US dominance in the private military and security market only 

increased as the market experienced rapid growth after 9/11 largely the result of the enormous use of 

private forces during the hostilities in Iraq and Afghanistan” (Avant, 2011, p. 6). Toch zijn ze lang niet de 

enige statelijke klant: Angola, Sierra Leone, Kroatië, Bosnië en Papoea-Nieuw-Guinea zijn slechts enkele 

voorbeelden van landen die al in de jaren negentig beroep deden op de diensten van de private militaire 

markt. Na de eeuwwisseling is de vraag naar PMCs enkel maar gestegen. Ook Europese staten, zoals 

Duitsland, Frankrijk, en vooral het Verenigd Koninkrijk, werden belangrijke klanten van PMCs (Avant, 

2011, p. 8). In Europa wordt volgens een schatting van het EDA ongeveer 7% van de totale 

defensiebudgetten van de EU-lidstaten uitgegeven aan de inhuur van PMCs (Perlo-Freeman & Sköns, 

2008, p. 9). 
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Naast staten wagen ook internationale organisaties zich in toenemende mate op de private militaire markt. 

Zo huren de Verenigde Naties PMCs in voor logistieke ondersteuning in het kader van vredesoperaties, 

maar ook voor discrete taken, zoals het opruimen van mijnen (Holmqvist, 2006, p. 14). VN-contracten 

met private military companies blijven evenwel een gevoelig onderwerp. De organisatie heeft zich 

jarenlang opgeworpen als één van de felste tegenstanders van PMCs. Toch zijn de Verenigde Naties 

recent zelf overgestapt op de private militaire dienstenmarkt voor de bescherming van hun personeel op 

het terrein. In 2010 raakte bekend dat de VN, voor de uitbreiding van de operaties in Afghanistan, 169 

Nepalese Gurkhas had ingehuurd van de Britse PMC IDG Security (Lynch, 2010, 17 januari). VN-

Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon heeft in diezelfde periode laten verstaan dat de organisatie meer en 

meer genoodzaakt is om gebruik te maken van private dienstverlening, zeker in uiterst ontvlambare 

conflictgebieden als Somalië en Afghanistan (Lynch, 2010, 17 januari). Dit betekende een belangrijke 

verschuiving in het beleid van de organisatie, die in het verleden uitsluitend beroep heeft gedaan op 

vredestroepen uit de lidstaten om VN-personeel te beschermen. 

Ook private bedrijven maken gebruik van de particuliere militaire diensten op de markt. Veel 

multinationals huren PMCs in voor de bescherming van hun fabrieken en installaties, met name in 

gebieden waar de staatsveiligheid zwak is, of waar sprake is van regelmatige uitbraken van geweld. Een 

klassiek voorbeeld hiervan zijn de bedrijven in de mijn- en ontginningsindustrie, die meestal installaties 

en personeel hebben in gebieden die extra beveiliging vereisen. Veel bedrijven in de extractieve sector 

hebben volledige afdelingen gewijd aan de selectie en opleiding van particuliere militairen (Buzatu & 

Buckland, 2010, p. 16). Grote bedrijven en multinationals vormen een niet te onderschatten deel van het 

cliënteel van PMCs (Carbonnier, 2006, p. 406). 

De minst bekende klanten van PMCs zijn misschien wel internationale ngo's (dikwerf in de humanitaire 

sector). Omdat zij, tijdens hun werk op het terrein, in toenemende mate het doelwit vormen van aanslagen 

of ontvoeringen, hebben humanitaire organisaties vaak nood aan extra beveiliging om missies in 

risicogebieden uit te voeren (Buzatu & Buckland, 2010, p. 17). In de meeste gevallen gaat het om 

ongewapende beveiligingsopdrachten, maar soms voelen ook humanitaire organisaties zich genoodzaakt 

om voor een gewapende beschermingsoplossing te kiezen. Het is duidelijk dat dit een groeiende trend is: 

voor meer en meer organisaties op het terrein behoort het inhuren van, veelal lokale, particuliere militairen 

ondertussen tot de standaardprocedure (Stoddard, Harmer & DiDomenico, 2009, p. 1). 
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Figuur 3: Overzicht doelstellingen en opdrachten van klanten 

 

(Ortiz, 2010, p. 85) 

1.5. (Zelf)regulering 

Most surprising is that in today’s world of regulations – where even what food we may eat or 

which cosmetics we may use is subject to strict regulation and monitoring by public authorities 

– the private military industry, so central to national and international security remains largely 

unregulated. 

(Schreier & Caparini, 2005, p. 5) 

Ondanks een meer dan indrukwekkende groei op vlak van aantal, klanten, omvang en aard van 

activiteiten, blijft de private militaire industrie grotendeels ongereguleerd. Een poging om dat wel te doen 

op een aanverwant terrein, dat van huurlingen, is in het verleden weinig succesvol gebleken. Naast het 

gegeven dat PMCs op meerdere manieren het kwalijke huurlingenlabel van zich af kunnen schudden (zie 

1.1.1), werd de ‘International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of 

Mercenaries’ van 1989 – die de definitie, en dus ook de problematische toepassing, van Art. 47 van het 

‘Eerste Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève’ grotendeel overnam – slechts door een 30-tal 

landen geratificeerd, waaronder nauwelijks Westerse staten (Percy, 2007a, p. 367). Algemeen wordt 
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erkend dat de definiëring van het begrip ‘huurling’ niet tot een bruikbaar resultaat heeft geleid in het geval 

van PMCs (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2007, p. 17). Private military companies bevinden 

zich hierdoor volgens sommigen in een internationaal legaal vacuüm. 

Op het nationale niveau vinden we in bepaalde landen wel regelgeving terug die controle uitoefent op de 

werking en activiteiten van PMCs. Toch kunnen deze sterk divergerende nationale kaders – gaande van 

harde restricties in Zuid-Afrika, tot methodes van licentiëring in de VS, en vormen van nationale 

zelfregulering in het VK – hoogstens als een goed startpunt voor regulering worden beschouwd (White, 

2011, p. 133). Gezien de internationale context waarin ze opereren, slagen private military companies er 

immers makkelijk in om door de mazen van nationale netten glippen. 

Daarom wordt de laatste jaren vanuit diverse hoeken ingezet op een meer uniforme regulering en heldere 

afspraken over (juridische) aansprakelijkheid. Er zijn verschillende internationale pogingen om tot 

(zelf)regulering te komen, een beknopt overzicht: 

Zelfregulering: Binnen de private militaire industrie streven bepaalde bedrijven en organisaties naar 

vormen van zelfregulering. Sommige ondernemingen hebben ondertussen eigen gedragscodes en interne 

ethische programma’s ontwikkeld en ingevoerd. Ettelijke PMCs behoren bovendien tot één of meer 

brancheorganisaties, zoals de ‘Private Security Company Association Iraq’ (PSCAI), de ‘British 

Association of Private Security Companies’ (BAPSC) of de ‘International Stability Operations 

Association’ (ISOA). Deze brancheorganisaties promoten de naleving van bestaande regels en geven 

input bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe (Avant, Berlin, Kruse, 2011, p. 4). 

De ISOA is één van de belangrijkste overkoepelende organisaties binnen de private militaire sector. 

Wanneer men lid wordt van de ISOA, moet men zich akkoord verklaren met een gedragscode. Deze code 

bepaalt onder andere dat men enkel mag werken voor legitieme regeringen, internationale organisaties, 

ngo’s of legale bedrijven. De code bevat tevens clausules met betrekking tot het gebruik van geweld en 

wapens. Daarnaast zijn ook een reeks bepalingen aanwezig omtrent de eerlijke behandeling van 

werknemers. Leden die betrapt worden op een schending van de gedragscode, kunnen uit de organisatie 

worden gezet (Palou-Loverdos, 2011, p. 42). 

Toch lijkt zelfregulering, net als nationale regulering, hoogstens een goede eerste stap. Alhoewel 

brancheorganisaties zeker en vast de geloofwaardigheid en legitimiteit opkrikken, zijn PMCs helemaal 

niet verplicht om er deel van uit te maken. En zelfs indien men er deel van uitmaakt, biedt dit nog geen 

garanties. Immers, Blackwater, één van de meest agressieve PMCs in Irak, was tot oktober 2007 lid van 

de ISOA, en had de gedragscode hiervan onderschreven. Het is dus wenselijk dat in dergelijke codes een 

serieus controlemechanisme is ingebouwd dat toeziet op de naleving ervan (Adviesraad Internationale 

Vraagstukken, 2007, p. 23). 
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Het Montreux-document: Het Montreux-document is één van de meest geruchtmakende pogingen tot 

regulering van de laatste jaren. Het is het resultaat van een gezamenlijk initiatief uit 2008 van de Zwitserse 

overheid en het Internationale Comité van het Rode Kruis. Inhoudelijk bestaat het Montreux-document uit 

twee delen. In het eerste deel worden alle relevante internationale juridische verplichtingen voor staten 

met betrekking tot PMCs opgesomd. Het bestaande internationaal humanitair recht en 

mensenrechtenverdragen vormen hierbij de leidraad. Het document maakt een onderscheid tussen staten 

die PMCs inhuren (‘contracting states’), staten waar PMCs opereren (‘territorial states’) en staten waar 

PMCs of hun werknemers vandaan komen (‘home states’) (White, 2011, p. 134). In het tweede deel, ten 

slotte, wordt gewag gemaakt van een 70-tal ‘good practices’. Alhoewel deze aanbevelingen gelden voor 

de hele private militaire industrie, ligt ook hier de focus grotendeels op staten: “The goal is to affect the 

behavior of both states that interact with PMCs and PMCs themselves by encouraging states to live up to 

their responsibilities” (Avant, 2011, p. 23). 

Het Montreux-document heeft een belangrijke symboolwaarde. Het verliet de moeilijk begaanbare, maar 

lang gevolgde ‘huurlingen’-route, en was daarmee het eerste internationale document dat specifiek op het 

hedendaagse PMC-fenomeen inspeelde: “The Document represents the most formal repudiation by states 

to date of the widespread notions that PMCs operate in a legal vacuum, and that states can avoid their 

obligations by contracting with PMCs” (Cockayne, 2009, p. 403). De juridische en praktische waarde van 

het document is iets geringer. Montreux verwijst enkel naar bestaande humanitaire- en mensenrechten. Er 

worden geen nieuwe juridische verplichtingen gecreëerd en de aanbevelingen zijn niet bindend. 

Tot nu toe ondertekenden 39 landen, waaronder de VS, het VK, Zuid-Afrika en China het document. 

België, dat zich op 28 februari 2012 akkoord verklaarde met de overeenkomst, is het laatst aangesloten 

land (Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 2012, 4 april). 

International Code of Conduct for Private Security Service Providers: Voortbouwend op het 

Montreux-document, en met bedrijven en organisaties uit de private militaire industrie als vragende partij, 

lanceerde de Zwitserse overheid in 2010 de ICOC. In tegenstelling tot het Montreux-document, dat 

voornamelijk over de handelingen van staten gaat, focust de ICOC specifiek op de praktijken van PMCs. 

De gedragscode bevat principes voor PMCs ten aanzien van onder meer het respecteren van 

mensenrechten, transparantie, aansprakelijkheid, personeelsbeleid en geweldgebruik. 

In een poging om komaf te maken met veel van de kritiek op Montreux, is één van de hoofddoelstellingen 

van de ICOC de oprichting van een extern en onafhankelijk toezichtmechanisme voor PMCs. Sinds het 

ontstaan van de ICOC komt een stuurgroep regelmatig bijeen om een voorstel voor dit mechanisme uit te 

werken. In deze stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de ondertekenende bedrijven, van de 

brancheorganisaties, van staten en van het maatschappelijk middenveld. De concrete uitwerking van het 
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toezichtmechanisme, en de daarmee samenhangende standaarden, wordt pas midden 2012 verwacht 

(International Code of Conduct for Private Security Service Providers, 2012, 1 april). 

De populariteit van de ICOC is aanzienlijk. Tot nu toe sloten 357 bedrijven uit 55 verschillende landen 

zich aan bij de gedragscode. De overgrote meerderheid van hen komt uit het Verenigd Koninkrijk (135) 

en de Verenigde Staten (45) (International Code of Conduct for Private Security Service Providers, 2012, 

2 april). 

Ontwerpconventie VN: Ook de VN mengt zich, jaren na de mislukking van de ‘Mercenary 

Convention’, terug in de debatten. In 2009 kwam de ‘UN Working Group on the Use of Mercenaries’ met 

de ‘Draft International Convention on the Regulation, Oversight and Monitoring of Private Military and 

Security Companies’ op de proppen. In tegenstelling tot het Montreux-document en de ICOC, is de 

doelstelling hier wel om een internationaal bindend regime op poten te zetten. 

De ‘Draft Convention’ richt zich voornamelijk op geweldgebruik en respect voor de mensenrechten. Net 

als in het Montreux-document, wordt ook hier het onderscheid gemaakt tussen ‘contracting states’, 

‘territorial states’ en ‘home states’ (Avant, 2011, p. 24). Toch gaat de ontwerpconventie verder dan staten 

alleen: ook aan de verplichtingen van intergouvernementele organisaties, niet-statelijke actoren en de 

PMCs zelf, wordt aandacht geschonken. Opvallend is wel dat over de plichten van private ondernemingen 

en ngo’s met geen woord gerept wordt (Avant, 2011, p. 25). Naast een effectievere regulering en een 

vergunningensysteem, beoogt de ontwerpconventie tevens een verbod op het uitbesteden van inherente 

staatsfuncties aan PMCs. Mogelijke overtredingen door deelnemende partijen zouden kunnen voorgelegd 

worden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Juma, 2011, p. 183). 

De ontwerpconventie van de VN werd niet door iedereen op gejuich onthaald. Onder andere de VS en het 

VK zijn hevig gekant tegen het idee van een bindend internationaal regime. Hun oppositie draait rond 

diverse argumenten. Ten eerste betogen ze dat de bestaande internationale regulerende mechanismen voor 

PMCs voldoende zijn; wat de wereld nodig heeft is uitvoering, en geen nieuwe wetten. Aansluitend hierop 

argumenteren ze dat de effectiviteit van bestaande kaders, zoals het Montreux-document of de ICOC, nog 

niet voldoende is getest (White, 2011, p. 151). Ten tweede, stellen zij het gebrek aan overeenstemming 

over de betekenis van ‘inherente staatsfuncties’, die door de conventie wettelijk zouden worden 

uitgesloten van privatisering, aan de kaak (Juma, 2011, p. 184). Ten derde beweren ze dat de Working 

Group met het opstellen van deze ontwerpconventie buiten haar mandaat aan het optreden is. Het mandaat 

van deze werkgroep wordt door hen geïnterpreteerd als zijnde beperkt tot enkel het onderzoek naar 

huurlingenactiviteit en het verlenen van bijstand aan lidstaten in dit kader. Een vierde, en laatste, argument 

uit het kamp van de critici betreft het beoogde vergunningensysteem. Dit zou voor veel staten een te grote 

financiële inspanning betekenen (White, 2011, p. 144). 
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All of these efforts are new and several of them are not even fully formed so a serious 

discussion of competencies is premature. 

(Avant, 2011, p. 30) 

Ondanks enkele interessante recente pogingen, is de internationale gemeenschap er dus nog steeds niet in 

geslaagd om een algemeen aanvaard én afdwingbaar regulerend regime rond private military companies 

te ontwikkelen. Het Montreux-document, met aansluitend de ICOC, lijkt op dit moment de meest 

uitgebreide en veelbelovende poging om PMCs te reguleren op internationaal niveau. Toch blijft het een 

vrijwillige overeenkomst, waarin vooral aanbevelingen centraal staan. Men kan zich terecht afvragen of 

een dergelijke niet-bindende regulering wel voldoende effectief kan zijn. De ontwerpconventie van de 

VN, langs de andere kant, beoogt wel een bindend en afdwingbaar regime. Maar ook hier is effectiviteit 

een groot vraagteken: cruciale landen als de VS en het VK lijken op voorhand al af te haken. Het is 

duidelijk dat het VN-initiatief en het Montreux-document grondig van aanpak verschillen. Volgens Jordi 

Palou-Loverdos is dit niet noodzakelijk negatief: “From a regulatory perspective both regulatory 

initiatives should be considered complementary to and not exclusive of each other […] What is called for 

is a mixture of pragmatism and entrepreneurialism, innovation and risk management, by both public and 

private actors alike” (2011, p. 42). De creatie van een toezichtmechanisme bij de ICOC, en het vinden van 

meer steun voor het VN-initiatief lijken alvast dé decisieve stappen in de richting van een adequate 

regulering. 

Desalniettemin mag – hoewel een betere regulering ontegensprekelijk een positieve ontwikkeling zou zijn 

– niet vergeten worden dat hiermee voornamelijk bezwaren ten aanzien van de (juridische) 

aansprakelijkheid weggenomen zouden worden. Net als de Britse wetenschapper James Pattinson zijn we 

geneigd om te geloven dat er diepere, en dus fundamentelere, implicaties verbonden zijn aan de opmars 

van private military companies: “These [implications] are deeper in the sense that they would apply even 

if PMCs were rigorously regulated” (Pattinson, 2010, p. 425). In het volgende deel gaan we uitgebreid in 

op enkele implicaties die volgens ons in deze categorie thuishoren.  
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2. Implicaties 
In dit deel wordt gefocust op de belangrijkste implicaties van de opmars van private military companies. 

Deze bevinden zich in het militaire, economische en politieke domein. 

2.1. Militair: (on)betrouwbaar? 

Een vorst die zijn heerschappij in stand tracht te houden met behulp van gehuurde troepen, 

bevindt zich altijd op een wankel voetstuk […] Gehuurd krijgsvolk deugt niet. De vorsten die er 

zich van bediend hebben, hebben er het hunne van moeten lijden. 

(Machiavelli, 1532, p. 131) 

Bij militaire operaties is betrouwbaarheid van primordiaal belang. Private military companies ontsnappen 

niet aan deze logica. Net als bij reguliere troepen moet ook op hen, te allen tijde, en vooral in alle 

mogelijke omstandigheden, voor de volle 100% kunnen worden gerekend. Toch vormt – zoals het 

bovenstaande citaat van Machiavelli illustreert – de betrouwbaarheid van private militairen al eeuwenlang 

een heikel discussiepunt. 

Tot op de dag van vandaag blijft het één van de meest controversiële thematieken, die ook hier 

onmiskenbaar aangesneden en geconcretiseerd dient te worden. 

Hiërarchische en operationele uitdagingen: 

At the moment, there are lots of still unsolved problems and unanswered questions in regard to 

how the military can integrate contractors best in the existing military command structures and 

manage them to its best advantage. 

(Krishnan, 2008, p. 133) 

Louter vanuit militair oogpunt brengt de aanwezigheid van PMCs op het terrein enkele belangrijke 

hiërarchische en operationele uitdagingen met zich mee. In de eerste plaats is het vaak onduidelijk wie het 

bevel voert over de private militairen en over welke bevoegdheden deze eenheden beschikken in 

specifieke situaties: “Because of the age, greater knowledge and close contact to higher-ranking officers 

of some contractors, ordinary soldiers or even junior officers assume that the contractors have some sort 

of special authority and follow their suggestions as if they were orders” (Krishnan, 2008, p. 134). Deze 

onduidelijkheid wordt vooral gevoed door het statuut van PMC-leden: het gaat formeel om burgers, die 

geen deel uitmaken van een reguliere krijgsmacht en zich buiten de officiële commandostructuur 
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bevinden. Dit maakt dat reguliere militaire commandanten in theorie geen directe bevelsmacht over PMCs 

en hun leden kunnen uitoefenen (Fabre, 2010, p. 549). 

Singer omschrijft PMCs scherpzinnig als “Integral to, but not within the military operation” (2003, p. 

159). Volgens Patrick Wouters ondermijnt deze hoedanigheid niet enkel de mogelijkheden van een 

krijgsmacht om op te treden als één geheel, maar brengt het ook bepaalde risico’s met zich mee: “The fact 

that contractors in the Area of Operations are not under direct control of the military command obviously 

goes against one of the first principles of military operations: unity of command” (2010, p. 5). Een gevolg 

van de gescheiden commandostructuur is dat deze twee werelden naast elkaar kunnen leven: “Contractors 

sometimes live separately, drive nonmilitary vehicles, use nonmilitary radios, and report to their corporate 

bosses” (Schreier & Caparini, 2005, p. 46). Zo gebeurt het wel eens dat private militaire konvooien door 

een Area of Responsibility (AOR) rijden, zonder medeweten van de desbetreffende commandant. Niet 

alleen bemoeilijkt dit significant de mogelijkheid tot bijstand, indien het desbetreffende konvooi daar in 

geval van nood om zou verzoeken; in een dynamische en risicovolle conflictomgeving creëert het een 

potentieel levensgevaarlijke situatie voor alle betrokkenen (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 

2007, p. 16). Door de gescheiden commandostructuur zijn beide partijen niet permanent van elkaars doen 

en laten op de hoogte en is er van een gestructureerde informatie-uitwisseling soms geen sprake: “There 

are no established standards or even operating procedures” (Singer, 2003, p. 159). Fred Schreier en 

Marina Caparini argumenteren nochtans dat, door de ongekende destructieve kracht van het hedendaagse 

militaire apparaat, coördinatie meer dan ooit het sleutelwoord is om uitwassen als ‘collateral damage’ en 

‘friendly fire’ aan te pakken: “The ‘ideal battlespace’ would not contain any civilians. The presence of 

noncombatants as well as ‘civilians authorized to accompany the force’ in the area of operations greatly 

complicates the life of a commander” (2005, p. 47). 

Nochtans zijn er op operationeel gebied ook ontegensprekelijk pluspunten verbonden aan het gebruik van 

PMCs. Door de afwezigheid van politieke of bureaucratische besluitvormingsmechanismen zijn private 

military companies in staat om uiterst snel troepen te mobiliseren (of demobiliseren): “As quickly as these 

forces can appear, they can disappear. Once dangers passes, they can be quickly demobilized” (Avant, 

2007, p. 457). PMCs hebben een indrukwekkend ‘surge’-vermogen en kunnen efficiënt lacunes opvullen 

in de militaire operationele capaciteit. Daar komt nog bij dat private militairen niet gebonden zijn aan een 

(verplicht) rotatiesysteem. Dit maakt dat ze langer en consistenter dan reguliere militairen aanwezig 

kunnen blijven in conflictgebieden (Sullivan, 2010, p. 888). 

If there were an Oscar for combat participants, PMCs would certainly win the nomination for 

best supporting act. 

(Isenberg, 2004, p. 7) 
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Reguliere krijgsmachtonderdelen hebben op een gegeven moment slechts een bepaald aantal actieve 

troepen tot hun beschikking. Dat aantal kan alleen maar worden verhoogd door een omslachtig wervings- 

en opleidingsproces. PMCs, langs de andere kant, beschikken steeds over aanzienlijke reserves. Door hun 

vermogen om in te spelen op vraag en aanbod, zijn ze in staat om enerzijds veel sneller nieuw personeel 

aan te werven, en anderzijds een ‘pool’ van onmiddellijk inzetbare private militairen te onderhouden. De 

militaire baten hiervan zijn legio: “The ability to hire and deploy contractors quickly not only provides a 

needed surge capacity in the midst of armed conflict, but also facilitates the deployment of a small number 

of troops to parts of the world where the state has little presence” (Sullivan, 2010, p. 889). 

Vanuit operationeel perspectief zou de inzet van PMCs dus voor meer flexibiliteit en ondersteuning op het 

terrein moeten zorgen. Toch manifesteren zich ook op deze vlakken complicaties. 

Wat bijvoorbeeld niet over het hoofd mag worden gezien, is dat reguliere militairen steeds moeten instaan 

voor de veiligheid van de aanwezige PMC-leden – in essentie burgers – binnen de conflictzone: 

“Contractors cannot provide their own security; this is a military function and can have a significant 

impact on resources during heightened activity or combat operations” (Singer, 2003, p. 151). Dit betekent 

dat commandanten altijd een deel van hun manschappen zullen moeten achterhouden om de veiligheid 

van de ingehuurde militairen te garanderen. Als gevolg hiervan zijn deze manschappen niet inzetbaar in 

gevechtsoperaties. Een ander heikel thema betreft de reservecapaciteit van het logistieke personeel. 

Doorheen de geschiedenis van de oorlogvoering hebben logistieke krijgsmachtonderdelen op cruciale 

momenten vaak succesvol dienst kunnen doen als reservetroepen. Reguliere militaire eenheden die instaan 

voor logistieke taken als bevoorrading, onderhoud of technische ondersteuning hebben tenslotte ook een 

militaire opleiding gekregen, en kunnen, indien nodig, altijd ingezet worden op het strijdveld. Bij private 

military companies is dit niet noodzakelijk het geval. Puur logistieke PMC-leden zijn vaak niet in dezelfde 

mate ‘cross-trained’, laat staan uitgerust, om taken uit te voeren die buiten hun primaire werkomschrijving 

vallen (Singer, 2003, p. 163). 

Ten slotte kan opgemerkt worden dat de verstandhouding tussen PMCs en de lokale krijgsmachten en 

ordehandhavingsdiensten niet altijd van een leien dakje loopt. Wanneer PMCs ingehuurd worden door een 

overheid om de bestaande krijgsmacht of ordehandhavingsdiensten te vervangen of aan te vullen, kan dit 

door die laatste aanzien worden als een ‘motie van wantrouwen’ (Schreier & Caparini, 2005, p. 63). Door 

het gevoel van uitsluiting en verloren prestige kan er bitterheid optreden bij de lokale troepen. De 

samenwerking met PMCs verloopt hierdoor vaak erg moeilijk. 

Contractuele dillema’s: Het contract vormt een katalysator voor veel problemen op het terrein. Zo 

benadrukt Lourdes Castillo dat het onmogelijk is om alle eventualiteiten vooraf in een contract vast te 

leggen. De kans is groot dat in bepaalde omstandigheden PMCs taken moeten uitvoeren die vooraf niet 

contractueel vastgelegd werden. In een dergelijk geval zou het contract meteen moeten aangepast worden; 

wat niet altijd mogelijk of wenselijk is op het terrein (2000, p. 26). 
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To stop during combat, no matter how briefly, to rewrite or renegotiate a contractor’s 

obligations severely limits a commander’s ability to accomplish the mission. 

(Castillo, 2000, p. 26) 

Militaire commandanten ervaren een alomtegenwoordige nood aan beschikbaarheid om een operatie in 

goede banen te leiden. Die beschikbaarheid incasseert rake klappen wanneer men constant rekening moet 

houden met wat wel of niet in het contract met de ingehuurde PMC voorzien is. PMCs kunnen, op hun 

beurt, het contract gebruiken als drukkingsmiddel. Het biedt hen de mogelijkheid om cruciale situaties op 

het terrein uit te buiten, en misschien zo een heronderhandeling, uitbreiding of verlenging van het 

bestaande contract af te dwingen (Avant, 2007, p. 458). Volgens Wouters kan het altijd nog erger: “It can 

also result in the abandoning of the contract when PMC services are most needed, because a PMC may 

have no hesitation in suspending a contract if the situation turns too risky in either financial or real terms” 

(2010, p. 5). In de meest extreme gevallen betekent dit dat PMCs of hun werknemers simpelweg ‘neen’ 

kunnen zeggen tegen gevaarlijke opdrachten, of zelfs staken op het gevechtsveld. In tegenstelling tot 

reguliere militairen wordt in dit geval enkel een zakelijk contract verbroken. Buiten reputatieschade en 

een verminderde kans op een nieuw contract hangt er hen geen enkele zware straf boven het hoofd: “For 

employees, quitting the job is not desertion, punishable by prosecution and even death, but merely the 

breaking of a contract with limited enforceability […] The simple matter is that no equivalent enforcement 

exists for PMCs to prevent desertion by their employees” (Schreier & Caparini, 2005, p. 49). Kortom: 

wanneer PMCs of hun werknemers beslissen om zich terug te trekken, kunnen ze op geen enkele manier 

gedwongen worden om hun contracten na te leven. Het spreekt voor zich dat de ‘vrijheid’ die PMCs op 

dit vlak hebben, ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de andere aanwezige militairen (en 

burgers) in een dynamische en risicovolle conflictomgeving. 

Een ander contractueel gevaar is het risico dat PMCs zich niet ten volle inzetten op het terrein. Deze ‘why 

fight hard?’-mentaliteit is volgens Singer niet enkel te wijten aan een mindere bereidheid tot het nemen 

van risico’s, maar ook aan de noodzaak die PMCs ervaren om in de toekomst een contractverlenging in de 

wacht te slepen (2003, p. 157). Dit maakt dat private militairen vaak niet (meteen) alles in de schaal 

werpen om een bepaalde opdracht tot een goed einde te volbrengen: “For example, a common complaint 

with PMC land mine clearance operations is that they often clear only major roads – both easier to clear 

and also more common measures of contract success – and the risky but still necessary operations, such as 

clearing rural footpaths or the areas around schools are generally ignored” (Singer, 2003, p. 157). Naast de 

commerciële prikkel om effectief te werken is er dus ook een prikkel om niet té effectief te zijn, anders 

schieten er in de toekomst geen contracten meer over (Pattinson, 2010, p. 439). 

Onduidelijke fysieke, mentale en technologische paraatheid: Leden van private military 

companies beschikken niet noodzakelijk over dezelfde fysieke en mentale paraatheid die vereist is in 

reguliere militaire eenheden. Reguliere militairen worden permanent getraind en hun paraatheid wordt op 
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meerdere manieren op de proef gesteld (Isenberg, 2008, p. 71). Bij PMCs is er, om het met de woorden 

van Armin Krishnan te zeggen, ‘No system in place to monitor contractor readiness’ (2008, p. 134). 

Voor de rekrutering van PMC-leden bestaan evenmin internationale standaarden. De bedrijven staan zelf 

in voor de controle en screening van potentiële werkkrachten. Aanvankelijk werd er vooral gerekruteerd 

in het milieu van elitesoldaten die hun betrouwbaarheid en kwaliteiten ruimschoots bewezen hadden. 

Maar door de stijgende vraag wordt deze visvijver steeds kleiner (Schreier & Caparini, 2005, p. 70). 

Singer maakt de voorbije jaren tevens gewag van een ‘gold-rush effect’: “Many firms entering the market 

were either entirely new to the business or had rapidly expanded […] The rush for profits has led some 

corporations to cut corners in their screening procedures” (2005, p. 123). Een aangrenzend probleem is de 

gangbare praktijk van PMCs om tijdens conflicten lokaal personeel aan te werven. Deze lokale 

aanwerving is stukken goedkoper en stelt PMCs in staat om in een mum van tijd aanzienlijk meer ‘boots 

on the ground’ te hebben: “Using local nationals as security contractors can also provide a number of 

potential benefits, such as providing jobs, building relationships and developing contacts with the local 

population, and having a security force that has a better understanding of the region” (Congressional 

Report Service, 2011, p. 3). Toch zijn hier ook substantiële veiligheidsrisico’s aan verbonden. Zo is het 

praktisch onmogelijk om elk lokaal gecontracteerd individu aan een grondige screening te onderwerpen. 

Volgens Christopher Spearin kunnen op deze manier ‘potentieel vijandige elementen’ ingelijfd worden 

door private military companies: “They may have sympathies toward the enemy or, in the peace support 

context, with one or other of the opposing forces […] Opposing forces may also find it relatively easy to 

infiltrate contractor staff” (2003, p. 40). Eenmaal in de rangen van een PMC is het voor infiltranten ook 

veel eenvoudiger om zich in de nabijheid van aanwezige reguliere militaire structuren en manschappen te 

begeven. Dat dit het bemachtigen van cruciale informatie of de organisatie van (terroristische) aanslagen 

aanzienlijk vergemakkelijkt, hoeft geen verder betoog. 

Singer verbreedt het veiligheidsdebat door ook in te gaan op de mogelijke technologische achterstand van 

PMCs. Hij stelt dat de technologische beveiliging in het private militaire milieu, zelfs bij de uitvoering 

van gevoelige opdrachten, niet van hetzelfde kaliber is als bij reguliere ‘militaire bureaucratieën’, die op 

dat gebied lang gevestigde tradities en mechanismen hebben om de veiligheid te garanderen (2003, p. 

163). Zo zijn op vlak van communicatie de encryptiesystemen waarover private military companies 

beschikken lang niet zo geavanceerd als die van reguliere krijgsmachten. In tijden van elektronische 

oorlogvoering, waar de veilige overdracht van informatie meer dan ooit van belang is, roept dit volgens 

Singer ernstige vraagtekens op: “Hostile infiltration into a firm’s lesser-protected systems not only risks 

the firm’s failure to provide the client with necessary support, but also risks contamination of of the 

client’s systems” (2003, p. 163). 

Langetermijngevolgen voor de militaire professie: Een laatste dilemma betreft de 

langetermijngevolgen voor de militaire professie, en de toekomst van reguliere krijgsmachten. 
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The armed services have long seen themselves as engaged in a unique profession, set apart 

from the rest of civilian society, which they are entrusted with securing. The introduction of 

PMCs, and their recruiting from within the military itself, challenges that uniqueness. 

(Singer, 2005, p. 129) 

Reguliere militairen koesteren over het algemeen sterk ambivalente gevoelens tegenover de opmars van 

PMCs. Langs de ene kant wordt de extra ruggensteun die deze bedrijven aanbieden in tijden van ‘military 

overstretch’ toegejuicht. PMCs helpen om de kloof te dichten en bezorgen daarenboven veel 

gepensioneerde militairen een aantrekkelijke tweede loopbaan (Avant, 2007, p. 458). Toch heerst in 

reguliere militaire kringen ook een diepe ongerustheid over de gevolgen van de PMC-opmars: “For many 

soldiers it is demoralizing that some contractors do a similar job as they, but are much better paid, enjoy 

more freedom and can back off whenever they choose” (Lanning, 2005, p. 229). 

De opmars van private military companies zal meer dan waarschijnlijk voor veranderingen in de militaire 

professie zorgen. Dat proces kan worden versterkt (of versneld) door de nauwe verstrengeling van de 

reguliere en private militaire branche: “Contractors often work very closely together with soldiers and 

sometimes contractors are so much integrated in a military unit that they can feel as being part of it” 

(Krishnan, 2008, p. 136). Daar komt nog bij dat in de private sector het voorzetsel ‘ex-’ meer regel dan 

uitzondering is. Naast de leidinggevende functies, wordt ook een overweldigende meerderheid van het 

‘gewone’ PMC-personeelsbestand door ex-soldaten en voormalige ordehandhavers ingevuld. Deze nauwe 

band tussen privaat en regulier wordt door sommigen gezien als een garantie voor de professionaliteit van 

de particuliere sector. Doordat het gros van de private militairen in een vorige leven een reguliere 

opleiding en carrière genoten heeft, en vandaag nog steeds intensief moet samenwerken met reguliere 

militairen, zouden bepaalde professionele militaire waarden gesocialiseerd zijn (Avant, 2007, p. 456). 

Alhoewel dit een meer dan plausibele mogelijkheid is, mogen we echter niet vergeten dat invloed altijd 

van twee kanten komt. Zoals Anna Leander aangeeft: “The flip side of the outreach of the (public) 

military is the ‘reach in’ of the private contractors” (2006, p. 84). De band tussen de leden van de 

krijgsmacht en de private markt is, op zijn best, slechts een gedeeltelijke garantie dat het uitbesteden van 

militaire diensten niet gepaard zal gaan met het importeren van een ‘contractcultuur’, waar de ethische en 

normatieve beoordelingscriteria afwijken van die welke gewoonlijk gehanteerd worden in reguliere 

krijgsmachten, en waar onderwerping aan een reguliere militaire hiërarchie ondergeschikt is aan de 

individuele prestatie of winst. Dat wil evenwel niet zeggen dat dergelijke ontwikkelingen per definitie 

slecht (of goed) zijn. Zoals Leander aanhaalt zou dit automatisch een waardeoordeel of stellingname 

inhouden over de gewenste hiërarchische striktheid bij militaire organisaties, alsook de mate waarin de 

ethische, politieke en morele waarden van een krijgsmacht moeten lijken op die van de rest van de 

samenleving (2006, p. 89). Beide kwesties zijn niet alleen uiterst polemisch, maar zouden ons hier ook te 

ver leiden. 
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Fundamentele belangentegenstelling 

The military focuses on life and death, whereas business seeks profit. 

(Schreier & Caparini, 2005, p. 45) 

In essentie zijn de meeste problemen terug te koppelen naar een fundamentele en inherente 

belangentegenstelling. Schreier & Caparini benadrukken dat het winstoogmerk van private military 

companies in schril contrast staat met de (politieke) doelstellingen waar reguliere krijgsmachten door 

aangestuurd worden (2005, p. 18). Von Clausewitz omschreef oorlog niet voor niets als de voortzetting 

van politiek met andere middelen. Men kan zich dus afvragen of oorlogen en conflicten (als voortzetting 

van politiek) wel enigszins compatibel zijn met de hunker naar winst bij PMCs. De inbreng van private 

military companies kan haaks staan op de doelstellingen van een militaire operatie, of daaraan zelfs 

ernstige schade toebrengen. Zoals eerder vermeld zijn private militairen enkel gebonden door een 

contract, en niet door een militaire eed of code: “Contracts can be no replacement for obligation and 

obedience […] On the contrary, there are exceedingly good reasons to expect disagreement and 

contestation about the interpretation of contracts” (Leander, 2006, p. 78). In tegenstelling tot hun reguliere 

collega’s hoeven private militairen ook helemaal niet bereid te zijn om hun eigen leven in de waagschaal 

te werpen als een commandant of de situatie daar om vraagt. Zoals Michael Lee Lanning beschrijft: “They 

are just employees and their main motivation is financial compensation for their work” (2005, p. 229). 

Aan deze fundamentele belangentegenstelling an sich valt weinig of niets te veranderen. Dit wil evenwel 

niet zeggen dat er geen oplossingen kunnen – of moéten – gezocht worden voor concrete problemen op 

het terrein. 

Een manier om de elementaire militaire problemen in verband met PMCs te overstijgen, kan bijvoorbeeld 

zijn om ze officieel te integreren in de krijgsmacht. Op die manier worden ook zij onderworpen aan alle 

geldende regels en voorschriften. Hiermee zou het verschil tussen private en reguliere militairen 

geëlimineerd worden. In het Verenigd Koninkrijk is deze praktijk officieel goedgekeurd met de oprichting 

van ‘sponsored reserves’ (Wither, 2005, p. 114). Het idee achter de ‘sponsored reserves’ is dat private 

military companies (een deel van) hun medewerkers voor een bepaalde periode registreren als vrijwillige 

reserves bij de reguliere krijgsmacht. Deze reserves vallen onder het gezag van de krijgsmacht en kunnen 

actief worden ingezet in de strijd. Alhoewel dit zeker en vast van inventiviteit getuigt, blijven bepaalde 

problematische implicaties bestaan: PMCs (en niet de krijgsmacht) blijven verantwoordelijk voor het 

screenen en selecteren van deze manschappen; PMCs (en niet de krijgsmacht) blijven deze militairen 

betalen; PMCs (en niet de krijgsmacht) blijven het voornaamste hiërarchische referentiepunt voor deze 

troepen. Zoals een gekend Amerikaans spreekwoord treffend samenvat: you can take the boy out of the 

country but you can’t take the country out of the boy. Daarenboven komt nog dat het van bij het begin 

vaak niet duidelijk is of de private militairen effectief betrokken zullen worden (of nodig zullen zijn) in de 



31 
 

strijd. Het gevolg is een hoge mate van onzekerheid over wanneer de ingehuurde troepen moeten worden 

ingezet als ‘sponsored reserves’, en wanneer ze op het terrein aanwezig kunnen zijn als formele burgers: 

“Since there are good reasons to prefer the civilian status (which obscures the real costs of armed conflict, 

reduces the visible military engagements and keeps official death-tolls low), there is also good reason to 

expect that even if there is a quick fix for turning civilians into soldiers this fix will be underutilized” 

(Leander, 2006, p. 83). Willens nillens worden we dus ook hier geconfronteerd met grotendeels dezelfde 

operationele en hiërarchische uitdagingen. 

Door te focussen op de (on)betrouwbaarheid van PMCs is het geenszins de bedoeling geweest om private 

militairen clichématig af te schilderen als ‘cowboys’, ‘on-professionelen’ of ‘criminelen’. Zoals Krishnan 

stelt: “To be fair, many PMC employees are extremely well qualified” (2008, p. 136). De intentie was 

louter om erop te wijzen dat de inzet van private military companies op het terrein bepaalde implicaties 

met zich meebrengt, die een invloed kunnen hebben op de betrouwbaarheid. Het zou van grote naïviteit 

getuigen om te beweren dat private militairen inherent ‘onbetrouwbaar’ zijn. Ook de betrouwbaarheid van 

reguliere militairen loopt immers sterk uiteen: naast reguliere militairen die zich vakbekwaam, fatsoenlijk 

en verantwoordelijk gedragen, zijn er per slot van rekening genoeg anderen waarvoor het tegendeel geldt. 

Leden van PMCs zijn dus zeker niet an sich ‘onbetrouwbaarder’ dan hun reguliere collega’s. Het 

probleem is wel dat er in de private militaire sector onvoldoende instrumenten of incentives aanwezig zijn 

die betrouwbaarheid stimuleren, of – desnoods – het gebrek eraan bestraffen: “Indeed, all (public) military 

institutions have developed institutional mechanisms to deal with these absolutely central problems. There 

are martial courts for dealing with disobedience, desertion and mutiny. There are screening mechanisms 

for preventing them. And there is a training process for socializing newcomers into the military. In the 

private markets corresponding mechanisms are partial and patchy and applied at will” (Leander, 2006, p. 

78). Daarom komen we, net als de Nederlandse Adviesraad Internationale Vraagstukken, tot de conclusie 

dat de militaire afhankelijkheid van PMCs nooit de ‘kritische grens’ mag overschrijden, waarbij de 

praktische uitvoerbaarheid van operaties in overwegende mate wordt bepaald door de vraag of private 

military companies bereid (of in staat) zijn tot medewerking (2007, p. 43). Deze grens kan eveneens 

beschouwd worden als een algemene randvoorwaarde bij de bepaling van de taken die al dan niet in 

aanmerking komen voor uitbesteding. 

2.2. Economisch: (on)rendabel? 

Departments of Defense, like the commercial sector, should focus on getting the best value for 

each dollar spent. 

(Eland, 2001, p. 1) 

Het mag duidelijk zijn: ook de departementen van defensie ontsnappen niet aan de besparingsdrang die – 

tegenwoordig nóg sterker dan normaal – in vele landen heerst. Net als in de meeste andere publieke 
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sectoren wordt ook in het kader van defensie gegoocheld met termen als kosteneffectiviteit en 

rendabiliteit. Voorstanders beweren dat het gebruik van private military companies overheden in staat stelt 

om geld, mankracht en materiaal uit te sparen. Deze vrijgekomen middelen kunnen vervolgens 

aangewend worden voor de kerntaken van defensie, terwijl PMCs voor de rest instaan. Private military 

companies kunnen, met andere woorden, de taken uitvoeren waarvan defensie meent dat ze niet langer 

door reguliere militairen moeten worden uitgevoerd. Voor de talrijke staten die de afgelopen 10 jaar hun 

defensiebudget ingrijpend hebben zien dalen is dit zonder meer een aantrekkelijke optie. 

Economische argumentatie is bij velen dan ook het middel bij uitstek om het bestaan en inhuren van 

private military companies te rechtvaardigen. Toch wordt deze logica niet door iedereen gevolgd. Critici 

opperen dat de opmars van private military companies net tot hogere defensie-uitgaven kan leiden. Met 

het gebrek aan transparantie en concurrentie als voornaamste argumenten, counteren ze de gedachtegang 

dat een private militaire markt inherent rendabel is. 

Pay-as-you-use: Eén van de belangrijkste economische implicaties is dat overheden PMCs enkel 

moeten inhuren wanneer ze hen nodig hebben. 

It does not make economic sense to have large and expensive excess capacities, which are 

rarely needed. Therefore, it is quite reasonable to rent services or even certain capabilities on 

an on-demand-basis. 

(Krishnan, 2008, p. 144) 

Enkele goede voorbeelden op dit vlak zijn transportmogelijkheden of communicatiebandbreedte (Singer, 

2003, p. 55). Reguliere krijgsmachten kunnen in dit soort domeinen kiezen om terug te vallen op de 

basiscapaciteit, in de wetenschap dat ze bij grote operaties een versnelling hoger kunnen schakelen door 

een beroep te doen op PMCs. Overheden hoeven ook niet langer permanent een omvangrijk staand leger 

op de been te houden. Pas op het moment dat men meer troepen nodig heeft, kan men overgaan tot het 

inhuren van private military companies. Op die manier wordt het ook gemakkelijker om na een grote 

operatie sneller troepen terug te trekken. Wanneer het conflict of de oorlog afgelopen is, beëindigt men 

gewoon de overeenkomst met de PMC(s). 

Het Pay-as-you-use-principe lijkt eveneens geknipt voor allerhande trainingsactiviteiten en -evenementen. 

De organisatie van hedendaagse trainingsmethodes (‘live training’, ‘simulator based training’), alsmede 

het onderhoud van de daarvoor noodzakelijke faciliteiten, kost meer dan een handvol geld. Volgens 

Krishnan is het gebruik van private militaire trainingsfaciliteiten een plausibele optie: “The costs can be 

shared by several armed forces, while all of them can get the benefit of it. In such sharing arrangements 

the overall utilization of the training facility would be much better, making it much more cost-efficient 

and therefore cheaper for all” (2008, p. 145). 
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Besparen op opleidingskosten: 

Whereas a state’s military might invest hundreds of thousands of dollars to recruit, train and 

retrain each individual soldier, PMCs can quickly pull the same services from the open market 

for a fraction of the cost. 

(Singer, 2003, p. 74) 

Door een deel van de krijgsmacht te vervangen door private militairen, kunnen overheden substantieel 

besparen op de opleidingskosten van reguliere militairen. Het is veel rendabeler om PMCs in te huren 

voor bepaalde gespecialiseerde taken, in plaats van reguliere militairen hiervoor op te leiden. Reguliere 

militairen zouden steeds beschikbaar moeten zijn voor de uitvoering van primaire taken. Een goed 

getrainde soldaat aardappelen laten schillen is gewoon niet efficiënt. Ook is het niet rendabel om soldaten, 

na hun militaire opleiding, nóg een tweede keer op te leiden als bijvoorbeeld monteur of IT’er, terwijl men 

van bij het begin gewoon een monteur of IT’er kon gevonden hebben op de private markt. 

Ook voor post-conflict- en ontwikkelingslanden kan het inhuren van PMCs economisch erg interessant 

zijn. Een effectief staand en professioneel leger opleiden kan een dure aangelegenheid zijn, zeker voor 

staten die net uit een (burger)oorlog komen. 

Unieke specialisatie: Private military companies zijn veelal gespecialiseerd in bepaalde terreinen: 

“They recruit personnel with particular skills – in language or area expertise – or particular experience – 

establishing order after a civil war. It is much harder for national military organizations to find those kinds 

of specific skills and experience and deploy them to a particular arena” (Avant, 2007, p. 458). Hun 

werknemers komen van over de hele wereld en variëren van elitetroepen met meer dan 20 jaar 

gevechtservaring tot bedienden met enkel administratieve vaardigheden (Singer, 2003, p. 76). 

Private military companies maken op een inventieve manier gebruik van databases om wereldwijd te 

rekruteren. De meeste werknemers van PMCs worden – op basis van hun expertise – opdracht per 

opdracht in dienst genomen. Ook het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de uitvoering van 

bepaalde opdrachten, wordt niet gestockeerd, maar snel aangekocht of geleased op de internationale markt 

(Singer, 2003, p. 75). Dit zorgt ervoor dat PMCs maximaal kunnen inspelen op unieke wensen en 

specifieke noden van hun klanten. Databases op de private militaire markt zijn over het algemeen ‘niet-

exclusief’. Dit betekent dat meerdere PMCs beroep kunnen doen op dezelfde personen. Een private 

militair kan de ene week voor ArmorGroup werken, de week erop voor Control Risk Group en een maand 

later voor Erinys (Avant, 2005, p. 16). 

Wanneer we over specialisatie spreken, denken we vanzelfsprekend ook aan de ontwikkeling, het 

onderhoud, de reparatie of zelfs de bediening van de complexe wapen-, informatie- en 

communicatiesystemen, die de hedendaagse oorlogvoering zo sterk kenmerken. Voor krijgsmachten is het 



34 
 

vaak onrendabel om te investeren in dergelijke ‘exotische’ capaciteiten: “It takes many years for the 

military to develop an organic support capability for a new weapons system. This is exacerbated by the 

growing complexity of weapon systems. It becomes then simply uneconomical. Production lines are also 

finite and some systems are more frequently replaced by newer systems or upgraded when better 

technology becomes available so that it seems to be not worth the effort for the military to always develop 

the competence for supporting new weapons systems” (Manker & Williams, 2004, p. 17). 

Sluimerende braindrainrisico’s: De specialisatiemedaille heeft echter ook een keerzijde. Volgens 

Isenberg is er meer dan ooit kans op een ‘braindrain’ bij de reguliere strijdkrachten, omdat veel 

krijgsmachten hun puikste soldaten kwijtspelen aan private ondernemingen, die altijd op zoek zijn naar de 

best opgeleide militairen (2008, p. 59). Hierdoor verliezen reguliere krijgsmachten bepaalde 

vaardigheden, en kunnen ze te afhankelijk worden van PMCs. Singer merkt nu al een vicieuze cirkel bij 

de opleiding van militairen op: reguliere strijdkrachten doen een beroep op PMCs om hun troepen op te 

leiden, maar eenmaal ze getraind zijn en ervaring hebben opgedaan, worden ze weggelokt door diezelfde 

PMCs (2003, p. 198). 

Bepaalde militairen, zoals luchtmachtpiloten, hebben in het verleden altijd al de mogelijkheid gehad om 

hun carrière verder te zetten op de civiele markt. Ook nu nog beslissen aardig wat piloten om na – of 

tijdens – hun militaire loopbaan over te stappen naar het vliegen van commerciële lijnvluchten. De opmars 

van private military companies, daarentegen, zorgt voor een totaal ander verhaal; in de PMC-industrie 

worden werknemers aangeworven om quasi-identieke taken uit te voeren als in hun vorig beroep. 

Daarenboven blijven deze werknemers opereren binnen hetzelfde militaire domein. Het onvermijdelijke 

gevolg hiervan laat zich al raden: PMCs treden rechtstreeks in concurrentie met overheden. Of zoals 

Singer zegt: “Not only do they draw their employees from the military, they do so to play military roles, 

thus shrinking the military's purview” (2005, p. 127). 

De financiële vergoeding voor de gepresteerde arbeid of diensten speelt hierbij – niet verrassend – een 

bepalende rol. Werknemers van PMCs kunnen gemakkelijk 500 tot 1500 dollar per dag verdienen. In 

vergelijking met het loon van reguliere militairen, dat schommelt rond de 100 dollar per dag, is dit een 

wereld van verschil (Palou-Loverdos, 2011, p. 31). 

Special forces lijken het meest gevoelig voor mogelijke ‘brain drain’-effecten. Leden van dit soort elite-

eenheden beschikken in de regel over de meeste vaardigheden, en hebben daardoor de grootste 

marktwaarde. Commandanten van elite-eenheden in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 

hebben al meermaals hun diepe bezorgdheid geuit over de ‘stroperstechnieken’ van de private militaire 

industrie. Wereldwijd proberen legertoppen de schade te beperken door de invoering van hogere lonen, 

betere voordelen en meer opleidingen. Het gaat zelfs zover dat sommige krijgsmachten toestaan dat hun 

manschappen een jaar verlof nemen, in de hoop dat ze snel veel geld verdienen op de private militaire 
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markt, en vervolgens terugkeren (Isenberg, 2008, p. 59). Kortom: alle methodes lijken goed om deze 

getalenteerde militairen niet voorgoed te verliezen. 

Principal-agent-problematiek: Critici van privatisering verwijzen gretig naar de principal-agent-

theorie om de economische rendabiliteit van private military companies in twijfel te trekken. 

Het delegeren van een taak zorgt ervoor dat een principal geen volledig zicht meer heeft over de 

uitvoering; hij is niet perfect op de hoogte van de voorkeuren, capaciteiten en het gedrag van de agent. 

Vanuit economisch oogpunt bekeken vormt dit een serieus probleem: “In order to make optimal use of an 

agent the principal would need complete information on the performance of the agent to compensate the 

agent appropriately. In reality, this is never the case and the agent has both the incentives as well as the 

opportunities to exploit the principal by hiding bad performance and overcharging for provided services” 

(Krishnan, 2008, p. 145). De taak van de principal bestaat er dus ook in om de agent enigszins te 

monitoren. Dit is geen gemakkelijke taak, aangezien de principal sterk afhankelijk blijft van de informatie 

die de agent hem geeft. Effectieve monitoring brengt bovendien een aanzienlijke hoeveelheid extra kosten 

met zich mee, die de potentieel besparende voordelen van outsourcen teniet kunnen doen. 

Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid op het bestaan van divergente preferenties. Dit zorgt ervoor dat 

agents een eigenbelang kunnen hebben dat ingaat tegen de belangen van de principal: “The interests of the 

principal who hires a private military company will never exactly coincide since the own agenda of the 

latter is dominated by profit-maximization […] A PMC will try to seek profit-margins as high as possible. 

As a result companies might limit expenditures on the most effective solution while government 

bureaucracies try to achieve their goals no matter the costs” (Singer, 2003, p. 151). PMCs ervaren een 

alomtegenwoordige prikkel om te kiezen voor de goedkoopste oplossing. Het hoeft geen betoog dat dit 

vaak de minst kwaliteitsvolle is. Je krijgt met andere woorden waarvoor je betaalt. 

Gebrek aan concurrentie: Singer benadrukt dat rendabiliteit nooit als een inherent kenmerk van een 

geprivatiseerde markt mag worden beschouwd. Rendabiliteit wordt volgens hem uitsluitend door de 

aanwezigheid van concurrentie en transparantie bepaald. Hij argumenteert dat net deze eigenschappen 

onvoldoende ontwikkeld zijn op de private militaire markt: 

Many contracts are awarded non-competitively and the access to the defense market by non-

defense companies or newcomers is made difficult by the complicated military procurement 

process. Some few big defense companies command most of the procurement budgets, while 

more competitive smaller or non-defense companies do not as easily get contracts. 

(2003, p. 155) 

In de private militaire sector werkt men geregeld met langetermijncontracten, zeker als het om hightech-

applicaties en wapensystemen gaat. Dergelijke contracten creëren volgens Schreier & Caparini ‘feitelijke 
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monopolies’ (2005, p. 53). Gecombineerd met het verlies aan kennis en expertise in de reguliere rangen, 

kunnen PMCs zich – zeker als het militaire kerntaken betreft – een aanzienlijke machtspositie toe-eigenen. 

Dit stelt hen in staat om later favorabele contractenverlengingen of herzieningen af te dwingen. De klant 

op zijn beurt, die zelf amper nog over structuur of personeel in die domeinen beschikt, heeft in een 

concurrentiearme omgeving weinig keuze en is vaak genoodzaakt om hierop in te gaan (Schreier & 

Caparini, 2005, p. 101). Daar komt nog bovenop dat na verloop van tijd, en contracten, het voor een PMC 

kinderspel is om ‘expertise’ te claimen in een bepaald domein. Deze expertiseclaims vormen de grondslag 

voor veel ‘sole-source’-contracten, waardoor andere bedrijven zelfs niet eens de kans krijgen om te bieden 

(Singer, 2003, p. 155). 

Ook de vorm die contracten op de private militaire markt aannemen getuigt bezwaarlijk van een 

concurrentiële omgeving: ‘cost-plus’-contracten – waar de prijs variabel is – en ‘contract-bundling’ – 

waar twee of meerdere contracten samengevoegd worden in één ‘super-sized’ contract – zijn er schering 

en inslag (Lappin, 2007, p. 42). In tegenstelling tot contracten met vaste prijsafspraken, waarbij de risico’s 

voor een groot deel bij de bedrijven liggen, lopen PMCs bij ‘cost-plus’-contracten vrijwel geen enkel 

financieel risico. Bovendien ontbreken op die manier de prikkels om efficiënt te werken. Integendeel, als 

de PMC een percentage van de kosten ontvangt, stijgt zijn winst naarmate de gedeclareerde som groter 

wordt. Met andere woorden: hoe meer kosten men aanrekent, hoe meer profijt men heeft (Adviesraad 

Internationale Vraagstukken, 2007, p. 13). 

Eveneens gerelateerd aan het gebrek aan concurrentie zijn de hoge transactiekosten op de private militaire 

markt. Door een economische bril bekeken kan het per slot van rekening rendabeler zijn om frequent van 

leverancier te wisselen, al naargelang hun prijs-kwaliteitverhouding verandert. De enige kosten die dan in 

rekening moeten worden gebracht zijn de transactiekosten; de kosten om over te schakelen van de ene 

leverancier naar de andere. Volgens Krishnan wringt daar het schoentje op de private militaire markt. Hij 

maakt in casu een onderscheid tussen ‘gestandaardiseerde’ en ‘niet-gestandaardiseerde’ goederen en 

diensten: “For standardized goods and services and business relationships there are certainly cost saving 

opportunities of watching the market and frequently switching providers […] But many military related 

services are not standardized and it is not easy to switch providers, especially if a lot of initial capital is 

needed for the provision of services. For example, once a company has been contracted to build and 

operate an expensive military training facility, it would be uneconomical to switch to another provider. 

Many military service contracts extend over ten or more years anyway, making switching providers very 

difficult and very expensive” (2008, p. 146). 

Door het gebrek aan concurrentie en transparantie bestaat tevens het sluimerende gevaar voor 

‘overbilling’ (Chatterjee, 2004, p. 34). Volgens Singer hebben PMCs op dat vlak meerdere 

mogelijkheden: “If the payment amount is determined by the length of time, then it is likely that the PMC 

will bill up to the maximum allowable period. If the billing amount is set by the number of personnel 
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required, a PMC will likely hire as many billable employees as possible or pad their numbers with 

‘shadow’ employees” (2003, p. 156). 

Veiligheid als consumptieproduct: Wanneer veiligheid een consumptieproduct wordt, betekent dit 

een scheiding tussen degenen die het wel kunnen betalen en degenen die dat niet kunnen: “This can create 

an asymmetric situation in which some are provided with more security than others and, furthermore, the 

security measures employed to protect paying clients may negatively impact on those not-paying” 

(Flückiger, 2008, p. 19). In de praktijk van conflictsituaties komt het er meestal op neer dat grote 

buitenlandse bedrijven en nationale elites er wel in slagen hun belangen te verzekeren ten koste van de 

veiligheid van de lokale bevolking, die niet over dezelfde economische machtsmiddelen beschikt 

(Carmola, 2006, p. 168). 

Singer doet hier nog een schepje bovenop door te argumenteren dat PMCs hun diensten steeds zullen 

aanbieden aan de partij die bereid is om er het meest voor te betalen (2003, p. 56). Dat impliceert dat in 

principe niet alleen democratische staten en erkende internationale organisaties, maar ook dictatoriale 

regimes, criminele bewegingen of zelfs terroristische groeperingen in staat zijn om deze ondernemingen 

in te huren: “PMCs, unlike the military, are not obligated to act in their home government’s interest. 

While a PMC may contract with a friendly state, it is free to work with any group no matter the moral or 

strategic ramifications” (Kemp, 2010, p. 489). 

Bovendien valt in deze context ook op te merken dat private military companies rechtstreeks profiteren 

van een onveilige of conflictueuze omgeving. Avant constateert daarom dat PMCs weinig baat hebben om 

een conflict snel te beëindigen. Er zijn, integendeel, commerciële redenen om het te laten aanslepen. De 

contracten die PMCs binnenhalen vallen of staan met omstandigheden van instabiliteit en (veronderstelde) 

onveiligheid (2005, p. 40). PMCs hebben dus belang bij het voortbestaan van deze omstandigheden. Deze 

negatieve prikkel wordt enigszins gecompenseerd door de noodzakelijkheid van een goede reputatie, om 

in de toekomst opnieuw te worden ingehuurd. Volgens Oldrich Bures zijn PMCs echter in staat om 

conflicten te verlengen zonder dat dit duidelijk is, en bijgevolg ook geen negatieve gevolgen voor hun 

reputatie met zich meebrengt (2005, p. 542). 

Mythe of werkelijkheid 

If you've heard it once, you've heard it countless times: Governments and corporations turn to 

private military contractors because it is more cost-effective than using regular military forces. 

But is it true? 

(Isenberg, 2008, 25 april) 

Het zal wellicht geen verbazing opwekken dat het gros van de potentiële voordelen verbonden aan het 

gebruik van private military companies, zich in het economische kader situeren. Het pay-as-you-use-
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principe, de stevige besparingen op de opleidingskosten en de unieke specialisatie zijn sterke argumenten 

in het voordeel van PMCs. Toch zijn ook op economisch gebied serieuze kanttekeningen te maken bij de 

opmars van PMCs. Zo is er het sluimerende risico op een braindrain, de energieke manifestatie van de 

principal-agent-problematiek, een algemeen gebrek aan concurrentie en transparantie, en de potentiële 

versterking van ongelijkheid. 

Niettegenstaande dat we hier de economische kant van het verhaal belichtten – en cijfers dus hét middel 

bij uitstek zouden moeten zijn om de discussie te beslechten – blijkt het enorm moeilijk om de 

rendabiliteit van de private markt met die van de publieke markt te vergelijken. In economische kringen is 

men sterk verdeeld over het thema; er zijn onvoldoende betrouwbare empirische studies beschikbaar die 

de (on)rendabiliteit van PMCs kunnen bewijzen. Dit is voornamelijk te wijten aan het uitgebreide gamma 

aan variabelen en het bestaan van zogeheten ‘verborgen kosten’: “For example, when measuring the 

savings of using retired special operations forces personnel, how do you factor in the hundreds of 

thousands of tax dollars used to train these ex-soldiers?” (Isenberg, 2009, p. 24). Ook de indirecte kosten 

die gepaard gaan met het al dan niet monitoren van PMCs zijn niet altijd even duidelijk. Om de efficiëntie 

van PMCs te garanderen zijn toezichtmechanismen onontbeerlijk. Toch brengt dit extra kosten met zich 

mee, die ook in rekening moeten worden gebracht. Langs de andere kant zorgt de afwezigheid van 

dergelijke mechanismen, naar alle waarschijnlijkheid, evenzeer voor bepaalde kosten; zij het dan in de 

vorm van kwaliteitsverlies of ‘overbilling’. Zelfs indien men geen rekening zou houden met deze indirecte 

kosten, en enkel puur economische variabelen zou hanteren; dan nog is het zeer moeilijk om accurate 

informatie te bemachtigen, die het maken van een vergelijking tussen publiek en privaat toelaat. Hier 

wijzen we niet alleen naar PMCs; ook reguliere krijgsmachten bazuinen niet altijd rond wat de precieze 

kosten zijn van alle middelen die door hen ingezet worden. 

Concluderend kunnen we enkel vaststellen dat de – al dan niet – rendabiliteit van een PMC sterk zal 

variëren van opdracht tot opdracht: “The nature of the task determines whether private contractors or civil 

servants will be most cost effective […] Furthermore, the effect of privatization is highly dependent upon 

the wider market, regulatory, and institutional environment in which it is implemented (Avant, 2005, p. 

48). Ook de manier waarop het contract is opgesteld en welke incentives de overeenkomst bevat, zal een 

bepalende rol spelen. 

Tot slot valt op te merken dat er nog tal van andere economisch gerelateerde vraagtekens bestaan rond 

private military companies. Zo kan men zich afvragen in welke mate private military companies 

opgewassen zijn tegen plotselinge veranderingen op de markt. Hoe beïnvloeden faillissementen de 

dienstverlening die op dat moment aan de gang is? Wat met fusies en zogeheten ‘vijandige overnames’ 

door bedrijven of entiteiten die mogelijk gekant zijn tegen één of meerdere engagementen van de PMC? 

Reflecterend hierop mijmert Singer: “Is it probable that a battle, a fight, a mission or a war could be lost in 

the boardroom rather than on the battlefield?” (2003, p. 164). 



39 
 

2.3. Politiek: (on)controleerbaar? 

Cry ‘Havoc!’ and let slip the dogs of war. But whose dogs? 

(Isenberg, 2008, p. 1) 

De zwaarste implicaties met betrekking tot de opmars van private military companies bevinden zich 

waarschijnlijk op het politieke niveau. In tegenstelling tot privatisering in andere overheidssectoren schept 

de privatisering van het militaire domein een gevaarlijk precedent. Meer dan de militaire en de 

economische, zijn het naar alle waarschijnlijkheid de politieke implicaties die het zwaarst zullen 

doorwegen op het voortbestaan van private military companies. 

Eén van de grootste kopzorgen bij beleidsmakers betreft het vraagstuk rond verantwoordelijkheid. Men 

kan pas spreken over verantwoordelijkheid wanneer er diverse controlemechanismen aanwezig zijn die, 

elk op hun manier, verzekeren dat private military companies binnen de lijntjes kleuren. Robert Mandel 

onderscheidt, bij het inzetten van militaire middelen, vijf controlemechanismen (2002, p. 44). Er is (1) de 

uitvoerende controle door de regering en de legertop; (2) de parlementaire controle, doormiddel van de 

toezichtfunctie van het parlement; (3) de publieke controle door de bevolking, die de mogelijkheid heeft 

om volksvertegenwoordigers te kiezen, en de media, die de bevolking kan informeren; (4) de juridische 

controle, doormiddel van wetgeving en gerechtelijke instanties, die de context waarin en de manier 

waarop militaire middelen gebruikt mogen worden aan banden kunnen leggen; en ten slotte (5) de 

internationale controle door andere staten en internationale organisaties, die de naleving van de geldende 

normen en regels aangaande oorlogvoering kunnen evalueren (2002, p. 45). 

Door de opmars van private military companies komen deze controlemechanismen – en de 

overkoepelende notie van verantwoordelijkheid – in toenemende mate onder druk te staan. 

Ineffectieve uitvoerende controle: De controle op PMCs door de regering ontbeert om meerdere 

redenen effectiviteit. Het kenmerkende gebrek aan transparantie manifesteert zich immers ook op het 

hoogste politieke niveau. Ook daar heerst vaak onduidelijkheid over de precieze aantallen en de 

opdrachten van ingehuurde private military companies. Zelfs machtige instituties als het Amerikaanse 

Pentagon hebben problemen met het bijhouden van alle toegekende contracten. Daardoor slaagt men er 

vaak niet in om adequaat toezicht te houden op de prestaties van PMCs. Dit wordt nog verergerd door de 

trend om te besparen op personeel. Zo nam in de periode 1997-2002 het aantal 

contractverantwoordelijken van het Pentagon met 20 procent af, terwijl de omvang van de toegekende 

contracten in diezelfde periode bijna verdubbelde (Schreier & Caparini, 2005, 52). 

Ineffectieve uitvoerende controle kan evenzeer te wijten zijn aan competentieverlies. Doordat overheden 

meer en meer verantwoordelijkheden overdragen naar de private militaire sector, worden ze in 

toenemende mate afhankelijk van informatie, expertise en advies van de private militaire sector. Op die 
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manier kunnen overheden – op lange termijn – de mogelijkheid tot het maken van zelfstandige 

beslissingen op gebied van defensie verliezen. De betrokken belangen zijn immens; de druk uit de private 

militaire industrie op de politiek gigantisch. PMCs beseffen de significantie van politieke connecties maar 

al te goed. Ze gebruiken frequent lobbytechnieken om overheden te ‘bewerken’ en beslissingen in hun 

voordeel te doen uitdraaien. In de VS gebeurt dit vaak in de vorm van donaties aan politieke campagnes. 

In 2001 besteedden de 10 voornaamste PMCs uit de VS zo’n 32 miljoen dollar aan lobbywerk, en meer 

dan 12 miljoen dollar aan schenkingen voor politieke campagnes. De grootste PMC-donoren waren toen 

DynCorp, CACI, Titan Corporation en Halliburton, die allen een merendeel van hun donaties 

reserveerden voor de Republikeinse Partij (Isenberg, 2004, p. 40). 

De banden tussen overheden en PMCs worden nog steviger aangehaald door het ‘revolving door’-

syndroom. In de rangen van PMCs zijn veel voormalige politieke figuren en gepensioneerde 

regeringsmedewerkers terug te vinden. Ook het omgekeerde komt voor; politici met een verleden in de 

private militaire industrie. Eén van de meest geciteerde voorbeelden uit de laatste categorie is wellicht de 

voormalige vicepresident van de Verenigde Staten, Dick Cheney, die, voor hij zijn ambt opnam, CEO van 

Halliburton was (Singer, 2003, p. 140). Ook de militaire top blijkt extreem gevoelig voor het ‘revolving 

door’-syndroom. Volgens cijfers van The Boston Globe werd in de periode 2004-2008 een 

overweldigende 80% van gepensioneerde Amerikaanse drie- en viersterrengeneraals tewerkgesteld als 

consultant of leidinggevende in de private sector. Een decennium geleden, tijdens de periode 1994-1998, 

was dit slechts 40% (Bender, 2010, 26 december). 

In deze context dringt de gedachte aan het ontstaan van een nieuw ‘militair-industrieel complex’ zich op, 

waarbij de belangen van de private partijen, de militaire bureaucratie en politieke gezagsdragers met 

elkaar verweven worden, en prevaleren boven het algemene belang (Adviesraad Internationale 

Vraagstukken, 2007, p. 10). 

Onvoldoende parlementaire controle: Parlementaire controle is sowieso al geen gemakkelijke 

opdracht in de ‘fog of war’ van conflictsituaties. De opmars van private military companies doet daar als 

het ware nog een schepje bovenop. Typerend voor conflict- en oorlogssituaties is het gebrek aan 

informatie. Doordat de berichtgeving in de media meestal schaars is, zijn parlementen vaak enkel 

aangewezen op informatie die hen wordt aangereikt door de eigen regering en/of krijgsmacht. 

Privatisering kan een middel zijn om parlementaire controle te vermijden. Door meer en meer 

verantwoordelijkheden op het gebied van defensie naar de particuliere sector over te hevelen, kan een 

groot aantal controversiële, of zelfs illegale, activiteiten van de overheid onder de radar worden gehouden. 

Het gebruik van private militairen in militaire operaties houdt de cijfers van ingezette strijdkrachten laag. 

Dat maakt het makkelijker om troepen naar het buitenland te sturen. In de VS worden PMCs vaak als 

pasmunt gebruikt om parlementaire limieten te omzeilen: “In essence, you keep the numbers down while 
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contractors make up the difference” (Manker & Williams, 2004, p. 18). Castillo haalt in dit kader het 

voorbeeld van Bosnië aan: “Congress restricted the number of troops that could be deployed in Bosnia to 

20.000. By sending 2000 contractors more US troops could be freed for military tasks, which effectively 

undermined the Congressional intention of keeping the US footprint small” (2000, p. 27). Ook 

internationale verplichtingen kunnen op deze manier aan de laars gelapt worden. Zo ontdoken de 

Verenigde Staten het wapenembargo van de Verenigde Naties op de Balkan in 1991, toen ze de PMC 

MPRI inhuurden om de Kroatische strijdkrachten te adviseren en te trainen (Jackson, 2002, p. 36). 

Het inzetten van PMCs, in plaats van reguliere krijgsmachtonderdelen, komt ook op andere manieren 

politiek handig uit. Privatisering maakt ‘plausibele ontkenning’ mogelijk in gevallen waar de overheid 

directe betrokkenheid wil voorkomen omwille van juridische, diplomatieke of publicitaire redenen 

(Renou, 2005, p. 299). Hier kan gedacht worden aan de uitbesteding van immoreel of illegaal 

onderzoekswerk (bijvoorbeeld op het gebied van biologische of psychologische oorlogvoering), 

controversiële activiteiten van inlichtingendiensten (zoals het vermoorden, vasthouden of martelen van 

vermeende terroristen), tot en met geheime interventies in lopende conflicten (zoals in Angola, Nicaragua, 

Colombia en Sierra Leone) (Krishnan, 2008, p. 154). 

Afgezwakte publieke controle: Privatisering zorgt inherent voor een afzwakking van publieke 

controle. In tegenstelling tot overheden, zijn bedrijven veel minder verplicht om informatie publiek te 

maken. Singer haalt aan dat gegevens over contracten en ondernemingsstructuren van PMCs daarom vaak 

onder het bedrijfsgeheim vallen (2004a, p. 538). De situatie in de Verenigde Staten illustreert dit perfect: 

contracten met PMCs zijn niet inkijkbaar onder de ‘Freedom of Information Act’ (Isenberg, 2009, p. 23). 

Private ondernemingen zijn in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan hun bedrijfsleiders en 

aandeelhouders; niet aan het brede publiek. Ze hebben belang bij het achterhouden van informatie die hun 

competitiviteit kan aantasten: “Big corporations only have to publish financial information and very 

general information on their business operations in annual reports. However, smaller and not publicly 

traded companies usually do not even have this obligation. They can refuse to publish any information on 

their business” (Krishnan, 2008, p. 154). 

Een ander belangrijk punt betreft de dood van militairen. De meeste overheden zijn verplicht om tijdens 

oorlogen of conflicten frequent te rapporteren over het aantal gesneuvelde militairen. Deze cijfers worden 

doorgaans breed uitgesmeerd in de media en beïnvloeden in grote mate de publieke opinie. Net daarom is 

het politiek vaak opportuner om private militairen in te zetten. PMCs bieden voor veel staten een 

oplossing voor het zogeheten ‘body-bag-effect’: “Once it is clear that conflict is a foregone conclusion, 

many states would prefer to have contractors under fire rather than risk sending their soldiers home in 

body bags” (Davis, 2000, p. 174). Slachtoffers die vallen onder de werknemers van deze ondernemingen 

zullen nooit in de officiële statistieken terug te vinden zijn, althans niet samen met reguliere militaire 

slachtoffers. Dit geldt helemaal wanneer het gaat om mensen met een andere nationaliteit dan die van de 
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inhurende staat. Ook de PMCs zelf zijn niet verplicht om publiekelijk over de dood van hun werknemers 

te rapporteren; meestal worden enkel de familieleden van de slachtoffers op de hoogte gebracht. Door de 

werkelijke menselijke kosten van militaire operaties buiten beeld te houden, wordt publieke controle 

ernstig bemoeilijkt. Volgens The New York Times werden in 2011 voor het eerst meer private militairen 

dan reguliere Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan. Zeker 430 leden van Amerikaanse PMCs 

zouden vorig jaar in de oorlog in Afghanistan om het leven zijn gekomen, tegenover ‘slechts’ 418 

reguliere Amerikaanse militairen (Nordland, 2012, 12 februari). Een deskundige beweert in hetzelfde 

artikel dat, door de schaarse rapportageverplichtingen, het werkelijke dodencijfer van private militairen in 

conflicten nog veel hoger kan liggen: “No one believes we’re underreporting military deaths […] 

Everyone believes we’re underreporting contractor deaths”. 

Daar komt nog bij dat PMCs – laat staan hun implicaties – niet op reguliere basis aan bod komen in de 

media. Het artikel dat hierboven beschreven werd is daarom (veel) meer uitzondering dan regel. 

Figuur 4: Overzicht media-aandacht voor PMCs (The New York Times) 

 

(Avant & Sigelman, 2010, p. 246) 

Deorah Avant en Lee Sigelman vergeleken in de periode 2003-2007 het aantal artikels dat in de 

toonaangevende krant The New York Times over PMCs verscheen, met het aantal bijdragen over 

reguliere strijdkrachten. Het resultaat van hun onderzoek – samengevat in de grafiek hierboven – spreekt 

boekdelen. De weinige keren dat PMCs wel op aanzienlijke media-aandacht konden rekenen was volgens 

Avant & Sigelman enkel te wijten aan sensationele incidenten. Zo werden in het tweede kwartaal van 

2004, net na de brutale dood van Blackwater-medewerkers in Fallujah, een recordaantal van 95 artikels 

geschreven waarin PMCs als hoofdonderwerp figureerden. Ook de volgende maanden bleef de media-

aandacht nog even aanhouden, na het uitlekken van de betrokkenheid van CACI- en Titan-medewerkers 

bij de schandalen rond misbruik en intimidatie van gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis. Toch valt 
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op dat, zelfs in deze uitzonderlijke periode, de aandacht voor de reguliere strijdkrachten nog steeds hoog 

uittorende boven de mediabelangstelling voor PMCs. In ‘normale’ omstandigheden waren PMCs zo goed 

als onzichtbaar op de mediaradar; met een tekenende 1/47 verhouding in het voordeel van reguliere 

strijdkrachten, over de hele periode, tot gevolg (Avant & Sigelman, 2010, p. 246). 

Over het algemeen hoeven PMCs zich – in tegenstelling tot overheden – weinig of niets aan te trekken 

van de publieke opinie of een mogelijke electorale afstraffing, omwille van betrokkenheid bij een conflict. 

Hetzelfde geldt voor misbruiken en schandalen. Schreier & Caparini stellen vast dat burgers en media 

doorgaans veel zwaarder tillen aan machtsmisbruik in de politieke wereld of corruptie in publieke 

domeinen, dan aan manifestaties van dezelfde fenomenen in een private context: “Thus, in addition to the 

potential for official deniability, PMCs offer lower risks of public outrage and its accompanying political 

ramifications” (2005, p. 102). 

Ontoereikende juridische en internationale controle: In het vorige deel van dit onderzoek werd al 

gefocust op het ontbreken van een algemeen aanvaard en afdwingbaar regulerend kader voor PMCs (1.4). 

Private personen of bedrijven die hun contracten niet nakomen of (inter)nationale wetten aan hun laars 

lappen, kunnen vervolgd worden door (inter)nationale rechtbanken. Althans, dat is de theorie. Bij private 

military companies ligt dit heel wat moeilijker. PMCs opereren min of meer in een juridisch 

niemandsland, tussen drie rechtssystemen in; dat van het gastland, dat van het inhurende land en dat van 

het land van herkomst (Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2007, p. 19). Ook regels van het 

internationaal humanitair recht zijn in principe op hen van toepassing. Door deze complexe combinatie 

van nationaal en internationaal recht, glippen PMCs vaak succesvol door de mazen van het juridische net. 

Slechte prestaties, fraude en ander crimineel gedrag van PMCs blijven daarenboven menigmaal 

onopgemerkt door het attraperende gebruik van subcontracten en onderaannemingen binnen de private 

militaire industrie. Het is goed mogelijk dat wanneer een overheid een contract met ‘PMC A’ aangaat, dit 

doorgespeeld wordt naar ‘PMC B’, en ten slotte op het terrein wordt uitgevoerd door ‘PMC C’. Door hun 

immateriële en vluchtige aard kunnen PMCs zich bovendien prompt ontbinden, omvormen, of zich ergens 

anders opnieuw vestigen: “If a nation puts too much pressure on a firm, it can simply ‘shop around’ for 

alternative, more permissive environment in which to base itself […] In fact, all the mechanisms typically 

used by multinationals to avoid taxation or labour and environmental regulations are available to PMCs to 

avoid oversight” (Schreier & Caparini, 2005, p. 66). Naamsveranderingen, het creëren, kopen en afstoten 

van dochterondernemingen, personeelswissels, … zijn in dit opzicht slechts enkele van de trucs uit de 

hoge hoed van PMCs. 

Ook indien wangedrag van een private military companies effectief wordt vastgesteld, leidt dit niet 

automatisch tot sancties. Overheden staan over het algemeen vrij weigerachtig tegenover het stopzetten 

van contracten of het aanspannen van rechtszaken tegen PMCs. Dit komt hoofdzakelijk door de sterke 

concentratie in de private militaire sector, die het uiterst moeilijk maakt om van aanbieder te veranderen. 
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Daar komt nog bij dat in bepaalde gevallen het aanspannen van rechtszaken tegen PMCs averechts kan 

werken, en negatieve effecten met zich mee kan brengen voor de economische of buitenlandspolitieke 

belangen van overheden. Zo wist het Verenigd Koninkrijk eind jaren negentig donders goed dat het niet 

moest aandringen op de vervolging van PMC Sandline International voor overtredingen op het VN-

wapenembargo in Sierra Leone, want ook Britse overheidsfunctionarissen waren in deze zaak nauw 

betrokken (Cilliers, 2002, p. 148). 

Private military companies vormen eveneens een uitstekend middel om internationale controle te 

vermijden: “PMCs may offer tools to individual states or other actors that can accomplish goals abroad 

without the involvement of the UN. This could be seen as avoiding sticky political debates or taking quick 

action when that is required. By offering a tool that works in an array of different forums, private security 

may reduce the need to work through the political processes that states have set up through multilateral 

institutions” (Avant, 2004, p. 157). 

Een kwestie van verantwoordelijkheid 

Democratic government is responsible government – which means accountable government – 

and the essential problem in contracting out is that responsibility and accountability are greatly 

diminished. 

(Arthur S. Miller, zoals geciteerd in Singer, 2003, p. 215) 

Het gebrek aan transparantie in de private militaire sector verheft politieke controle tot een hachelijke 

onderneming. Regeringen hebben het moeilijk om het overzicht te behouden; parlementen worden amper 

betrokken; burgers en media krijgen weinig of geen informatie; en juridische en internationale instanties 

vissen achter het net. Kortom: iedereen loopt verloren in het informatielabyrint van de private militaire 

sector. Maar… wil men er wel uit geraken? 

Eén van de grootste obstakels is misschien wel het gebrek aan politieke wil. Niemand aan de top lijkt 

bereid om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Dat komt omdat politieke leiders vaak verborgen 

motieven hebben om PMCs in te huren. Soms worden PMCs ingehuurd om parlementaire- en publieke 

controle te vermijden; soms worden ze gecontracteerd om ‘plausibele ontkenning’ in gevoelige 

buitenlandse dossiers mogelijk te maken. Kortom: “Just as mercenaries made it easier for the state to go to 

war and to repress its people in the past, private military companies might make it easier for modern states 

to fight war and also reduce democratic control over war” (Percy, 2007b, p. 236). In recente oorlogen en 

conflicten hebben PMCs overheden de mogelijkheid geboden om de werkelijke kosten verborgen te 

houden, en politieke afstraffing – zowel nationaal als internationaal – te vermijden. 

Door extensief lobbywerk en het ‘revolving door’-syndroom, hebben private military companies 

bovendien meer dan ooit invloed op het doen en laten van de hoogste politieke klasse. Niet verrassend 
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manifesteert het gebrek aan politieke wil om iets aan deze situatie te veranderen zich vooral in de 

uitvoerende macht van landen die breedvoerig gebruik maken van de diensten van PMCs. 

Het inhuren van private military companies tast ook de – noodzakelijke – balans aan tussen de 

verschillende controlemechanismen. Naast een algemeen verlies aan controle, treedt dus ook een 

verschuiving van de macht op: “The decision to hire PMCs is taken by the state’s leadership and is 

difficult to oversee by its parliament. Thus, the executive gains an advantage in relation to the legislative 

branch” (Avant, 2005, p. 128). Toch zouden ook parlementen meer verantwoordelijkheid moeten nemen, 

door bijvoorbeeld vaker naar de budgetkaart te grijpen en niet terug te schrikken om hun – in bepaalde 

staten vaak aanzienlijke – macht aan te wenden om meer informatie te eisen. De burgers en de media 

hebben evenzeer een verantwoordelijkheid. Burgers kunnen via het verkiezingsproces hun 

vertegenwoordigers onder druk zetten om zich te engageren voor een efficiëntere en eerlijkere controle op 

PMCs. De media zouden meer aandacht kunnen besteden aan dit fenomeen, en het brede publiek beter 

informeren over de implicaties die ermee gepaard gaan. Ook juristen en internationale organisaties moeten 

meer op hun strepen staan, en eindelijk werk maken van een algemeen aanvaard en afdwingbaar 

regulerend kader, en maatregelen nemen om allerhande achterpoortjes, waar deze industrie dankbaar 

gebruik van maakt, af te sluiten. 

Het lijkt duidelijk dat de privatisering van het militaire domein unieke politieke implicaties met zich 

meebrengt. Uitbesteding zal steeds voor een verminderde politieke controle zorgen; dat is zo in alle 

domeinen. Maar in tegenstelling tot de privatisering van sectoren als gezondheidszorg of transport, heeft 

de verminderde controle op militair vlak ook verstrekkende politieke gevolgen. Ook de motieven achter 

de uitbesteding kunnen anders zijn in het militaire domein; overheden wenden zich misschien niet enkel 

tot PMCs omdat ze goedkoper zijn, maar mogelijkerwijs ook omdat ze op die manier rekenschap kunnen 

ontlopen. Singer vindt het daarom hoogst ironisch dat bij dit onderwerp zoveel inkt wordt verspild aan de 

mogelijke besparingen op financieel gebied, terwijl het besparingsmotief op vlak van ‘politieke kosten’ 

volgens hem veel hoger op het prioriteitenlijstje van de meeste inhurende entiteiten staat (2007, p. 4). 

Vaak wordt geopperd dat een strengere regulering voor private military companies de enige mogelijke 

oplossing is. In het licht van de hiervoor besproken implicaties is dit sterk betwijfelbaar. In de eerste plaats 

moet het gebrek aan politieke wil aangepakt worden. Waar de markt faalt, dient de overheid vanuit het 

collectieve een goed te leveren. In het geval van private military companies worden we echter 

geconfronteerd met het omgekeerde: waar de overheid faalt het collectieve goed te leveren, levert de 

markt (Hiemstra, 2007, p. 209). 

Deze situatie moet omgedraaid worden. Dit kan alleen als iedereen – met de politiek in een belangrijke 

voortrekkersrol – zijn verantwoordelijkheid neemt.  
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3. Irak 
In de nacht van 19 op 20 maart 2003 viel een coalitie van strijdkrachten uit de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk Irak binnen. De daaropvolgende oorlog, en vooral de nasleep ervan, werd een 

kantelpunt in de internationale politiek, met repercussies op meerdere vlakken. Ook voor private military 

companies betekende het conflict in Irak een belangrijk scharniermoment. 

Avant beschrijft Irak als ‘de eerste geprivatiseerde oorlog’ (2005, p. 67). Isenberg ziet het land als ‘the 

poster child for the private military sector’ (2008, p. 22). 

Iraq has shown us the extent to which some governments are now willing to go in outsourcing 

military services to PMCs. Nor has the industry been slow to take up the challenge. 

(Kinsey, 2006, p. 106) 

3.1. PMCs in Irak 

Gedurende de oorlog en de nasleep heeft praktisch elke aanwezige buitenlandse entiteit – met inbegrip 

van overheden, internationale organisaties, media-agentschappen en commerciële ondernemingen – op 

een gegeven moment gebruik gemaakt van private military companies. De ‘Irak-boom’ van de private 

militaire industrie kwam pas echt op gang in de ‘naoorlogse’ periode, nadat VS-president George W. 

Bush in mei 2003 het einde van ‘major combat operations’ had aangekondigd (Palou-Loverdos, 2011, p. 

31). Verscheidene Amerikaanse en buitenlandse ondernemingen werden toen uitgenodigd om deel te 

nemen aan, en te investeren in, de wederopbouw van Irak. Het Amerikaanse leger en de coalitietroepen 

waren evenwel niet capabel of bereid om de veiligheid van deze ondernemingen te garanderen. Daar ook 

van een effectieve Iraakse overheid – en bijhorende nationale militaire en veiligheidsinstrumenten – geen 

sprake was, waren deze ondernemingen, en de andere aanwezige spelers op het terrein, genoodzaakt om 

massaal beroep te doen op PMCs om de veiligheid van hun personeel, materiaal en installaties te 

garanderen (Krahman, 2009, p. 14). 

De uitgebreide internationale aanwezigheid voor de wederopbouw resulteerde niet enkel in een 

toenemend aantal begeleidende PMCs, maar ook in een ongekende economische groei voor de private 

militaire industrie: “It was as if the industry of private military services, already thriving at the time, was 

put on steroids” (Singer, 2003, p. 243). Inspelend op de enorme vraag naar private militairen, en 

refererend naar de gevaarlijke omgeving waarin hun personeel werd tewerkgesteld, slaagden private 

military companies erin om hun prijzen in een mum van tijd op te drijven (Schreier & Caparini, 2005, p. 

22). Van de ene dag op de andere gingen de salarissen van PMC-werknemers omhoog van 300 dollar per 

dag, tot bedragen die schommelden tussen de 500 tot 1500 dollar per dag (Palou-Loverdos, 2011, p. 31). 
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Dit leidde bij de Britse krant The Times al in 2004 tot de volgende conclusie: “In Iraq, the postwar 

business boom is not oil. It is security” (Hider, 2004, 31 maart). 

Cijfers over het aantal PMCs in Irak variëren sterk van bron tot bron. In het eindejaarrapport (2011) van 

NOVA (Center for Social Innovation) wordt gewag gemaakt van 106 private military companies (Palou-

Loverdos, 2011, p. 37). Een overgrote meerderheid van de aanwezige internationale PMCs is afkomstig 

uit de Verenigde Staten (45), gevolgd door 18 private militaire ondernemingen uit het Verenigd 

koninkrijk; 6 uit de Verenigde Arabische Emiraten; 5 uit Frankrijk en 4 uit Zuid-Afrika. Canada, 

Duitsland en Israël hebben er elk 2; terwijl Australië, Barbados, Tsjechië, Koeweit en Spanje er elk één 

hebben. Ten slotte zijn ook nog 16 PMCs afkomstig uit Irak zelf (2011, p. 35). 

The personnel in this ‘coalition of the billing’ come from over 30 countries, with about a 

quarter American and the rest divided among third country nationals and local citizens. 

(Singer, 2005, p. 21) 

Werknemers van PMCs in Irak worden meestal – op basis van hun nationaliteit – ingedeeld in drie 

categorieën: (1) ‘U.S. & coalition nationals’ (Britten, Australiërs, Canadezen, Zuid-Afrikanen), (2) ‘third-

country nationals’ (Chilenen, Fijiërs, Nepalezen, Nigerianen) en (3) ‘local nationals’ (lokaal gerekruteerde 

Irakezen) (Congressional Research Service, 2011, p. 3). 

Deze classificatie weerspiegelt ook voor een groot deel de verschillen in achtergrond en vergoeding van 

private militairen. PMC-leden uit de eerste categorie (‘U.S. & coalition nationals’) hebben meestal vrij 

veel ervaring in het militaire- of ordehandhavingsdomein. Hun achtergrond kan doorgaans ook 

gemakkelijk worden nagegaan. PMC-leden uit de tweede categorie (‘third-country nationals’) zijn over 

het algemeen goedkoper dan private militairen uit de VS of de coalitielanden, hoewel velen onder hen 

eveneens een militaire- of ordehandhavingsopleiding genoten hebben. PMC-werknemers uit de derde 

categorie (‘local nationals’) zijn in de regel het goedkoopst om in te huren. Dat komt omdat veel kosten in 

verband met transport, huisvesting en levensonderhoud in hun geval geschrapt kunnen worden. Toch zijn 

lokaal gerekruteerden veel moeilijker om te screenen, en kunnen ze gemakkelijker geïnfiltreerd worden 

door vijandige krachten (Congressional Research Service, 2011, p. 3). 

Het aantal personeelsleden van private military companies in Irak is zeer moeilijk te achterhalen. Volgens 

Ortiz zouden PMCs tussen de 100.000 en de 200.000 personen tewerkstellen op het Iraakse grondgebied 

(2010, p. 44). Iets meer dan de helft van hen zou ingehuurd zijn door de Amerikaanse overheid (Fontaine 

& Nagl, 2010, p. 12). Alhoewel het exacte nummer niet geweten is, staat het vast dat de private militaire 

aanwezigheid in Irak geen precedent kent in de geschiedenis van de oorlogvoering. In zijn boek ‘Big boy 

rules’, geeft Pulitzer Prize-winnaar en Washington Post-journalist Steve Fainaru een kenschetsende 

beschrijving van de alomtegenwoordigheid van PMCs in het land: “After a while, the sight of an AK-

wielding male was no more surprising than seeing a palm tree or a street vendor or a cat” (2008, p. 103).  
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Figuur 5: Overzicht PMCs in Irak 

(Palou-Loverdos, 2011, p. 36) 
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PMCs voeren in Irak een breed scala aan diensten uit; gaande van technologische en logistieke 

ondersteuning, het adviseren of opleiden van de Iraakse krijgs- en politiemacht, tot en met gewapende 

bewakingsopdrachten. 

De Amerikaanse Commission on Wartime Contracting (CWC) deelt de diensten van PMCs in Irak 

officieel op in drie categorieën: (1) ‘logistics’, (2) ‘security’ en (3) ‘reconstruction’ (Commission on 

Wartime Contracting, 2009, p. 3). 

De eerste categorie van diensten (‘logistics’) omvat onder andere de levering van levensmiddelen en 

brandstof (Commission on Wartime Contracting, 2009, p. 39). De Amerikaanse PMC KBR, Inc. heeft 

lange tijd een quasi-monopolie gehad op dit soort diensten in Irak. Sinds het begin van de oorlog waren ze 

de enige houder van het Logistics Civil Augmentation-contract (LOGCAP) van het Amerikaanse leger. 

Pas in 2007 kregen ze enige concurrentie toen ze het nieuwe contract (LOGCAP IV) met twee andere 

PMCs moesten delen; DynCorp en Fluor Corporation. ‘Security’-diensten zijn de tweede categorie. Ze 

omhelzen allerhande beveiligingsopdrachten (Commission on Wartime Contracting, 2009, p. 60). Het 

beschermen van konvooien en individuen is wellicht één van de meest karakteristieke diensten die PMCs 

in Irak verrichten. Zo werd Blackwater (het huidige Academi) bekend door het escorteren van het hoofd 

van de Coalition Provisional Authority, Paul Bremer, en andere hoogwaardigheidsbekleders. In veel 

gevallen gaat het om gewapende beschermingsopdrachten: “Many security contractors are armed; in 

carrying out their duties, they routinely shoot and are shot at” (Avant & de Nevers, 2011, p. 3). Toen 

Blackwater werkte onder het Worldwide Personal Protective Services-contract (WPPS) van het 

Amerikaans DOS, hadden ze in Irak beschikking over hun eigen helikopters, gepantserde 

aanvalsvoertuigen en velerlei moderne oorlogswapens. Net als KBR, Inc. op het gebied van ‘logistics’, 

kan Blackwater worden beschouwd als de pionier van de ‘security’-diensten in Irak. Pas veel later 

kwamen andere kapers op de kust; zoals Triple Canopy, Crescent Security Group en Custer Battles. 

‘Reconstruction’-diensten zijn de laatste categorie. Hieronder wordt elke vorm van infrastructuuropbouw 

verstaan (wegen, communicatie, water, elektriciteit). Ook de versterking van instituties (opleiden van 

overheidspersoneel, trainen van krijgs- en politiemacht, ondersteunen van de civil society en het promoten 

van democratisering en rule of law) valt onder de ‘reconstruction’-noemer (Commission on Wartime 

Contracting, 2009, p. 78). Bij deze brede waaier aan diensten zijn in Irak verschillende PMCs betrokken 

geweest. DynCorp, een bedrijf met een lange traditie in logistieke ondersteuning, heeft zich in Irak voor 

het eerst toegelegd op de opleiding en training van politiemensen. Daarnaast hield DynCorp zich ook 

bezig met het bouwen van politiegebouwen en gevangenissen in het land. Bij de opleiding en training van 

de Iraakse krijgsmacht waren drie ondernemingen prominent betrokken: Vinnell Corporation, een bedrijf 

dat geruime tijd nauw samenwerkte met het Saudische leger; MPRI, die in het begin van de jaren negentig 

al onderdelen van de Kroatische en Bosnische krijgsmacht opleidde; en USIS, een onderneming die ietwat 

onder de radar bleef, maar betrokken was bij de training van allerhande Iraakse elite-eenheden (Avant & 

de Nevers, 2011, p. 3). 
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Op het eerste gezicht lijken de diensten die PMCs verlenen in Irak niet van offensief-militaire aard. Toch 

moet opgemerkt worden dat private military companies ook opdrachten aangenomen – en dus gekregen – 

hebben die senso stricto buiten de officiële categorieën vallen. Zo valt het op dat PMCs in Irak vaak 

betrokken zijn geweest bij de uitvoering van inlichtingendiensten: “During the war and occupation of Iraq 

the performance of intelligence services by PMCs have included such activities as prison interrogation, 

techniques of foreign documents exploitation, and other intelligence systems management” (Palou-

Loverdos, 2011, p. 45). Ook functies die normaal gezien toebehoren aan de militaire politie, zoals de 

controle bij checkpoints of het in hechtenis nemen van militairen, worden in Irak uitgevoerd door PMCs. 

Daarnaast moet nogmaals aangestipt worden dat ‘defensieve’ en ‘offensieve’ taken de neiging hebben om 

te overlappen op het terrein (Holmqvist, 2005, p. 11). Singer argumenteert daarom dat ook de 

bescherming van konvooien en individuen als een ‘tactische militaire dienst’ beschouwd moet worden, 

omdat het risico op een gewapend treffen altijd aanwezig is (2004, p. 3). Avant & Sigelman, ten slotte, 

waarschuwen dat de vlag vaak de lading niet dekt. Zo kan een taakomschrijving als ‘vertaler’ evengoed 

‘ondervrager’ betekenen in Irak (2010, p. 240). 

3.2. Incidenten en controverse 

Despite several analysts and policymakers having agreed on the significant role played by 

private contractors in the international efforts to bring peace and stability to Iraq, their record 

when it comes to respecting and complying with human rights and other international 

standards has been questionable. 

(Palou-Loverdos, 2011, p. 48) 

De activiteiten van private military companies in Irak lagen aan de basis van heel wat controverse. Nils 

Rosemann gaat in dit kader zelfs zover om het gebruik van PMCs in Irak te omschrijven als ‘not just a 

business, but also a playground for the misuse of power and influence’ (2005, p. 278). Sinds het begin van 

de oorlog in Irak zijn PMCs betrokken geweest in enkele opmerkelijke incidenten. De mishandeling van 

gevangenen in de Abu Ghraib-gevangenis door (onder andere) personeel van Titan en CACI in 2003, de 

dood en mutilatie van vier Blackwater-werknemers in de stad Fallujah in 2004, en het schietincident met 

Blackwater-leden op Nisour Square in Bagdad in 2007; zijn waarschijnlijk de meest spraakmakende 

voorbeelden hiervan. 

Daar deze incidenten al meermaals binnenstebuiten zijn gekeerd, gaan we liever in op enkele algemene 

overpeinzingen die de controverse rond private military companies in Irak helpen verklaren. Zo kunnen 

we niet rond de vaststelling heen dat PMCs als één van de meest zichtbare én gehate aspecten van de 

Amerikaanse aanwezigheid in Irak worden beschouwd. Dat komt voornamelijk omdat de Iraakse 

burgerbevolking geen onderscheid maakt of kán maken – een goedbewapende private militair is op het 

terrein vaak niet te onderscheiden van een coalitiesoldaat – tussen reguliere en private militairen. 
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Misdraagt een PMC-werknemer zich, dan wordt dit verhaald op de coalitietroepen en vice versa. Dit is 

problematisch omdat de taken en opdrachten van private militairen en van reguliere militairen danig uit 

elkaar kunnen lopen: “Contractors, for example, doing escort duty are going to be judged by their bosses 

solely on whether they get their client from point A to B, not whether they win Iraqi hearts and minds 

along the way […] Their mission is to protect the principal at all costs. If that means pissing off the Iraqis, 

too bad” (Singer, 2007, p. 6). Dit soort mentaliteit kan afbreuk doen aan de overkoepelende doelstelling 

van de operatie, en resulteert vaak in gedrag dat wrevel opwekt bij de lokale bevolking. Zo behoort het 

rijden aan de verkeerde kant van de weg, het rammen van wagens die te dicht bij een konvooi komen, of 

het afvuren van waarschuwingsschoten ondertussen al bij veel PMCs in Irak tot de standaardpraktijk 

(Welch, 2009, p. 357). Journalist Robert Young Pelton, die een maand optrok met Blackwater, beschreef 

de situatie als volgt: “They’re famous for being very aggressive. They use their machine guns like car 

horns” (Reid, 2007, 17 september). Bij de lokale bevolking, die soms dagelijks geconfronteerd wordt met 

deze dubieuze praktijken, neemt hierdoor ook de afkeer tegen de aanwezige reguliere troepenmacht toe. 

Net daarom zijn ook veel reguliere militairen in Irak niet altijd even happig op de aanwezigheid van hun 

private collega’s. Zo liet de toenmalige militaire commandant verantwoordelijk voor de veiligheid in 

Bagdad en omstreken, generaal Karl Horst, zich in 2005 het volgende ontvallen: “These guys run loose in 

this country and do stupid stuff. There’s no authority over them, so you can’t come down on them hard 

when they escalate force. They shoot people, and someone else has to deal with the aftermath” (Charlotte 

Observer, 2005, 11 september). Enkele weken na het spraakmakende Nisour Square incident maakte een 

Iraakse functionaris een gelijkaardige balans op: “They are part of the reason for all the hatred that is 

directed at Americans, because people don’t know them as Blackwater, they know them only as 

Americans. They are planting hatred, because of these irresponsible acts” (Fainaru, 2007, 20 september). 

Toch blijft de grootste bron van controverse wellicht een algemeen gevoel van straffeloosheid. Het is 

ronduit opvallend dat – ondanks de massale inzet en de langdurige aanwezigheid van private militairen in 

het land – praktisch geen enkel incident met PMCs tot formele beschuldigingen, veroordelingen of 

bestraffingen heeft geleid: “Contractors saw themselves as above the law and the record seemed to back 

them up” (Singer, 2007, p. 11). In deze context verdient ‘Order 17’ een speciale vermelding. Dit 

document, dat door de voorlopige autoriteit CPA werd uitgevaardigd enkele dagen voor de 

soevereiniteitsoverdracht aan de nieuwe Iraakse regering, bepaalde dat alle buitenlanders die werkzaam 

waren voor een PMC ontoerekenbaar waren voor de Iraakse wetgeving. Nogal tegenstrijdig vermelde 

‘Order 17’ ook dat het buitenlandse personeel alle Iraakse wetten moest naleven, en dat in bepaalde 

gevallen kon afgezien worden van de immuniteit. Dat laatste is echter nooit gebeurd. Daardoor vielen 

private militairen in de periode 2003-2009 enkel onder de jurisdictie van hun ‘zendstaat’; zijnde ‘the state 

of nationality of the individual or entity concerned’ (Adviesraad Internationale vraagstukken, 2007, p. 17). 

Dat hoeft dus niet noodzakelijk het land van de inhuurder te zijn. Voor de zendstaten betekende dit een 

onuitvoerbare opgave. Veel staten hadden noch de wil, noch de middelen, om de in hun land 
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geregistreerde burgers of ondernemingen in Irak te vervolgen, of vermeende misdaden van deze in het 

Midden-Oosten te onderzoeken. De bal lag dus volledig in het kamp van de PMCs zelf, om te beslissen 

hoe ze met misdragingen van hun personeel omgaan. Pas in 2009, met de langverwachte adoptie van een 

officieel ‘Status of Forces Agreement’ (SOFA), werd (gedeeltelijk) komaf gemaakt met deze immuniteit. 

Alhoewel er na het SOFA beduidend minder incidenten gebeurd zijn – en al zeker geen casussen meer 

van Nisour-proporties – is het toch opvallend dat sindsdien slechts één private militair voor een Iraakse 

rechtbank verschenen is. Danny Fitzsimons, een Brit in dienst van ArmorGroup, werd op 28 februari 2011 

door het Iraakse Supreme Court tot 20 jaar gevangenis veroordeeld, voor de moord op twee collega-PMC-

leden, een Brit en een Australiër, en het verwonden van een derde, Iraakse, private militair. De feiten 

speelden zich af na een ruzie tussen de mannen in de Green Zone van Bagdad, in augustus 2009 (Palou-

Loverdos, 2011, p. 93). 

3.3. Lessen uit Irak 

Iraq has served to highlight and publicize the existence and role of private security actors in a 

way that would have been unimaginable if the war had not occurred. 

(Ortiz, 2010, p. 44) 

Politieke wetenschappers, historici en juristen zullen de komende decennia blijven debatteren over de zin 

en onzin van de Irak-oorlog. Ondanks dat de meningen stellig uiteen blijven lopen over de achterliggende 

motivaties, ontkent bijna niemand nog het bestaan van enkele belangrijke miscalculaties. Zo lijkt het 

duidelijk dat men tijdens de planningsfase voor de Irak-operatie bijna uitsluitend heeft gefocust op de 

invasie zelf, en amper aandacht geschonken heeft aan mogelijke voorbereidingen voor de naoorlogse 

periode. Amerikaanse leiders als president Bush, vicepresident Cheney, en minister van Defensie 

Rumsfeld gingen uit van een snelle militaire overwinning met een beperkte troepenmacht. Dit werd 

grotendeels bewaarheid, maar had wel tot gevolg dat de coalitie na afloop van de oorlog te weinig troepen 

ter plaatse had om de orde te bewaren: “As the military and the Bush administration wrestled with the 

policy dilemmas caused by this lack of planning, private military contractors seemed to provide an 

attractive answer to many of their problems […] The key difference from prior wars in the modern era is 

that previously this alternative had not existed” (Singer, 2003, p. 244). 

Zonder het private militaire alternatief, was het nemen van impopulaire en/of kostelijke politieke 

beslissingen wellicht onvermijdelijk geweest voor de Amerikaanse regering. De weinige andere opties om 

het probleem van de troepensterkte in Irak op te lossen waren stuk voor stuk onaantrekkelijk. Zo zou het 

sturen van additionele reguliere troepen terecht gepercipieerd worden als een teken van slechte planning 

van de Bush-administratie in het algemeen, en minister van Defensie Rumsfeld in het bijzonder. 

Daarnaast was het ook praktisch moeilijk haalbaar; door de oorlog in Afghanistan en andere internationale 

verplichtingen waren alle beschikbare troepen al ingezet. Een andere optie was een massale mobilisering 
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van de National Guard en Reserves. Maar dit zou wellicht in het verkeerde keelgat van de publieke opinie 

geschoten zijn; iets wat absoluut te vermijden viel in verkiezingsjaar 2004. Ook het vragen aan hulp aan 

de NAVO of de VN was geen aanlokkelijke keuzemogelijkheid, daar dit ongetwijfeld gepaard ging gaan 

met een verlies aan operationele controle. De kansen op NAVO- of VN-ondersteuning waren bovendien 

erg gering; een groot deel van de wereld was gekant tegen een militaire operatie in Irak (Singer, 2003, p. 

145). In groot contrast met deze onaantrekkelijke opties, bood de private militaire industrie in Irak een 

uitweg die weinig of geen politieke kosten met zich meebracht. Kapitale fouten in de planning moesten 

hierdoor niet openlijk toegegeven en verantwoord worden in de nationale of internationale context. En 

ook de Amerikaanse publieke opinie ging zich niet roeren op het moment dat private militairen in groten 

getale naar het Midden-Oosten zouden afzakken; noch gingen ze beïnvloed worden door hun ongetwijfeld 

sterk oplopende dodental, dat officieel niet bij de reguliere militaire slachtoffers werd gerekend. 

Volgens een studie van Steven Schooner en Collin Swan uit 2010 zouden, sinds het begin van de oorlog, 

in Irak ondertussen al meer dan 1500 contractanten gesneuveld zijn, en meer dan 36.000 gewond geraakt 

(2010, p. 16). Dit betekent dat de private militaire industrie in Irak meer mensen heeft verloren dan alle 

andere leden van de coalitie (buiten de VS) bij elkaar geteld. De risico’s voor private militairen lijken met 

de jaren ook groter te worden. Terwijl het aantal reguliere militaire slachtoffers min of meer constant 

bleef, is bij contractanten een duidelijke opwaartse trend merkbaar. In 2003 representeerden contractanten 

slechts 5% van het totaal aantal doden in Irak. Dat werd al snel meer dan 20% in 2004, en bereikte het peil 

van 36% in 2008. In 2009 en 2010 overtrof het aantal dode contractanten zelfs de reguliere militaire 

slachtoffers in het land (2010, p. 17). Het dient trouwens vermeld te worden dat de studie van Schooner & 

Swan voor een groot deel gebaseerd is op verzekeringsclaims van familieleden of werkgevers van de 

slachtoffers. Dit is één van de weinige (betrouwbare) bronnen om het aantal dode contractanten te 

achterhalen. Maar het betekent ook dat het werkelijke aantal private doden nog veel hoger kan liggen. 

Figuur 6: Overzicht procentueel aantal doden in Irak 

 

(Schooner & Swan, 2010, p. 17) 
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Ondanks de grote risico’s, heeft het conflict in Irak een enorme boost gegeven aan de opmars van PMCs. 

De groei van de private militaire industrie na de oorlog wordt vaak omschreven als de ‘Iraq-bubble’ of de 

‘Iraq-mushroom’. De behoefte aan militaire dienstverlening was zo overweldigend, dat deze vraag zorgde 

voor een hevige en aanhoudende opleving van het aanbod, waardoor aan de onderzijde van de 

overvraagde markt nieuwe aanbieders als paddenstoelen uit de grond schoten (Hiemstra, 2007, p. 203). 

Daarnaast heeft Irak ook het veelzijdige karakter van de private militaire sector aangetoond, en daardoor 

veel clichés de wereld uitgeholpen. Voor Irak was de publieke beeldvorming rond private military 

companies nog grotendeels gebaseerd op de activiteiten van PMCs als Executive Outcomes of Sandline in 

de jaren negentig (Jones, 2006, p. 355). Irak gaf een totaal ander beeld, en weerspiegelt de diversiteit van 

de hedendaagse private militaire sector. Naast duizenden ‘Westerse’ private militairen (Britten, 

Australiërs, Canadezen, Zuid-Afrikanen), staat een nog veel grotere groep van ‘third-country nationals’ 

(Chilenen, Fijiërs, Nepalezen, Nigerianen) en ‘local nationals’ (lokaal gerekruteerde Irakezen). Ook de 

taken die PMCs in Irak uitvoeren lopen sterk uiteen; gaande van de levering van levensmiddelen en 

brandstof, tot de bescherming van konvooien en individuen, tot en met de opleiding en training van de 

lokale krijgs- en politiemacht. Het brede publiek kon voor het eerst kennis maken met ondernemingen als 

KBR, DynCorp en MPRI. Deze ‘kennismaking’ verliep bij de ene al wat stroever dan de andere. Hier 

denken we aan ondernemingen als Titan, CACI of Blackwater, die wellicht voor eeuwig geassocieerd 

zullen worden met gruwelijke incidenten tijdens hun verblijf in Irak. 

De impact van PMCs in Irak is enorm moeilijk in te schatten, en varieert sterk naargelang de invalshoek 

die men hanteert: “If you are a logistics contractor whose life was saved by a security contractor during an 

attack by insurgents, you naturally think they are worth their weight in gold. If you were a prisoner at Abu 

Ghraib who suffered physical and emotional abuse, or perhaps outright torture, by a contract interrogator, 

you think they are scum […] Since we do not have a full accounting of the actions of all contractors 

operating in Iraq, it is impossible to determine where the balance lies between positive and negative 

assessments” (Isenberg, 2008, p. 163). Puur operationeel hebben PMCs zonder tegenspraak een cruciale 

rol gespeeld in Irak. Ze hebben het ‘gat’ in de troepensterkte opgevuld, en een verscheidenheid aan 

opdrachten uitgevoerd waar reguliere krijgsmachten niet capabel of bereid toe waren. Het staat vast dat de 

operatie in Irak er totaal anders had uitgezien zonder PMCs. Tegelijkertijd waren private military 

companies ook betrokken partij bij enkele van de meest controversiële aspecten van het conflict. Deze 

omvatten onder andere de violente schietpartij op Nisour Square, en de rol van PMC-werknemers als 

militaire ondervragers in de inmiddels beruchte Abu Ghraib-gevangenis. Alhoewel ze met veel van hun 

diensten effectief hebben bijgedragen aan de coalitiedoelstellingen, hebben bepaalde acties van hun kant 

ongetwijfeld schade toegebracht aan diezelfde doelstellingen. Daardoor hebben ze menigmaal de woede 

van de lokale bevolking op de hals gehaald, en misschien wel de agressiviteit van de vijandelijkheden 

versterkt ten opzichte van de aanwezige reguliere troepenmacht. 
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Simply put, one could not tell the story of the Iraq war without any discussion of PMCs. This is 

a huge change not just for future military histories, but also for an industry that had spent the 

decade before [the Iraq war] largely under the radar screen of public attention. 

(Singer, 2004b, p. 6) 

Los van deze polemische kwesties, moet evenwel puur objectief worden vastgesteld dat de jarenlange 

bezetting van Irak wellicht onmogelijk was geweest zonder private militaire hulp. Zélfs in de periodes 

waar het aantal coalitietroepen aanzienlijk werd opgedreven, waren nimmer voldoende reguliere 

militairen beschikbaar om in te staan voor de veiligheid van alle aanwezige ondernemingen, diplomaten, 

middelen en projecten die vitaal waren voor de heropbouw van het land. Net daarom zijn sommigen ervan 

overtuigd dat de manier waarop de oorlog in Irak werd uitgevochten – met gebruikmaking van een grote 

hoeveelheid mensen met een burgerstatus die militaire taken verrichten – de manier van de toekomst zal 

zijn. De conflicten die in het verschiet liggen zullen zeer waarschijnlijk – vergelijkbaar met de oorlog in 

Irak – grote conventionele capaciteit vergen, zullen vergelijkbaar langdurige aanwezigheid van die 

capaciteit vereisen, en zullen een net zo vergelijkbaar beperkt enthousiasme van de mogendheden kennen 

om die capaciteit beschikbaar te stellen vanuit hun publieke krijgsmachten (Hiemstra, 2007, p. 209). 

Toch kan – achteraf bekeken – de historische beslissing om in Irak voor het eerst op dergelijke schaal een 

beroep te doen op PMCs, waarschijnlijk het best gekaderd worden in het algemene gebrek aan planning 

van de coalitietroepen, en de VS in het bijzonder. Volgens Isenberg zijn dit geen omstandigheden waar de 

private militaire industrie kan, of mag op rekenen in de toekomst: “Unfortunately, at the time, these 

companies seemed to be the best option available. As a result, when the realization was finally made that 

these companies could be harming the occupation, it was far too late to end their use without further 

damaging military and diplomatic capabilities in the country” (2008, p. 157). 

Velen hopen daarom dat de aanwezigheid van PMCs in Irak in de toekomst vooral als een belangrijke les, 

en minder als een precedent, gezien zal worden.  
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4. Conclusies 
Not since the 17th century has there been such a reliance on private military actors to 

accomplish tasks directly affecting the success of military engagements. Private contractors are 

now so firmly embedded that this trend has arguably reached the point of no return. 

(Schreier & Caparini, 2005, p. 1) 

In veel opzichten lijken private military companies rechtstreeks te zijn weggelopen uit een 

avonturenroman of een Hollywood-film. Toch zijn ze verre van fictie. PMCs zijn uitgegroeid tot een 

belangrijke actor in de hedendaagse oorlogvoering, en vormen vandaag de dag een integraal onderdeel 

van veel militaire operaties. De private militaire industrie zit steviger dan ooit in het zadel en lijkt klaar 

om ook de komende decennia een rol van betekenis te (blijven) spelen. 

Ondanks deze vaststelling blijft de private militaire sector nog voor een groot deel in nevelen gehuld. In 

praktisch elk onderwerp dat aangesneden werd in deze masterproef was intransparantie een belangrijk 

leidmotief. Niettegenstaande dat PMCs opereren in een vrijemarktomgeving, en zichzelf graag profileren 

als betrouwbare partners, wordt geheimzinnigheid er menigmaal tot een deugd verheven. Het gegoochel 

met eufemistische termen als ‘private security companies’ of misleidende begrippen als ‘offensieve’ en 

‘defensieve’ diensten, was in dit onderzoek de eerste – maar zeker niet de laatste – illustratie hiervan. Ook 

het eeuwige huurlingendebat draagt bij tot de algemene verwarring; terwijl PMCs voor de ene ‘old poison 

in new designer bottles’ zijn, grijpt de andere naar het internationaal recht en de bedrijfsstructuur om het 

tegendeel te bewijzen. Los van deze discussie bleek dat PMCs in de praktijk wel erg gemakkelijk het 

huurlingenetiket kunnen omzeilen. 

Wanneer we de soorten bedrijven binnen de sector bekeken, konden we drie vormen onderscheiden. De 

‘military support firms’, die enkel instaan voor hulp en assistentie; de ‘military consulting firms’, die 

instaan voor advies en training; en de ‘military provider firms’, die soms rechtstreeks bij het gevecht 

betrokken zijn. We hebben gezien dat het gros van de PMCs onder de categorieën van de ‘military 

support firms’ en ‘military consulting firms’ vallen; de minst gevaarlijke vormen, die ook het minst onder 

vuur – zowel letterlijk als figuurlijk – komen te liggen. Dat mag echter niet tot de conclusie leiden dat 

PMCs geen actieve rollen meer vervullen die het gebruik van geweld inhouden. In het recente verleden 

zijn immers meer dan genoeg voorbeelden terug te vinden van het feit dat ook ondernemingen die te boek 

staan als military consultant (of zelfs support) firms, de spreekwoordelijke grens – die sowieso al erg vaag 

is – durven te overschrijden. 

We zagen dat de opmars van PMCs in de jaren negentig kon worden verklaard door drie – samenvallende 

– ontwikkelingen: het einde van de Koude Oorlog, dat resulteerde in een nooit geziene demilitarisering in 
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de wereld en dito terughoudendheid van de internationale gemeenschap; de transformatie van de 

oorlogvoering, die ervoor zorgde dat veel krijgsmachten niet meer kunnen functioneren zonder de 

technologische en logistieke inbreng van burgers; en de privatiseringsgolf, die ervoor gezorgd heeft dat 

sectoren die al eeuwenlang tot het domein van de overheid behoorden plots geprivatiseerd werden. 

Onderzoek naar de omvang en het klantenbestand van de private militaire industrie confronteerde ons 

opnieuw met de intransparante aard van private military companies. Dit hield ons niet tegen om te 

concluderen dat private militaire sector groter, kapitaalkrachtiger en transnationaler is dan ooit tevoren. 

Dit veelvormige beeld reflecteert zich ook aan de vraagzijde: Staten blijken niet (langer) de enige klanten 

van private military companies; ook internationale organisaties zoals de VN, ngo’s en private 

ondernemingen behoren de laatste jaren tot het uiterst gevarieerde klantenbestand van PMCs. Enigszins 

verrassend was dan ook de daaropvolgende bevinding dat – ondanks hun meer dan indrukwekkende 

opmars – de activiteiten van private military companies grotendeels ongereguleerd blijven. 

De juridische lacunes ten spijt, besloten we dat er diepere – en dus fundamentelere – implicaties 

verbonden zijn aan de opmars van private military companies. Op militair gebied viel vooral de 

elementaire belangentegenstelling tussen reguliere en private militaire troepen op. We deduceerden dat 

private militairen zeker niet an sich ‘onbetrouwbaarder’ zijn dan hun reguliere collega’s; doch konden niet 

rond de vaststelling heen dat er in de private militaire wereld onvoldoende instrumenten of incentives 

aanwezig zijn die betrouwbaarheid stimuleren, of – desnoods – het gebrek eraan bestraffen. Onze 

conclusie was dan ook dat de praktische uitvoerbaarheid van militaire operaties nooit mag worden bepaald 

door de vraag of private military companies bereid, of in staat zijn tot medewerking. 

De implicaties op economisch vlak bleken ironisch genoeg het moeilijkst kwantificeerbaar. Stellingname 

over de rendabiliteit van private military companies werd daardoor een delicate aangelegenheid. Alhoewel 

het pay-as-you-use-principe, de stevige besparingen op opleidingskosten en de unieke specialisatie de – 

theoretische – belofte op rendabiliteit leven inblazen; zaaien de sluimerende braindrainrisico’s, de 

energieke manifestatie van de principal-agent-problematiek en het overkoepelende gebrek aan 

concurrentie en transparantie ernstige twijfel over de – praktische – realisatie van kostenbesparingen. Daar 

er geen mogelijkheden waren om deze kloof tussen potentieel en werkelijkheid te overbruggen, konden 

we enkel besluiten dat de rendabiliteit van een PMC sterk zal variëren van opdracht tot opdracht, en 

naargelang de manier waarop het contract is opgesteld. 

We stelden vast dat de belangrijkste implicaties met betrekking tot de opmars van private military 

companies zich op het politieke niveau bevinden. In tegenstelling tot de privatisering van sectoren als 

gezondheidszorg of transport, heeft de verminderde controle op militair vlak ook verstrekkende politieke 

gevolgen. Zo zagen we dat de motieven achter uitbesteding radicaal anders kunnen zijn in het militaire 

domein; overheden wenden zich misschien niet enkel tot PMCs omdat ze goedkoper zijn, maar 

mogelijkerwijs ook omdat ze op die manier rekenschap kunnen ontlopen. PMCs blijken immers het 
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middel bij uitstek om bepaalde controlemechanismen te ontwijken. We oordeelden dat dit niet enkel te 

wijten was aan intransparantie of de ontoereikende regulering, maar ook – én vooral – aan een manifest 

gebrek aan politieke wil en verantwoordelijkheid. 

Uit het praktijkvoorbeeld van Irak leerden we dat de massale inzet van private military companies niet 

behoorde tot een uitgekiende strategie, maar eerder gekaderd moet worden in een algemeen gebrek aan 

voorbereiding van de coalitietroepen in het algemeen, en de VS in het bijzonder. PMCs boden op de 

problemen die uit dit gebrek aan planning voortvloeiden – ‘in the right place, at the right time’-gewijs – 

een antwoord die weinig of geen politieke kosten met zich meebracht. We konden vaststellen dat Irak de 

diversiteit van de hedendaagse private militaire sector perfect weerspiegelt. Naast de duizenden 

‘Westerse’ private militairen, zijn nog veel meer PMC-leden afkomstig uit derde landen of uit Irak zelf. 

We zagen ook dat de taken die PMCs in Irak uitvoeren sterk uiteenlopen; gaande van de levering van 

levensmiddelen en brandstof, tot de bescherming van konvooien en individuen, tot en met de opleiding en 

training van de lokale krijgs- en politiemacht. We constateerden dat PMCs – puur operationeel – zonder 

tegenspraak een cruciale rol hebben gespeeld in Irak. Ze hebben er het ‘gat’ in de troepensterkte opgevuld, 

en een verscheidenheid aan opdrachten uitgevoerd waar reguliere krijgsmachten niet capabel of bereid toe 

waren. Tegelijkertijd waren private military companies ook betrokken partij bij enkele van de meest 

controversiële aspecten van het conflict. Daardoor hebben ze menigmaal de woede van de lokale 

bevolking en hun reguliere militaire collega’s op de hals gehaald, en misschien wel de vijandelijkheden 

onnodig versterkt. Of ook de inhurende partijen – met de VS voorop –lessen uit Irak getrokken hebben, 

valt grotendeels nog af te wachten. De unieke samenloop van omstandigheden die aan de basis lag van de 

Irak-‘boom’ zal zich in de toekomst wellicht niet meer herhalen; toch heeft Irak een belangrijk precedent 

gecreëerd die ongetwijfeld het concept oorlogvoering in de 21ste eeuw sterk zal blijven beïnvloeden. 

Na het onderzoeken van de aard, de implicaties en de lessen uit Irak, kunnen we concluderen dat de 

opmars van private military companies tot één van de belangrijkste politiek-militaire ontwikkelingen van 

de laatste decennia behoort. We zijn van mening dat de uitbesteding van militaire diensten met een 

overvloed aan voorzichtigheid en pragmatisme dient te gebeuren. Niet omdat PMCs in se ‘slecht’ (of 

‘goed’) zijn – net als bij alle andere privatiseringsverhalen, zijn er zowel voor- als nadelen aan verbonden 

– maar wel omdat ze zeer ingrijpende implicaties met zich meebrengen. Om deze masterproef af te 

sluiten, citeer ik daarom graag de reflectie van Singer op het oude gezegde ‘war is far too important to be 

left to generals’. Singer concludeert dat deze wijsheid door de opmars van private military companies 

dringend aan vernieuwing toe is: 

War is far too important to be left to private industry. 

(2003, p. 242)  
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