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1. INLEIDING 
 
Enkele recente gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat Defensie een, voor de burger, zichtbare 

rol heeft toegewezen gekregen in het straatbeeld in België. Deze inzet doet meteen heel wat vragen 

rijzen: Is Defensie niet bevoegd voor de externe veiligheid en de Geïntegreerde Politie voor de 

interne veiligheid? Is dit de eerste keer dat Defensie wordt ingezet om bewakingsopdrachten uit te 

voeren op eigen grondgebied? Waarom wordt Defensie ingezet? Wie heeft die beslissing genomen? 

Kan dit wettelijk zomaar allemaal? Is dit nieuw voor Defensie of bereiden ze dit al jaren voor? En 

wat na de inzet, hoe moet het dan verder met Defensie en de Geïntegreerde Politie? 

In deze masterproef wordt de recente inzet van het leger op Belgisch grondgebied geëxploreerd. 

Vooreerst wordt er teruggegaan in de tijd en nagegaan hoe het veiligheidslandschap doorheen de 

tijd is gewijzigd en in het bijzonder hoe Defensie en de Geïntegreerde Politie zijn ontwikkeld. 

Daarna wordt in ‘het research design’ geschetst wat het doel is van dit onderzoek, hoe dit bereikt zal 

worden en welke praktische uitwerking dit heeft gekregen. In punt vier wordt het theoretisch 

kader uiteengezet waarbinnen de inzet van het leger op eigen grondgebied specifiek moet 

gesitueerd worden. Vervolgens wordt bij de resultaten een antwoord gezocht op vijf cruciale 

vragen: (1) Voor welke cases werd Defensie recent ingezet op Belgisch grondgebied voor 

bewakingsopdrachten ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie? (2) Wat houdt iedere case 

in? (3) Hoe verhouden de verschillende cases zich tot elkaar? (4) In welke mate doet er zich recent 

een evolutie voor bij Defensie om tegemoet te komen aan opdrachten ter ondersteuning van de 

Geïntegreerde Politie? (5) Hoe ziet de toekomst eruit voor Defensie en de Geïntegreerde Politie? 

Tot slot worden de belangrijkste bevindingen nog eens samengevat in de conclusie en worden 

enkele aanbevelingen naar de praktijk toe weergegeven in de kritische reflectie. 
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2. CONTEXT 
 

Om de recente inzet van het leger te kunnen exploreren, is het van belang om zijn context, meer 

bepaald het veiligheidslandschap, te schetsen. Niet enkel recent hebben er zich verschillende 

ontwikkelingen voorgedaan, maar ook tijdens en vooral na de Koude Oorlog. Deze ontwikkelingen 

zijn allemaal van invloed geweest op de situatie vandaag. Daarnaast zal ook beschreven worden 

hoe Defensie en de Geïntegreerde Politie vorm hebben gekregen. Dit vanaf hun ontstaan en vooral 

de periode van de Koude Oorlog tot heden. 

 

2.1. DE EVOLUTIE IN HET VEILIGHEIDSLANDSCHAP NA DE KOUDE OORLOG TOT HEDEN 
 
 
Over de ganse periode zijn er drie maatschappelijke trends die zich voordoen na de val van de 

Berlijnse Muur in 1989 (einde Koude Oorlog). Ten eerste is er de ‘changing nature of threats’ 1. 

Tijdens de Koude Oorlog was grootste bedreiging een nucleaire oorlog en stond het beschermen 

van de landsgrenzen centraal. Vandaag staan bedreigingen zoals terrorisme2, de verspreiding van 

handvuur-/massavernietigingswapens, etnische conflicten, besmettelijke ziektes (HIV/Zikavirus), 

cybercriminaliteit, etc. centraal (Eriksson & Rhinard, 2009; Krahmann, 2001 & 2005). De dreiging 

voor een nucleaire aanval is daarmee niet verdwenen, maar wel minder waarschijnlijk geworden 

(Krahmann, 2001 & 2005).  

Deze ‘new threats’ bestonden al langer, maar vormen door bepaalde karakteristieken vandaag een 

grotere bedreiging dan vroeger. Vandaag zijn individuen en bepaalde samenlevingen/groeperingen 

i.p.v. staten eerder het voorwerp van een bedreiging. Bovendien zijn deze bedreigingen ook 

transnationaal. Terroristen zijn bijvoorbeeld niet gebonden aan één staat, maar maken gebruik van 

dezelfde transportmiddelen, dezelfde internationale handelsmogelijkheden, dezelfde technologieën 

als deze die ter beschikking worden gesteld door de globalisering (global terrorism). De gevolgen 

zijn vaak ook indirect, zoals de aanslagen in Parijs in 2015 die er onder meer voor zorgden dat het 

openbare leven in Brussel voor enkele dagen werd stilgelegd met economische schade tot gevolg. 

(Eriksson & Rhinard, 2009; Krahmann, 2001 & 2005). 

                                                             
1 Security threat: “An event with potentially negative consequences for the survival or welfare of a state, a 
society or an individual.” (Krahmann, 2005). 
2 Cf. bijlage 1: overzicht recente gebeurtenissen – nationaal & internationaal. 
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Een tweede trend is de verschuiving van ‘government’ 3 naar ‘governance’ 4 bij het bepalen en het 

uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Krahmann onderscheidt zeven dimensies in Europa waarin een 

evolutie heeft plaatsgevonden. Op geografisch vlak wordt de natiestaat als centrale actor bij het 

bepalen van het veiligheidsbeleid vervangen door regionale, subnationale en internationale actoren 

(bv. VN, NAVO, EU, OVSE). De functionele dimensie slaat dan weer op de uitbreiding van het beleid 

naar politieke, sociale en milieu beleidsdomeinen waardoor veiligheid niet meer wordt gezien als 

eigendom van het leger. Op vlak van middelen wordt er o.a. door de terugdringing van het 

defensiebudget meer beroep gedaan op private actoren en vrijwilligersorganisaties (Krahmann, 

2001).  

Daarnaast wordt er meer rekening gehouden met de verschillende interesses van de verschillende 

actoren en komen er vandaag bijvoorbeeld meer ‘Coalitions of the willing’ voor. Ook qua normen is 

er heel wat veranderd: de staatssoevereiniteit wordt in vraag gesteld, landsgrenzen zijn 

opengegaan en kosten-efficiëntie staat centraal (bv. de 60% schuldnorm en het begrotingstekort 

van 3% in EU). Daarnaast worden meer beslissingen genomen met een gekwalificeerde 

meerderheid i.p.v. met consensus (grotere/machtigere staten kunnen dus meer hun stempel 

drukken op het veiligheidsbeleid). Tot slot is de uitvoering meer gefragmenteerd (niet enkel meer 

de federale overheid) en wordt er meer beroep gedaan op private actoren en 

vrijwilligersorganisaties (Krahmann, 2001). 

Tijdens de Koude Oorlog  stond de oprichting van verschillende internationale organisaties (VN, 

NAVO, EU, OVSE), die door de jaren heen uitgebreid zijn qua omvang en inhoud, centraal. Een 

laatste trend, die nauw aansluit met de twee vorige, is het gebruik van ‘non-state actors’ voor de 

uitvoering van het veiligheidsbeleid. Er wordt meer gebruik gemaakt van vrijwilligersorganisaties 

voor humanitaire/verzoeningsoperaties (bv. Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen); private militaire 

bedrijven voor logistieke middelen en het uitvoeren van militaire operaties/training en 

internationale regimes waarbij verdragen worden opgesteld tussen verschillende actoren en 

meteen worden uitgevoerd (bv. The Wassenaar Arrangement5). Deze actoren kunnen makkelijk 

ingezet worden voor transnationale bedreigingen, maar de coördinatie/supervisie ervan en wie de 

eindverantwoordelijkheid draagt bij het falen van een operatie is vaak moeilijk te bepalen 

(Krahmann, 2001 & 2005).  

 

                                                             
3 Government: “The political control of a centralized state.” (Krahmann, 2001). 
4 Governance: “The structures and processes which enable a set of public and private actors within an issue area  
to coordinate their interdependent needs and interests through the making and implementation of binding 
policy decisions in the absence of a central political authority.” (Krahmann, 2001). 
5  Dit verdrag dient om de export van conventionele wapens, goederen en technologieën, die als 
massavernietigingswapens kunnen worden ingezet, te controleren. 
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2.2. DEFENSIE EN POLITIE ONDER DE LOEP 
 

Zoals hierboven uiteengezet leveren veel verschillende actoren een bijdrage aan het 

veiligheidsvraagstuk. Bij deze masterproef ligt de nadruk op de rol van de betrokken 

overheidsactoren, meer bepaald Defensie en in mindere mate de Geïntegreerde Politie. “Beide zijn 

geüniformeerde overheidsdiensten die van overheidswege een mandaat krijgen om legaal geweld te 

gebruiken en bijdragen tot de autoriteit van de staat.” (Easton & Moelkers, 2010). Voor er wordt 

gefocust op het heden, is het belangrijk om even terug te keren in de tijd om een overzicht te 

krijgen van de voornaamste ontwikkelingen van en de verwevenheid tussen beide instituties.  

 

2.2.1. DEFENSIE IN BELGIË 
 
Bij het ontstaan van België in 1830 werd er enerzijds een Belgische krijgsmacht (met als 

opperbevelhebber de koning) en anderzijds een Ministerie van Oorlog opgericht (dat in 1920 werd 

omgedoopt tot Ministerie van Landsverdediging, vandaag nog steeds niet is omgevormd tot FOD en 

momenteel onder de naam ‘Ministerie van Defensie’ handelt). Na de Tweede Wereldoorlog  (KB 9 

april 1954) werd het Ministerie van Landsverdediging opgedeeld in vier componenten: 

Administratief en Technisch Secretariaat; het Comité der Stafhoofden; diensten behorend tot de 

verschillende krijgsmachten (bv. Generale Staf) en diensttakken voor de drie krijgsmachten (bv. 

financiële dienst, burgerlijk algemeen bestuur, militaire bouwwerken, etc.).  Vijf jaar later (KB 14 

januari 1959) volgde opnieuw een reorganisatie waarbij het Ministerie nog maar uit drie 

componenten bestond: het Comité der Stafhoofden; de Generale Staf van de drie krijgsmachten 

(Landmacht, Luchtmacht en Zeemacht) en de Algemene Besturen (budget, burgerlijk algemeen 

bestuur en personeel) (Defensie, s.d.; Vaesen, 2009). 

In 1963 (KB van 3 december) werd er enerzijds een nieuwe benaming ingevoerd voor de bestaande 

besturen (nl. het kabinet van de minister, het Administratief en Technisch Secretariaat en het 

Hoofdbestuur6) en werd er anderzijds opnieuw een centraal secretariaat toegevoegd als vierde 

eenheid. Een laatste wijziging aan deze structuur was in 1974 (KB van 27 maart) door de huidige 

vier eenheden te gaan reorganiseren in: het kabinet van de minister; het Administratief en 

Technisch Secretariaat; het Burgerlijk Algemeen Bestuur en de Generale Staf (Defensie, s.d.; Vaesen, 

2009). 

Naar aanleiding van de Copernicushervorming werd bij Defensie tussen 2000 en 2002 een grondige 

herstructurering doorgevoerd. Pijnpunten zoals het groot aantal commandoniveaus; overlappingen 

                                                             
6 KB 30 januari 1973: “de naam ‘Hoofdbestuur’ wordt opnieuw veranderd in ‘Burgerlijk Algemeen Bestuur’”. 
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door de verschillende staven van de strijdkrachten en het groot aantal personeelsleden in 

staffuncties konden hiermee worden weggewerkt. Er werd geopteerd voor een eenheidsstructuur 

bestaande uit twaalf gespecialiseerde diensten7 (algemene directies) met aan het hoofd de Chef 

Defensie (CHOD), die ook fungeert als adviseur van de minister van Defensie (MOD). Het volledige 

orgaan staat onder het gezag van de minister van Defensie (Defensie, s.d.; Vaesen, 2009). 

Anno 2016 is deze eenheidsstructuur8 op twee diensten na (algemene inspectie en interne audit) 

nog steeds dezelfde. Deze twee diensten werden onttrokken aan de organisatie en zullen ten laatste 

op 1 januari 20179 worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Interne Auditdienst (GIAD) van 

de federale overheid. Daarnaast werd er ook een onderscheid gemaakt tussen stafdepartementen 

(well being; inlichtingen en veiligheid; strategie; operaties en training) en algemene directies 

(material resources; human resources; communicatie; juridische steun/bemiddeling; 

budget/financiën en vorming). De vier componenten (land; lucht; marine en medische) behoren toe 

aan het stafdepartement operaties en training (Defensie, s.d.; Fedweb, 2015; Vaesen, 2009). Tot slot 

werd de militaire dienstplicht in België opgeschort (wet van 31 december 1992) waardoor vanaf de 

lichting 1994 de dienstplicht niet meer van toepassing was. Tot op heden is deze wet, ondanks 

enkele wetsvoorstellen in 2006, nog niet definitief afgeschaft (Belgische Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, 2006; Belgische Senaat, 2006). 

Een andere gebeurtenis die van invloed was op de ontwikkeling van Defensie is de medeoprichting 

van de VN Veiligheidsraad (Verenigde Naties)  in 1946. De VN is bevoegd voor het handhaven van 

internationale vrede en veiligheid; het oplossen van internationale geschillen; het aanmoedigen van 

de lidstaten om mensenrechten na te leven bij het oplossen van geschillen; etc. De besluiten die 

binnen deze veiligheidsraad worden genomen, moeten door alle leden aanvaard en toegepast 

worden (UN, s.d.). Daarnaast was België ook medeoprichter van de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie (NAVO)  in 1949. Het oorspronkelijke doel van de NAVO was, door onderling 

samen te werken, zich te beschermen tegen eventuele aanvallen van de Sovjet-Unie. Na de val van 

de Berlijnse muur zijn heel wat Oostbloklanden toegetreden en ligt de nadruk nu vooral op nieuwe 

risico’s zoals terrorisme en de instabiliteit aan de grenzen van de Euro-Atlantische zone (Belgische 

Federale Overheidsdiensten, 2016).  

                                                             
7 Twaalf gespecialiseerde diensten opgericht in de periode 2000-2002: budget en financiën; human 
resources; imago en pr; algemene inspectie; material resources; strategie; interne audit; inlichtingen en 
veiligheid; juridische steun en bemiddeling; operaties en training; vorming; gezondheid, milieu en welzijn. 
8 Cf. bijlage 2: organogram van Defensie. 
9 GIAD treedt in werking ten laatste op 1 januari 2016, maar voor Defensie werd een uitzondering gemaakt: 
“Uiterlijk 1 jaar na de oprichting worden voor het Ministerie van Landsverdediging de aansluitingsmodaliteiten 
tot de GIAD vastgelegd (om maturiteitsredenen en het specifieke karakter van de competentiedomeinen)” 
(Fedweb, 2015). 
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Tevens maakt België ook deel uit van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE), opgericht in 1975, die tot doel heeft onderlinge akkoorden te sluiten over 

wapenbeheersing; mensenrechten; terrorisme; beleidsstrategieën; etc.10 (OSCE, 2016). Tot slot was 

België ook stichtend lid van de Europese Unie (EU) en benadrukt het Verdrag van Lissabon (2007) 

in artikel 28 A en in de solidariteitsclausule (art. 188 R) de bijstand die moet worden geboden 

indien een andere lidstaat wordt aangevallen11 of wordt getroffen door een terroristische aanval, 

natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp 12.  

De taken van Defensie zijn doorheen de jaren geëvolueerd. De oorzaken hiervan zijn het zich niet 

meer voordoen van interstatelijke conflicten in West-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog; het 

toetreden tot allerhande internationale organisaties (cf. supra); de evolutie naar een complexe 

multipolaire wereld met grensoverschrijdende dreigingen; terroristische groeperingen die een 

hoofdrol spelen in verschillende recente conflicten; het optreden van niet-statelijke 

security-providers ; etc.  (Defensie, 2014; Krahmann, 2001 & 2005).  

Extern ligt de focus op preventieve werking om spill-over effecten van veiligheidsproblematieken 

die zich voordoen in het buitenland te beperken. Om de nationale belangen13 te vrijwaren heeft 

Defensie enkele strategische opdrachten14 geformuleerd. Dit zijn zowel externe (bv. deelname aan 

collectieve verdediging; vredeshandhaving; humanitaire operaties; etc.) als interne opdrachten: 

“Bijdragen binnen de nationale grenzen aan de veiligheid van de Belgische samenleving, op basis van 

de exclusiviteit van de militaire expertise of capaciteiten of wanneer de civiele middelen ontoereikend 

zijn.” (Defensie, 2014).  Voorbeelden hiervan zijn: de bescherming van het luchtruim (24/24 uur 

staan twee gewapende F-16-jachtvliegtuigen klaar om te interveniëren indien nodig); de opruiming 

en vernietiging van ontploffingstuigen (door de Dienst voor de Opruiming en Vernietiging van 

Ontploffingstuigen, DOVO); de maritieme veiligheid binnen de wateren onder Belgische 

bevoegdheid; de ondersteuning inzake inlichtingen via informatievergaring en analyse van 

ontvoeringen, cyberdreigingen en de bestrijding van terrorisme; de medische (gespecialiseerde) 

steun bij crisissituaties; de ondersteuning bij crisis- en rampbeheersing op het nationaal 

grondgebied (zoals bij de treinramp in Wetteren); etc. (Defensie, 2014). 

Een andere interne defensieopdracht, die voor deze uiteenzetting van cruciaal belang is, is ‘de steun 

aan de operaties van de Geïntegreerde Politiedienst’.  Het gaat hier om een tijdelijke steun waarvoor 

Defensie eigen materiaal en gespecialiseerde ploegen inzet. Voorbeelden hiervan zijn: 

                                                             
10 De OVSE bestaat uit 57 lidstaten uit o.a. Noord-Amerika, Europa en Azië (OSCE, 2016). 
11 Verdrag van Lissabon artikel 28 A: “Indien een lidstaat op zijn grondgebied gewapenderhand wordt 
aangevallen, rust op de overige lidstaten de plicht deze lidstaat met alle middelen waarover zij beschikken hulp 
en bijstand te verlenen overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties.” 
12 Cf. bijlage 3: artikel 188 R – Verdrag van Lissabon. 
13 Cf. bijlage 4: nationale belangen – Defensie. 
14 Cf. bijlage 5: strategische opdrachten – Defensie. 
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ondersteuning bij de beveiliging van EU- en NAVO-meetings (ontmijning, medische 

capaciteiten, …); gerechtelijke ondersteuning (zoekacties naar vermiste personen of wapens); 

bewaking van parlementaire instellingen en begeleiding van autoriteiten; etc. (Defensie, 2014). De 

samenwerking tussen de Geïntegreerde Politie en Defensie heeft in 2015 een, vooral voor de 

burger, zichtbaar hoogtepunt gekend. Daarom is het van belang om hieronder even dieper in te 

gaan op de evolutie in de bevoegdheden/gezagdragers van de Belgische politie.  

 

2.2.2. POLITIE IN BELGIË 
 
Tijdens de Koude Oorlog en kort daarna bestond het politielandschap uit drie takken. Ten eerste de 

‘Gemeentepolitie’ waar al sporen van terug te vinden zijn in decreten van 1789 en 1790. De 

Gemeentepolitie kwam officieel onder het gezag te staan van de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen door de Gemeentewet van 30 maart 1936. De kaderwet van 11 

februari 1986 betreffende de Gemeentepolitie zorgde ervoor dat dit gezag overgeheveld werd aan 

de minister van Binnenlandse Zaken. Hierdoor vond de opleiding en de aanwerving sindsdien 

plaats op het centrale niveau. De gemeentelijke autonomie wordt in deze wet benadrukt, maar nog 

sterker in de Nieuwe Gemeentewet van 1988. De wet op het politieambt van 5 augustus 1992 

grensde de rol van de burgemeester verder af. De belangrijkste taak van de Gemeentepolitie was de 

basispolitiezorg op het grondgebied van de gemeente (Caluwé & Happart, 1997; Devroe, 2013; Van 

den Eeckhout, 2009).  

Ten tweede was er de ‘Rijkswacht’ oorspronkelijk ontstaan onder Frans bewind in 1798 (de 

toenmalige Gendarmerie)15. De oprichting van bijzondere opsporings- en inlichtingenbrigades 

(BOB’s) op 3 augustus 1945, de wet op de Rijkswacht in 1957 en de wet van 27 december 1973 die 

aan de Rijkswacht een eigen statuut toekende zijn slechts enkele van de vele wetten die de 

Rijkswacht hebben vormgegeven16. De Rijkswacht was bevoegd voor de gehele politiezorg op het 

volledige Belgische grondgebied en dit onder het gezag van de ministers van Defensie, Justitie en 

Binnenlandse Zaken (Easton, 2001; Caluwé & Happart, 1997). Ten derde was er de ‘Gerechtelijke 

Politie’ opgericht met de wet van 7 april 1919 ‘tot instelling van gerechtelijke officieren en agenten 

bij de parketten’ en het Koninklijk Besluit (KB) van 7 mei 1921 ‘houdende de inrichting van de 

                                                             
15 De grondwet van 1830, de wet van 1889 tot inrichting van de brigades van gendarmerie en de naamwissel 
naar ‘Rijkswacht’ in 1925 zijn nog enkele kritieke punten die de Rijkswacht tot aan de Koude Oorlog mee 
vorm hebben gegeven. 
16 Voor een overzicht van alle wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten i.v.m. de toenmalige 

Rijkswacht, zie: Easton, M. (2001). De demilitarisering van de Rijkswacht (Doctoraatsverhandeling, VUB, 

Brussel, België). 
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Gerechtelijke Politie bij de parketten’. Ondanks enkele wets-/KB-wijzigingen in 1948, 1953, 1956, 

etc. was de Gerechtelijke Politie algemeen bevoegd voor de gerechtelijk taken van de parketten (bv. 

slachtofferidentificatie, ...). Dit onder het gezag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 

(Easton & Dormaels, 2013; Kruispuntbank Wetgeving, s.d.;  Van Heddeghem, De Schepper, Leroy, & 

Crispel, s.d.).  

Het voordoen van enkele gebeurtenissen (Bende van Nijvel, Heizeldrama, …); negatieve evaluaties 

door parlementaire onderzoekscommissies; het naast elkaar opereren; een onderlinge 

concurrentiestrijd (guerre de flics); etc. zette de toenmalige federale regering aan om na te denken 

over een hervorming van het politielandschap. Het eerste voorstel was het ‘Pinksterplan’ in 1990. 

De drie takken zouden elk blijven bestaan, maar een demilitarisering van de Rijkswacht, een 

modernisering van de Gemeentepolitie en de oprichting van interpolitiezones met een 

vijfhoekoverleg moesten soelaas bieden. Dit resulteerde o.a. in de wet van 18 juli 1991 ‘tot wijziging 

van de wet van 2 december 1957 op de Rijkswacht en van de wet van 27 december 1973 betreffende 

het statuut van het personeel van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en 

houdende demilitarisering van de Rijkswacht’ (B.S. 26 juli 1991). Een grondige hervorming vond pas 

plaats in 1998 nadat in augustus 1996 de ‘affaire Dutroux’ nogmaals de pijnpunten van het 

politielandschap blootlegde en de ontsnapping van Dutroux in april 1998 hier nog een schep 

bovenop deed. Dit allemaal resulteerde in het Octopusakkoord van 24 mei 1998 (Easton & 

Dormaels, 2013; Van Heddeghem et al., s.d.). 

Met de ondertekening van de wet van 7 december 1998 ‘tot organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst gestructureerd op twee niveaus’ werd definitief een einde gesteld aan de 

politiestructuur die heerste tijdens de Koude Oorlog. De oude samenstelling werd omgevormd tot 

de lokale (de vroegere Gemeentepolitie en de territoriale brigades van de Rijkswacht) en de 

federale politie (de vroegere Rijkswacht en de gerechtelijke politie)17. De ‘lokale politie’ is bevoegd 

voor de basispolitiezorg (zowel bestuurlijke als gerechtelijke taken) op lokaal niveau. Dit onder het 

gezag van de burgemeester (voor bestuurlijke taken) en de procureur des Konings (voor 

gerechtelijke taken). De ‘federale politie’ is bevoegd voor gespecialiseerde en ondersteunende taken 

(zowel bestuurlijke als gerechtelijke) op het ganse grondgebied. Dit onder het gezag van de 

ministers van Binnenlandse Zaken (voor bestuurlijke taken) en Justitie (voor gerechtelijke taken) 

(Lokale Politie, 2016; Van Heddeghem et al., s.d.).  

De structuur uitgetekend in 1998 is vandaag (mits enkele kleine wijzigingen) nog steeds van 

toepassing en zorgde voor een hoogtepunt in het demilitariseringsproces van de politie. Defensie 

en de Geïntegreerde Politie waren sindsdien volledig van elkaar gescheiden. De Geïntegreerde 

                                                             
17 Cf. bijlage 6: organogram van de federale en de lokale politie. 
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Politie bevoegd voor de interne veiligheid en Defensie bevoegd voor de externe veiligheid (op 

enkele welomlijnde gespecialiseerde interne opdrachten na)18. Bij de bespreking van de resultaten 

zal worden nagegaan of deze scheiding na anderhalf decennia nog definitief is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Cf. punt 2.2.1. (Defensie in België) 
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3. RESEARCH DESIGN 
 
Hieronder volgt een uiteenzetting van het onderzoekontwerp. Volgende onderdelen worden hierbij 

besproken: het doel van het onderzoek; de gelezen literatuur; de onderzoeksvragen; de variabelen 

en de methodologie (de aanpak van het onderzoek/de gebruikte instrumenten). 

 

3.1. ONDERZOEKSDOELSTELLING 
 
Enkele recente gebeurtenissen in 2015 in België en Frankrijk (cf. 5.1.3.1.) hebben ervoor gezorgd 

dat het leger in België in het straatbeeld werd ingezet om bewakingsopdrachten uit te voeren.  Iets 

wat bij de definitieve scheiding tussen Defensie en de Geïntegreerde Politie (vijftien jaar geleden) 

onmogelijk/onwaarschijnlijk leek werd nu werkelijkheid. België is niet het enige land dat het leger 

binnen de landsgrenzen heeft opgesteld. Andere Europese landen, zoals Frankrijk en Italië, 

maakten hier in het verleden ook al gebruik van. Niets nieuws onder de zon zou je dus kunnen 

denken, maar heeft Defensie geen andere opdrachten (want zij zijn toch bevoegd voor de externe 

veiligheid)? Of zijn de opdrachten van Defensie mee moeten evolueren met de ontwikkelingen in 

het veiligheidslandschap? En kan dit zomaar allemaal? 

Volgend citaat uit 2010 van de voormalige voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging 

en effectief lid van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 

Ambt19, staat dan ook in schril contrast met de situatie vandaag: “Leger en politie moeten elk op hun 

terrein blijven: dat is mijn duidelijke stelling! Dat wil niet zeggen dat ik er maatschappelijk en politiek 

niet wil over debatteren. Ik laat niet na deze stelling duidelijk te laten horen als er weer eens 

collega’s-politici bepaalde uitspraken doen, die precies in de omgekeerde richting gaan en die zelfs 

wettelijk niet kunnen sinds de demilitarisering van de Rijkswacht. Het meest recente voorbeeld zijn de 

uitlatingen van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om rond de 

veiligheidsproblemen in Brussel militairen in te schakelen om ambassades te bewaken (op openbaar 

domein!) in plaats van politie en zo capaciteit vrij te maken. Pure aankondigingspolitiek en 

brandweervrouw spelen in plaats van het probleem Brussel globaal en integraal aan te pakken.” 

(Vandenhove, 2010).  

Dit citaat is dan ook het beginpunt van dit onderzoek en zorgt ervoor dat ‘recent’ wordt afgebakend 

tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015. Over deze periode zal in de eerste plaats onderzocht 

worden wanneer het leger al dan niet is ingezet op Belgisch grondgebied ter ondersteuning van de 

Geïntegreerde Politie. Daarna wordt nagegaan wat ‘de inzet van het leger op het Belgisch 

                                                             
19 Van 28 juni 2007 tot 6 mei 2010.  
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grondgebied’ bij de gevonden cases inhoudt en hoe deze cases van elkaar verschillen/gelijkenissen 

vertonen. In een tweede deel wordt de evolutie tussen beide periodes m.b.t. interne 

veiligheidsopdrachten (Is er iets veranderd?) en de toekomst (Waar gaan we naartoe?) voor 

Defensie onderzocht.  

Het contrast tussen 2010 waar de inzet van het leger op Belgisch grondgebied nog als een groot 

taboe werd beschouwd en de situatie vandaag met militairen in (metro)stations, luchthavens, 

winkelstraten, etc.  maakt het net interessant om na te gaan welke elementen tot deze omwenteling 

hebben geleid. Er is in de literatuur al redelijk wat geschreven over de vervaging tussen 

interne/externe veiligheid en het concept constabularisering. Deze werken bieden vaak 

theoretische kaders of omschrijvingen van de algemene bewegingen die zich voordoen (cf. 4.). Er is 

dus nog heel wat ruimte voor verschillende soorten casestudy’s, zoals een vergelijking 

politie-defensie, internationale vergelijkingen, etc. (De Weger, 2009). In deze masterproef wordt de 

recente inzet van militairen op het Belgisch grondgebied geëxploreerd. Hoe deze exploratie verder 

zal worden afgebakend, komt in de volgende paragrafen aan bod.  

 

3.2. ONDERZOEKSVRAGEN 
 
Om een antwoord te kunnen bieden op ‘Een exploratie van de recente inzet van het leger op Belgisch 

grondgebied’ worden er vijf onderzoeksvragen naar voor geschoven die verder ook de structuur 

van het onderzoek zullen bepalen. Algemeen worden de resultaten opgesplitst in twee delen. Het 

eerste deel bevat de resultaten van specifieke cases tussen 01/01/2010 en 31/12/2015, het 

tweede deel gaat dieper in op Defensie tussen 01/01/2010 en 31/12/2015 en hun toekomstvisie. 

DEEL I: 

 Onderzoeksvraag 1:  Voor welke cases werd Defensie recent ingezet op Belgisch 

grondgebied voor bewakingsopdrachten ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie? 

Eerst zal er gezocht worden naar cases waarvoor Defensie werd ingezet op Belgisch grondgebied 

ter ondersteuning van de politie, dit tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015.  

 

 Onderzoeksvraag 2: Wat houdt iedere case in? 

Nadat enkele cases zijn geselecteerd zal iedere case op verschillende vlakken (cf. 3.3.) worden 

onderzocht. De omvang zal verschillen naargelang de grootte van de case. 
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 Onderzoeksvraag 3: Hoe verhouden de verschillende cases zich tot elkaar? 

Vervolgens wordt nagegaan wat de opvallendste verschillen en gelijkenissen zijn tussen de cases.  

DEEL II: 

 Onderzoeksvraag 4: In welke mate doet er zich recent een evolutie voor bij Defensie om 

tegemoet te komen aan opdrachten ter ondersteuning van de 

Geïntegreerde Politie? 

Hierin wordt onderzocht of Defensie zich tussen 01 januari 2010 en 31 december 2015 is gaan 

aanpassen op verschillende vlakken (cf. 3.3.) om te kunnen inspelen op de eventuele vraag voor 

ondersteuning aan de Geïntegreerde Politie op Belgisch grondgebied. 

 

 Onderzoeksvraag 5: Hoe ziet de toekomst eruit voor Defensie en de Geïntegreerde Politie? 

Tot slot wordt nagegaan in welke richting beide overheidsapparaten zullen evolueren.  

 

3.3. VARIABELEN 
 
Om een gestructureerd antwoord te kunnen bieden op iedere onderzoeksvraag werden er 

variabelen bepaald. Per onderzoeksvraag zal een overzicht gegeven worden van de gebruikte 

variabelen. 

Bij de eerste onderzoeksvraag speelt de variabele: ‘inzet op het Belgisch grondgebied’ een rol. 

Hiermee wordt de letterlijke inzet van Defensie in het straatbeeld bedoeld, dit zorgt ervoor dat 

gelijkaardige cases met elkaar kunnen vergeleken worden. Een inzet van DOVO om oorlogsmunitie 

op te ruimen op het Belgisch grondgebied kan niet vergeleken worden met de inzet van militairen 

voor bewakingsopdrachten (Defensie, 2014; Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 

april 2016). Het eerste geval kan ook gezien worden als een ondersteuning aan de Geïntegreerde 

Politie, maar de reden voor de inzet is verschillend. Bij DOVO gaat het om expertise, bij een inzet 

van militairen in het straatbeeld gaat het om een versterking van de (menselijke) capaciteit.   

Voor de tweede onderzoeksvraag werd de inspiratie voor variabelen gehaald uit verschillende 

Commissieverslagen. Hierin kwamen bepaalde zaken herhaaldelijk terug en zo kon een selectie 

gemaakt worden van wat wel en niet zou gebruikt worden voor het beschrijven van de cases. Eerst 

zal er worden gekeken naar ‘de aanleiding’: waren er bepaalde gebeurtenissen die zich op dat 

moment voordeden?. Vervolgens naar ‘de oorzaak en de finaliteit’ van de inzet: waarom werd het 

leger precies ingezet en wat wilden ze hiermee bereiken? Daarna komen ‘de betrokken actoren’ aan 
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bod: wie bepaalt hierover en hoe verhouden deze actoren zich tot elkaar? Een vierde variabele is 

‘de wettelijke basis’: kan dit zomaar allemaal? De vijfde variabele gaat over ‘de inzet’ zelf: wat was de 

taak van het leger? Hoeveel mensen werden er ingezet? Waar werd het leger ingezet? en Hoeveel 

heeft dit gekost? De laatste variabele gaat na of het leger ‘de enige optie’ was. 

De derde onderzoeksvraag gaat de cases toetsen op ‘verschillen en gelijkenissen’. Dit zal eerder zeer 

algemeen zijn, aangezien iedere case specifieke kenmerken heeft en zo het risico vermeden wordt 

om appelen met peren te vergelijken. 

Bij de vierde onderzoeksvraag worden vijf variabelen onderzocht. Voor deze variabelen werd o.a. 

inspiratie gehaald uit het boek ‘De demilitarisering van de Rijkswacht’ (Easton, 2001), hierin wordt 

de evolutie van de Rijkswacht tussen 1940 en 1998 beschreven. De eerste drie variabelen zijn: 

‘opleiding & training, organisatiestructuur en operaties’. De vierde variabele ‘budget’ is geïnspireerd 

op het document  ‘De waarde van de Belgische Defensie’ (Defensie, 2014). Hierin wordt duidelijk 

aangetoond dat het budget van Defensie sinds 2009 sterk is afgenomen20 en dus een belangrijke 

factor is bij operaties. Aangezien Defensie wettelijk verankerd is en hun doen en laten wordt 

bepaald door de wet, is ‘wetgeving’ de vijfde variabele. De conclusie in de tekst van Weiss (2011)21, 

was ook een inspiratiebron voor het bepalen van de variabelen.  

De laatste onderzoeksvraag gaat dieper in op de toekomstvisie van Defensie en de Geïntegreerde 

Politie. Hier worden drie variabelen onderscheiden: ‘afscheiding, samenwerking en fusie’. Deze 

variabelen zijn gebaseerd op de drie opties die worden aangegeven in de tekst van Easton en 

Moelkers (2010)22 en worden in punt 4.2. uiteengezet. De tabel op de volgende bladzijde geeft een 

overzicht van hetgeen hierboven beschreven werd: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Cf. bijlage 7: evolutie Defensiebudget in constante € (2002) (excl. Pensioenen).  
21 ‘The blurring border between the police and the military: A debate without foundations’ (Weiss, 2011). 
22 ‘Constabularisering en militarisering: groeien politie en krijgsmacht naar elkaar toe?’ (Easton & Moelkers, 

2010). 
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onderdeel onderzoeksvraag variabele sub-variabele 
Deel I: casestudy: de recente inzet van militairen op Belgisch grondgebied 
 Onderzoeksvraag 1 

 Inzet op het Belgisch 
grondgebied. 

 

Onderzoeksvraag 2 
 Aanleiding  

Oorzaak & finaliteit 
Betrokken actoren 
Wettelijke basis 
Inzet  Taak 
 Aantal militairen 

Plaats 
Kostprijs  

Enige optie?  
Onderzoeksvraag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelijkenissen  
 
 

Verschillen 
 
 
 
 
 
 

Deel II: evolutie & toekomstvisie 
 Onderzoeksvraag 4 

 Opleiding/training  
Organisatiestructuur 
Operaties 
Budget 
Wetgeving 

Onderzoeksvraag 5 
 Afscheiding  

Samenwerking 
Fusie 

 
Tabel 1: overzicht onderzoeksvragen, variabelen en sub-variabelen  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3.4. METHODOLOGIE 
 
Hoe er in deze masterproef te werk is gegaan; welk soort onderzoek er werd gevoerd; welke 

bronnen er werden gebruikt en welke kanttekeningen hierbij moeten gemaakt worden, wordt 

hieronder verder toegelicht.  

 

3.4.1. AANPAK 
 

3.4.1.1. Onderzoeksobject 
 
‘Een exploratie van de recente inzet van het leger op Belgisch grondgebied’ is de doelstelling van dit 

onderzoek, wat hierboven werd opgedeeld in verschillende onderzoeksvragen en variabelen. Om 

het onderzoek verder af te bakenen is het belangrijk om ieder woord duidelijk te definiëren:  

 ‘Recente’: zoals hierboven al weergegeven, situeert het onderzoek zich tussen 1 januari 

2010 en 31 december 2015. Het beginpunt werd bepaald a.d.h.v. het jaar waarin het citaat 

van Vandenhove werd gevonden. Dit citaat dateert uit een publicatie van juni 2010, maar 

om de volledige context mee te hebben werd voor het begin van 2010 gekozen. Het 

eindpunt valt middenin het academiejaar waarin deze masterproef werd geschreven. Zo is 

het mogelijk om zeer actuele informatie te gebruiken, maar hoeven er niet aanhoudend 

updates uitgevoerd te worden (indien de deadline van de masterproef het eindpunt zou 

zijn). 

 ‘Inzet van het leger op Belgisch grondgebied’: hiermee wordt de letterlijke inzet van 

Belgische militairen in het straatbeeld op Belgisch grondgebied bedoeld. Meer specifiek ter 

ondersteuning van de Geïntegreerde Politie. Zoals in 2.2.1. al werd aangehaald is Defensie 

ook voor enkele andere binnenlandse opdrachten bevoegd. Deze worden in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten.  

 

3.4.1.2. Soort onderzoek 
 
In de eerste plaats gaat het hier om een kwalitatief onderzoek, waarbij open onderzoeksvragen 

kenmerkend zijn (Voets, 2015). Enerzijds worden de feiten m.b.t. bepaalde cases weergegeven en 

anderzijds worden de ideeën, de motivatie en de beïnvloedende factoren bij bepaalde beslissingen 

achterhaald. Het is niet de bedoeling om het theoretische kader te gaan testen voor een 

representatieve groep. Dit zou bijvoorbeeld wel het geval zijn als het leger van alle Europese landen 

wordt onderzocht om vervolgens een uitspraak te kunnen doen over het al dan niet toepasbaar zijn 

van het theoretisch kader. Hier wordt meer verkennend/beschrijvend te werk gegaan, waarbij één 
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overheidsorganisatie (Belgische Defensie) het hoofddeel uitmaakt van het onderzoek. Daarnaast 

geeft deze masterproef louter feiten weer en is het in geen geval de bedoeling om nieuwe theorieën 

rond dit onderwerp te ontwikkelen (deductief onderzoek dus, cf. 3.1.).   

Bij kwalitatief onderzoek is het mogelijk om: door te vragen bij het gebruik van interviews; bij te 

sturen op ieder moment op basis van de reeds verkregen resultaten; ongevraagde informatie te 

weten te komen tijdens de gesprekken; etc. (Rightmarktonderzoek, s.d.; Rijksoverheid, s.d.). Een 

nadeel is de subjectiviteit van de resultaten. De onderzoeker moet er over waken dat persoonlijke 

meningen niet verward worden met feiten. Daarnaast kunnen de resultaten niet veralgemeend 

worden en zijn ze dus niet representatief voor de volledige organisatie. Het geeft slechts een 

indicatie van hoe er over een bepaald onderwerp door bepaalde actoren wordt gedacht 

(Rijksoverheid, s.d.; Voets, 2015). 

Voor deze masterproef werd binnen de kwalitatieve methodes gekozen voor casestudy onderzoek. 

Bij een casestudy (of gevalsstudie) worden één of meerdere gevallen bestudeerd. Dit kan een 

gebeurtenis zijn, maar ook een project, een land, een stad, etc. De cases gaan meestal over actuele 

onderwerpen (bv. de inzet van het leger op Belgisch grondgebied) en proberen zo een bijdrage te 

leveren aan maatschappelijke vraagstukken (bv. Zorgt een inzet van het leger op Belgisch 

grondgebied voor een militarisering van het veiligheidsbeleid?). Daarnaast zijn ze bedoeld om een 

antwoord te bieden op ‘hoe’ en ‘waarom’ vragen (bv. Hoe ziet de inzet van het leger eruit in 2015?; 

Hoe ziet de toekomst eruit voor Defensie en de Geïntegreerde Politie?; Waarom wordt het leger 

ingezet?; etc.).  Bij een casestudy is het de bedoeling om zich te verdiepen en in mindere mate zich 

te verbreden. Daarom worden slechts enkele cases onderzocht, die dan voor omvangrijke 

beschrijvingen van het fenomeen zorgen (van Thiel, 2010; Voets, 2015). 

De cases zijn steeds context gebonden waardoor ze moeilijk te generaliseren zijn, de interne 

validiteit is hoger dan de externe validiteit. Daarnaast zijn casestudy’s zeer arbeidsintensief 

waardoor er risico is op subjectiviteit en selectiviteit (door zo intensief met het onderwerp bezig te 

zijn). Om subjectiviteit tegen te gaan en de betrouwbaarheid te verhogen, wordt er geopteerd voor 

een holistische aanpak waarbij veel data wordt verzameld over alles wat met de cases te maken 

heeft. Tot slot kan die schat aan informatie leiden tot een verdere aanvulling van het theoretische 

kader (van Thiel, 2010).  

 

3.4.1.3. Hoe onderzoeken? 
 
In eerste instantie moeten er cases geselecteerd worden, deze worden gezocht tussen 1 januari 

2010 en 31 december 2015. Voor dit onderzoek werd er geopteerd om meerder gevallen te 
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onderzoeken (multiple casestudy) en meer specifiek contrasterende gevallen. Deze worden best 

geselecteerd op een onafhankelijke variabele: ‘sprake zijn van de inzet van het leger op Belgisch 

grondgebied’. Zo kon er breder worden gezocht en kon worden nagegaan welke elementen 

eventueel wel of niet tot een inzet hebben geleid (een werkelijke inzet was dus geen vereiste).  Op 

deze manier kunnen ook oorzaken en gevolgen achterhaald worden, maar zijn de resultaten wel 

sterk gebonden aan de context (hoge interne en lage externe validiteit). Aangezien het hier over 

gebeurtenissen in het verleden gaat en niet over processen, werd een eenmalige meting uitgevoerd. 

Voor deze meting werden verschillende bronnen gebruikt (cf. 3.4.2.1.) (van Thiel, 2010). 

Voor de analyse van de data is geen gebruik gemaakt van Nvivo. Dit programma werd gedurende de 

opleiding onvoldoende ingeoefend waardoor handmatig te werk gaan efficiënter bleek. Gezien de 

omvangrijke hoeveelheid aan data was er nood aan structuur en codering. In een eerste stap werd 

de data verzameld en geordend, hierbij werd de data opgedeeld in verschillende categorieën: 

interviews; commissieverslagen; wetenschappelijke artikels; wetten; krantenartikelen en algemene 

documenten (zoals regeerakkoord, protocolakkoord, …). In een volgende stap werden er 

thematische codes aangebracht, zo werd het mogelijk om data met elkaar te vergelijken. Bij 

deductief onderzoek, zoals hier het geval, staan de codes op voorhand vast en zijn de codes gelijk 

aan de variabelen (cf. 3.3.). Doordat per case dezelfde variabelen toegepast werden en er meerdere 

cases onderzocht werden, werd aan iedere variabele een lettercode gekoppeld (van Thiel, 2010; 

Voets, 2015).  

Om dit overzichtelijk te houden werd alles bijgehouden in een schema. In de kolommen staan de 

verschillende broncategorieën en in de rijen de verschillende codes. Het gebruik van lettercodes 

i.p.v. omschrijvingen is tijdbesparender, maar zorgt er wel voor dat de code zonder bijhorende 

tabel niet tot de verbeelding spreekt. Een voorbeeld: ‘2015, actoren, Nationale Veiligheidsraad’ 

krijgt de code X.B.1. (X= 2015; B=actoren; 1= nationale veiligheidsraad). Zoals aangegeven in het 

voorbeeld worden sommige codes (zoals actoren) nog verder opgesplitst in extra codes 

(verschillende soorten actoren, zoals de Nationale Veiligheidsraad). In één document kunnen dus 

verschillende codes voor komen en één code kan ook in verschillende documenten voor komen. Dit 

zorgde er in een volgende stap voor dat er axiaal gecodeerd moest worden. Verschillende codes 

werden hierbij samengevoegd, er werden patronen gezocht of codes werden verder opgesplitst. In 

een laatste stap werd alle data bij eenzelfde code geclusterd en verwerkt tot een uitgeschreven 

tekst (van Thiel, 2010). 
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3.4.1.4. Buiten beschouwing laten 
 
Ten eerste worden alle cases die niet tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015 hebben 

plaatsgevonden buiten beschouwing gelaten. Enerzijds omdat het citaat uit 2010 het beginpunt 

vormt van het onderzoek en anderzijds omdat het de bedoeling was enkel recente cases te 

onderzoeken. Bovendien dateren de meeste wetenschappelijke artikels rond de thema’s 

‘grensvervaging tussen interne en externe veiligheid’ en ‘constabularisering’ uit ongeveer dezelfde 

periode (2009-2012) als het beginpunt. Toch wil dit niet zeggen dat er voor deze periode al geen 

sprake kan geweest zijn van deze fenomenen. Daarnaast ligt de focus op Defensie en in mindere 

mate op de Geïntegreerde Politie. Tot slot bedraagt het hier enkel interne veiligheid in de betekenis 

van ‘veiligheid op het Belgisch grondgebied’. Een goede afbakening is nodig zodat deze masterproef 

enerzijds in omvang beperkt blijft en anderzijds de focus op de te onderzoeken vragen behouden 

blijft. 

 

3.4.2. INSTRUMENTEN 
 

3.4.2.1. Welke instrumenten en selectieproces 
 
Bij kwalitatieve onderzoeken zijn rapporten, verslagen, interviews, etc. de meest aangewezen 

instrumenten om data te verzamelen (Voets, 2015). Om de betrouwbaarheid en de validiteit bij 

casestudy’s te verhogen is triangulatie (een combinatie van verschillende methodes) de beste 

methode. Hieronder wordt iedere broncategorie weergegeven, beschreven bij welke onderdelen 

deze bronnen het meest gebruikt werden en hoe deze geselecteerd werden. 

Wetenschappelijke artikels: er werd op zoek gegaan naar literatuur in zowel Nederlandstalige als 

Engelstalige boeken en papers. Na het lezen van enkele artikels uit het tijdschrift ‘Orde van de Dag’ 

(aflevering 50, juni 2010) werd er verder gezocht op zoektermen zoals: ‘blurring of internal and 

external security’; ‘blurring of police and military functions’; ‘constabularisation’; etc. Al snel bleek 

dat deze zoektermen allemaal met elkaar verweven zijn. De meeste artikels komen uit 

wetenschappelijke tijdschriften van 2009-2012, geraadpleegd via online databanken. Deze artikels 

werden voornamelijk bij het theoretisch kader gebruikt. Hieronder volgt een opsomming van de 

belangrijkste bronnen voor het theoretische kader:  

  Theorieën rond de grensvervaging tussen interne en externe veiligheid en constabularisering 

 ‘Blurring military and police roles’ (Easton, Den Boer, Janssens, Moelker, & Vander Beken, 

2010). 

 ‘Constabularisering en militarisering: groeien politie en krijgsmacht naar elkaar toe?’ 

(Easton & Moelkers, 2010); 
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 ‘Grensvervaging tussen interne en externe veiligheid’ (Vander Beken, 2011); 

  ‘Striving for symmetry: constabularisation and military transformation’  (De Weger, 

2009); 

 ‘The blurring border between the police and the military: A debate without foundations’ 

(Weiss, 2011); 

  

 Ontwikkelingen Defensie in België 

o ‘De demilitarisering van de Rijkswacht’ (Easton, 2001); 

o ‘De waarde van de Belgische Defensie’ (Defensie, 2014). 

Wetten & protocolakkoorden: deze werden gebruikt bij de context;  de beschrijving van de actoren, 

aangezien alles wettelijk verankerd is; de wettelijke basis bij de cases; de inzet zelf (taak, aantal, 

plaats, kostprijs) en de evolutie. Dit is zowel Europese wetgeving als wetten, KB’s, en 

protocolakkoorden (2011; 17/01/2015; 13/03/2015) afgesloten tussen de betrokken actoren. Dit 

werd allemaal online geconsulteerd en/of verkregen tijdens de interviews. 

Krantenartikelen: deze werden in een verkennende fase van het onderzoek en bij de aanleiding van 

de verschillende cases gebruikt. De artikels werden gezocht via ‘Gopress’ waardoor meteen alle 

mogelijke kranten doorzocht werden. De Standaard, De Morgen en De Tijd zijn de meest 

geraadpleegde kranten. 

Algemene documenten: dit bedraagt het regeerakkoord 2014; De waarde van de Belgische Defensie 

2014; Nota van FedPol aan Defensie 2015; etc. Deze documenten werden online geraadpleegd of 

opgevraagd via een lid van de Commissie voor de Landsverdediging en werden voornamelijk bij de 

beschrijving van de resultaten gebruikt. 

Commissieverslagen: er werden verslagen van de Commissie voor de Landsverdediging, voor de 

Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en van de Verenigde Commissie 

voor de Justitie, voor de Landsverdediging en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 

het Openbaar Ambt m.b.t. het onderwerp geraadpleegd (dit zowel voor 2010 als 2015)23. De 

verslagen werden zowel in een verkennende fase als bij de resultaten gebruikt. Hierin gaf de 

minister telkens toelichting bij de gestelde vragen en door het hoge aantal vragen rond dit 

onderwerp kon zo veel informatie achterhaald worden. Alle verslagen werden geconsulteerd via de 

website van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

                                                             
23 Enkel in 2015 was er een verslag van de Verenigde Commissie voor de Justitie, voor de Landsverdediging 
en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. 
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Een laatste belangrijke bron voor deze masterproef zijn interviews. Er werd gebruik gemaakt van 

semigestructureerde interviews waarbij a.d.h.v. een topiclijst24 vragen werden gesteld. Zoals het bij 

een deductief onderzoek gebruikelijk is, werden de vragen gebaseerd op de variabelen afgeleid uit 

de onderzoeksvragen en het theoretisch kader. Een voordeel bij interviews is de vaak extra 

niet-feitelijke informatie (meningen/percepties) die wordt verkregen en zo een beter zicht geeft op 

de cases/de context. Het is belangrijk om de niet-feitelijke van de feitelijke informatie te 

onderscheiden, andere documenten dienden hiervoor als controlemiddel (cf. supra). Deze controle 

gebeurde ook omgekeerd om na te gaan wat geschreven is, ook correct is. Alle interviews werden 

opgenomen, na het interview werden de belangrijkste punten genoteerd en vervolgens werden alle 

interviews uitgetypt25. Daarna werden de transcripties gecodeerd en verder geanalyseerd. 

Er werd gebruik gemaakt van elite-interviews waarbij vooraanstaande personen, die vaak door hun 

positie over veel kennis en ervaring beschikken, bevraagd werden. Deze mensen zijn vaak 

drukbezet waardoor het niet eenvoudig was om interviews vast te leggen26. In totaal werden er vijf 

interviews afgenomen bij zowel uitvoerende organen als bij één beleidsbepalend orgaan: drie bij 

het Stafdepartement Operaties en Training van Defensie, één bij de Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie (DAO) van de Federale Politie en één bij het Kabinet van de Minister van 

Defensie. Aangezien het hier een actueel onderwerp betreft zal er enige anonimiteit gewaarborgd 

worden. Er zullen geen namen gebruikt worden, enkel functies. Voor Defensie: Chef divisie 

Operaties (kolonel), Chef divisie Training (kolonel), Militair Administrateur (majoor); voor het 

Kabinet van de Minister van Defensie: Beleidsdirecteur Militaire Operaties (kolonel) en voor de 

Federale Politie: Directeur Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie (hoofdcommissaris).  

 

3.4.2.2. Kanttekeningen 
 
Op vlak van beschikbaar materiaal werd de meeste informatie over 2015 gevonden. Over 2010 zijn 

er weinig krantenartikelen en commissieverslagen te vinden, hiervoor moet vooral beroep gedaan 

worden op de interviews en de wetgeving. Belangrijk hierbij is dat de geïnterviewde personen ook 

in 2010 moeten betrokken geweest zijn om een antwoord te kunnen bieden op de vraag. Iedere 

bevraagde actor was bij de case van 2010 niet rechtstreeks betrokken, maar de Militair 

Administrateur en de Beleidsdirecteur Militaire Operaties konden mij hierover informatie en 

documentatie verstrekken. Na het eerste interview werd de eerder opgezochte informatie 

duidelijker waardoor de vragenlijst27 voor de volgende interviews aangepast moest worden. 

                                                             
24 Cf. bijlage 8: interviews – topiclist. 
25 Cf. bijlage 9: interviews – transcriptie.  
26 Cf. bijlage 10: interviews – logboek geïnterviewde/gecontacteerde personen. 
27 Cf. bijlage 11: interviews – herwerkte topiclist na eerste interview. 
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Daarnaast werden de geïnterviewde personen pas in een later stadium gecontacteerd. Dit stond 

gepland rond 20 maart, maar werd in respect voor de aanslagen28 van 22 maart 2016 twee weken 

uitgesteld.  

Over de evolutie en de toekomstvisie, die in deel twee besproken worden, zijn geen geschreven 

documenten te vinden. Hiervoor werd enkel beroep gedaan op de interviews. Er werd gepoogd om 

zoveel mogelijk dezelfde informatie uit verschillende interviews te halen en de diverse standpunten 

kritisch te bekijken om de betrouwbaarheid en de validiteit van de data te verhogen. Tot slot zijn 

verschillende interessante documenten uit de categorie ‘algemene documenten’ niet opgenomen in 

de bijlagen omdat niet alle documenten via internet konden geraadpleegd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Cf. bijlage 1: overzicht recente gebeurtenissen – nationaal & internationaal. 
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4. THEORETISCH KADER 
 

“Constabularisation is often presented as a part of a wider debate on changing security conditions, 

including the ‘blurring’ of internal and external security.”(De Weger, 2009). Daarom is het belangrijk 

om eerst dieper in te gaan op het interne/externe veiligheidsvraagstuk en het vervolgens verder af 

te bakenen tot constabularisering. Uit de uiteenzetting hieronder zal ook blijken hoe sterk beide 

begrippen met elkaar verweven zijn.  

 

4.1. INTERNE EN EXTERNE VEILIGHEID 
 

Het meest opvallende verschil tussen interne en externe veiligheid, is wie er voor bevoegd is: “De 

krijgsmacht is verantwoordelijk voor de bescherming van de staat tegen externe vijanden, terwijl de 

politie verantwoordelijk is voor de interne veiligheid en de bescherming van de interne publieke orde.” 

(Easton & Moelkers, 2010).  Deze scheiding was er niet bij het ontstaan van België aangezien er toen 

nog geen politieapparaat, zoals we het vandaag kennen, bestond. Met de opkomst van een meer 

uitgebouwde politiedienst in het begin van de twintigste eeuw werd hier stilaan vorm aan gegeven 

(Gemeentewet 1936, wet van 7 april 1919, KB van 7 mei 1921, etc.). Zoals eerder ook al aangegeven 

kende deze scheiding twee hoogtepunten met de wet van 18 juli 1991 ‘betreffende de 

demilitarisering van de Rijkswacht’ en de wet van 7 december 1998 ‘betreffende de oprichting van 

een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus’ (cf. 2.2. ; Easton & Moelkers, 2010).  

Het monopolie op het gebruik van geweld door Defensie en de politie werd in de twintigste eeuw 

ook strenger aan banden gelegd. Principes zoals legaliteit, proportionaliteit, subsidiariteit en de 

finaliteit van de opdracht bepaalden mee in welke mate er geweld aan te pas kwam: “Voor taken 

met een militaire finaliteit zoals oorlog voeren tegen een buitenlandse vijand was het gebruik van veel 

en excessief geweld intrinsiek en legitiem. Voor taken die tot doel hadden de orde op het eigen 

grondgebied te vrijwaren en potentieel actie tegen de eigen burgers impliceerden was het gebruik van 

geweld en dwang in veel mindere mate algemeen te rechtvaardigen.” (Vander Beken, 2011).  

Na de Tweede Wereldoorlog en vooral na de Koude Oorlog vervaagde de grens tussen interne en 

externe veiligheid. De oorzaak hiervan zijn de verschillende wijzigingen die zich hebben 

voorgedaan in het veiligheidslandschap. Deze wijzigingen werden al uitgebreid aangehaald in 2.1. 

a.d.h.v. de literatuur van Krahmann. Hieronder volgen nog enkele citaten van enkele andere auteurs 

die deze verschuivingen beamen:  
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“The end of the Cold War ushered in a change of perceptions as the threat of nuclear war 

diminished, but the threat of crime, terrorism, breakdowns or natural disasters increased.” 

(Eriksson & Rhinard, 2009). 

“Door het veranderen van de aard van vele conflicten en internationale interventies dekt de 

vlag ‘externe veiligheid’ steeds minder de lading. In heel veel gevallen gaat het niet meer om 

‘externe’ dreigingen of vijanden die aangepakt moeten worden, maar om collectieve en dus in 

grote mate interne stabiliteitsdoelstellingen die worden nagestreefd. Ook over veiligheid in de 

enge betekenis gaat het in die discoursen en interventies steeds minder. Doordat veiligheid 

steeds meer elementen van human security in brede zin is gaan bevatten en bijvoorbeeld ook 

betrekking heeft op ontwikkeling, migratie en voedselvoorziening is het een concept geworden 

met dimensies die de klassieke interne en externe veiligheidsconcepten ver te buiten gaan” 

(Vander Beken, 2011).  

“Terrorism, illegal immigration and the narcotics trade have overwhelmed customary police 

efforts and have ‘blurred’ distinctions between internal and external threats and, thus, 

between police and military responsibilities.” (Beede, 2008).  

De taken van Defensie en de Geïntegreerde Politie komen dus steeds meer in elkaars vaarwater.  

Zoals het leger dat de politie ondersteunt op het grondgebied of de politie die optreedt in 

postconflictgebieden. Daarnaast vereisen ‘new threats’, zoals terrorisme, met een transnationaal 

karakter nu eenmaal een integrale aanpak (Defensie, 2014; Easton & Moelkers, 2010). 

Hoewel er in de literatuur veel bewijzen terug te vinden zijn van deze grensvervaging, zijn niet alle 

onderzoekers hiervan overtuigd. Een eerste groep verklaart dat er helemaal geen grensvervaging 

plaatsvindt. Het leger heeft al altijd interne bevoegdheden gehad, de tactieken van het leger zijn in 

vijftig jaar niet veranderd en indien de politie meer gewelddadige technieken zou gebruiken, heeft 

het zijn effect gemist want ze gebruiken nog steeds een minimum aan geweld (cf. 4.2.). Een tweede 

groep geeft toe dat er zich wijzigingen voordoen, maar vraagt zich af of deze nieuw zijn. Dit sluit 

ook aan met de uiteenzetting hierboven over ‘new threats’ (cf. 2.1.), waar wordt benadrukt dat deze 

bedreigingen er al altijd waren, maar nu meer voorkomen en meer verschillende vormen 

aannemen dan voorheen (Weiss, 2011).  

Een laatste groep verklaart dat er veranderingen plaatsvinden, maar dat de trend de omgekeerde 

richting zou moeten uitgaan. Indien het leger zich inzet voor andere (politionele) taken zullen ze 

zich minder kunnen focussen op hun oorspronkelijke taak en zal de politie hun capaciteit niet gaan 

uitbreiden of verder ontwikkelen. Daarnaast kan een meer militaire (gewelddadige) aanpak van de 

politie ingaan tegen bepaalde basisrechten en vrijheden van individuen op het eigen grondgebied . 
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Tot slot wordt de vraag gesteld of de denkwijze van/de manier van handelen door militairen wel 

geschikt is voor het handhaven van de openbare orde in zowel binnen- als buitenland (dit slaat 

eerder op het vroegere vijandsbeeld dat werd gehanteerd bij primitieve oorlogsvoering) (Weiss, 

2011)29.  

Bij deze masterproef wordt er enkel gefocust op de inzet van militairen op het eigen grondgebied 

(België). Alles in verband met externe veiligheid wordt achterwege gelaten want dit zou het 

onderzoek te ver leiden. Hieronder worden de verschillende bewegingen die zich voordoen bij 

Defensie en politie, omwille van de grensvervaging tussen interne en externe veiligheid, 

uiteengezet. 

 

4.2. DE MILITARISERING VAN DE POLITIE & DE CONSTABULARISERING VAN DEFENSIE 
 

Eerst en vooral is er een duidelijk onderscheid nodig tussen twee bewegingen die zich voordoen 

binnen het kader van de grensvervaging: de constabularisering van Defensie en de militarisering 

van de politie. Vervolgens moeten de verschillende betekenissen van constabularisering onder de 

loep genomen worden. De constabularisering van Defensie wordt samen behandeld met de 

verschillende betekenissen ervan, maar eerst volgt een uiteenzetting van de militarisering van de 

politie, die zelf ook twee betekenissen heeft: “De militarisering van de politie impliceert dat de politie 

daadwerkelijk bijdraagt tot het uitvoeren van militaire taken en/of dat ze bij het uitvoeren van haar 

opdrachten militaire uitvoeringsprincipes hanteert.” (Easton, 2001).   

De wijze van oorlogsvoering is doorheen de eeuwen veranderd. Tot het einde van de 17e eeuw 

gebeurde de oorlogsvoering op primitieve wijze. Dit betekende met simpele wapens en de militair 

in uniform de externe vijand verslaan. Tot aan het begin van de 20ste eeuw werd er een meer 

complexere oorlogsvoering toegepast. Dit waren oorlogen tussen twee samenlevingen (i.p.v. twee 

legers), op grotere schaal en met meer technologische toepassingen. De krijgsmacht was niet meer 

volledig afgescheiden van de civiele samenleving. Vanaf de 20ste eeuw staat abstracte 

oorlogsvoering centraal, afschrikking als tactiek bij buitenlandse missies en een minimum gebruik 

aan geweld zijn belangrijker dan het mobiliseren van een massaleger (Easton, 2001).  

Peace-keeping operaties nemen de bovenhand beperkt in duur, doelstellingen en middelen. 

Daarnaast doen er zich ook meer intra-statelijke dan interstatelijke conflicten voor: “Steeds meer 

moet het vertrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen hersteld worden, moeten civiele 

instituties worden heropgebouwd, dient de interne openbare orde hersteld, is er toezicht en controle 

                                                             
29 Weiss verwijst in zijn uiteenzetting naar verschillende auteurs die deze kanttekeningen maken.  
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op verkiezingen vereist, moeten vluchtelingen gerepatrieerd worden, is er humanitaire hulp vereist en 

is er nood aan opleiding en toezicht in het kader van de mensenrechten.” (Easton, 2001).  Taken die 

meer aanleunen bij de politie dan bij het leger, maar die ook kenmerken van externe veiligheid 

vertonen en dus deels militaire competenties vereisen. Gendarmeries worden hierdoor nieuw leven 

in geblazen voor het vervullen van internationale opdrachten. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

oprichting van het European Gendarmerie Force30 in 2004 waarvan België geen deel uitmaakt 

(Eurogendfor, s.d.; Vander Beken, 2011). 

Anderzijds doet er zich ook een trend voor waarbij militaire uitvoeringsprincipes gebruikt worden 

voor interne opdrachten. “Dit impliceert de inzet van grote groepen manschappen die getraind en 

uitgerust zijn voor het uitoefenen van geweld, het beschouwen van ordeverstoorders als tegenstanders 

en een repressieve, symptoomgerichte aanpak van ordeverstoringen.” (Easton, 2001). Een voorbeeld 

hiervan zijn de speciale eenheden bij de federale gerechtelijke politie in België, bestaande uit drie 

centrale (observatie, interventie en technische) eenheden en vier gedeconcentreerde 

POSA-pelotons (Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie) in Gent, Antwerpen, Charleroi en Luik. 

Zij staan in voor bijzondere opsporingsmethodes; het afluisteren; bijzondere 

bewakingsopdrachten; slachtofferidentificatie; etc. (Federale Politie, 2016). 

Deze gespecialiseerde opdrachten vragen een meer gespecialiseerde militaire uitrusting (bv. 

onbemande vliegtuigjes) (Federale Politie, 2016; Vander Beken, 2011). Door het gebruik van 

nieuwe technieken kan de nadruk meer op preventieve werking komen te liggen (Weiss, 2011). Een 

preventieve werking is vandaag ook meer vereist door de ‘new threats’ waarmee de politie 

geconfronteerd wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld sneller (internationale) terroristische netwerken 

worden opgespoord en kunnen aanslagen worden vermeden (Vander Beken, 2011).  

Deze militaire principes zijn op zich niets nieuws onder de zon, ze behoren toe aan de traditionele 

visie op de politie die sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wat aan de kant werd 

geschoven door de invoering van ‘community policing’ (dit is sinds de hervorming in 1998 de 

filosofie van de Geïntegreerde Politie). Hierbij wordt de politie gezien als een onderdeel van de 

samenleving en werken ze gezamenlijk aan maatschappelijke problemen (het is geen ‘wij’-‘zij’ 

verhaal meer). Op operationeel niveau staat externe dienstverlening, partnerschap, 

probleemoplossend werken, accountability en empowerment centraal (geen symptomatische 

aanpak meer31). Op organisatorisch niveau is decentralisatie, democratische besluitvorming, 

diversiteit en een ethische code van belang (geen centralisatie, militaire training, discipline en 

cultuur meer) (Easton & Moelkers, 2010).  

                                                             
30 Het European Gendarmerie Force bestaat uit zeven Europese lidstaten: Frankrijk; Italië; Nederland; 
Portugal; Roemenië; Spanje en Polen (Eurogendfor, s.d.). 
31 Het focussen op symptomen en incidenten i.p.v. op de oorzaken van problemen. 
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Doordat nieuwe uitdagingen een meer militaire aanpak vroegen, faalde een volledige invoering van 

‘community policing’. Dit zorgde er ook voor dat de symptoombenadering, meer gebruik van 

geweld, specialisering en centralisering weer mogelijk was bij de ‘war on crime and 

terrorism’(Easton & Moelkers, 2010).  

Naast de militarisering van de politie doet er zich nog een tweede beweging voor: de 

constabularisering van de krijgsmacht. Morris Janowitz32 definieerde de constabularisering van 

Defensie oorspronkelijk (in 1960) als volgt: “The military establishment becomes a constabulary 

force when it is continuously prepared to act, committed to the minimum use of force, and seeks viable 

international relations, rather than victory.” The constabulary force “encompasses the entire range of 

military power and organization. At the upper end there are the weapons of mass destruction; those of 

flexible and specialized capacity are at the lower end, including the specialists in military aid 

programmes, in paramilitary operations, in guerrilla and counter-guerrilla warfare.” (Easton et al., 

2010).  

Michiel De Weger gaat nog verder dan Janowitz en stelt dat de definitie van constabularisering over 

de jaren heen verder is uitgebreid (‘post-Janowitz’). De Weger geeft aan het concept zes 

verschillende definities33, waarbij “permanent domestic law enforcement involvement and providing 

security abroad at levels of violence lower than those used in paramilitary and counter guerrilla 

operations” (De Weger, 2009) de belangrijkste toevoegingen zijn. Er doen zich nog steeds oorlogen 

voor (meer intra-statelijke dan interstatelijke) en vrijwaring en verovering van grondgebied blijven 

daarbij een rol spelen, maar de taken van het leger krijgen nu een andere inhoudelijke invulling. De 

nadruk ligt meer op ‘peace building’ dan oorlogsvoering, dit houdt de uitvoering van beschermende 

opdrachten; ordehandhaving; het beheersen van conflicten; het toezicht bij verkiezingen; 

humanitaire taken (zoals ontwikkelingssamenwerking, migratie, voedselprogramma’s, 

huisvestiging, economie, milieu, ...); etc. in. De militair is multifunctioneel geworden en treedt op als 

politieman, conflictmanager, sociaal werker, diplomaat, etc. (Easton, 2001; Vander Beken, 2011; 

Weiss, 2011; Zimmermann, 2005).  

Omdat de veiligheidssituatie niet meteen stabiel is en er soms nog militair optreden, in de enge 

vorm, vereist is, is het vaak veiliger om militairen in te zetten voor  ‘peace building’  operaties i.p.v. 

andere civiele diensten zoals politieagenten. De militairen zijn “verplicht de zogenaamde security 

gap in een stabilisatiefase in te vullen” (Easton & Moelkers, 2010) totdat  de situatie voldoende 

stabiel is en civiele diensten het kunnen overnemen. Door het terug helpen opbouwen tot een goed 

functionerende staat, kan ook de ontwikkeling van georganiseerde misdaad en terroristische 

groeperingen worden tegengegaan (Weiss, 2011).  

                                                             
32 Hij was een Amerikaanse socioloog aan de universiteit van Chicago (Encyclopedia, 2016). 
33 Cf. bijlage 12: zes definities van constabularisering door De Weger. 
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Voor deze masterproef wordt de derde definitie van De Weger gebruikt ter invulling van het 

concept constabularisering: “an increase in military involvement in internal security and domestic 

law enforcement” (De Weger, 2009). De inzet van militairen kan verschillende vormen aannemen, 

enerzijds kunnen ze ondersteunend optreden onder leiding van andere civiele diensten en 

anderzijds kunnen ze specifieke taken toebedeeld krijgen. Een voorbeeld van het eerste geval is de 

inzet van militairen voor bewakingsopdrachten onder commando van de politie, zoals in België in 

2015. Voorbeelden van specifieke taken zijn grenscontroles; anti-drugsoperaties; antiterrorisme 

opdrachten; controle van het maritieme verkeer; bescherming van kritische infrastructuren; 

nucleaire/radioactieve bescherming; rampenmanagement; etc. (specifiek voor België, cf. 2.2.1.) (De 

Weger, 2009; Easton et al., 2010;  Weiss, 2011).  

Vooral na 9/11 in de strijd tegen terrorisme hebben deze opdrachten aan belang gewonnen 

(Vander Beken, 2011). Deze trend doet zich in verschillende Europese landen voor, zoals 

Frankrijk, Italië, Tsjechië, etc. (Haltiner & Szvircsev Tresch, 2007; Weiss, 2012). Het is belangrijk te 

benadrukken dat de inzet van militairen voor politionele taken geen volledig nieuwe trend is. Dit 

gebeurde vroeger ook al, maar vandaag terug meer en meer (Easton, 2001).  

De literatuur geeft verschillende redenen aan waarom het leger wordt ingezet. Een eerste is de 

verandering van het vijandsbeeld van vroeger, oorlog voeren in en tussen staten, naar 

groeperingen, bewegingen of individuen. Ook de abstracte vorm van oorlogsvoering en de 

betrokkenheid van de civiele samenleving werkt constabularisering in de hand (De Weger, 2009; 

Easton, 2001; Vander Beken, 2011; Weiss, 2011). Een tweede reden is de beschikbaarheid: het 

leger is getraind om op grote schaal te werken, beschikt over de nodige infrastructuur en capaciteit 

en is bovenal een overheidsinstrument (De Weger, 2009; Easton et al., 2010). Ten derde is het ook 

de taak van het leger om in de bescherming van het eigen grondgebied te voorzien als de 

soevereiniteit van de staat in gevaar komt (Easton et al., 2010). 

Een vierde reden die al meerdere malen aan bod is gekomen, is het voordoen van ‘new threats’. 

Deze dreigingen vragen vaak meer capaciteit van civiele overheidsdiensten en politie waarbij het 

leger een ondersteuning kan bieden. Voor de ondersteuning van de politie is een meer 

politiegerichte aanpak van het leger gewenst (Born, Haltiner, & Malesic, 2004; De Weger, 2009).  

Bovendien is de inzet van het leger afhankelijk van de karakteristieken van de staat/het leger en of 

er al dan niet alternatieven voorhanden zijn (De Weger, 2009). 

Tot slot worden in de literatuur de gevolgen van de bewegingen die zich voordoen beschreven en 

worden ook enkele opties voor het leger en de politie naar de toekomst toe meegegeven. Ten eerste 

door militairen in te zetten voor ‘peace building’ operaties, verkleint de afstand tussen militairen en 

burgers (Easton et al., 2010; Weiss, 2011). Ten tweede door militairen te trainen voor meer 
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politionele opdrachten in het buitenland, zijn militairen makkelijker inzetbaar in het binnenland 

(Easton & Moelkers, 2010; Easton et al., 2010). Ten derde doen er zich vier verschillende 

bewegingen tegelijk voor waardoor de taken van politieagenten en militairen (twee 

overheidsinstellingen) meer en meer gaan overlappen: (1) politieagenten worden ingezet voor 

buitenlandse operaties; (2) politieagenten gebruiken meer militaire technieken in het binnenland; 

(3) militairen voeren in het buitenland meer politiegerichte taken uit en (4) militairen worden in 

het binnenland ingezet (Easton et al., 2010).  

De Weger wijst er wel op dat “the future of constabularisation will be determined mainly in the field 

of operations abroad” (De Weger, 2009). Enkele andere auteurs geven ook aan dat de overlapping 

van politionele en militaire taken zich meer voor doet bij buitenlandse operaties dan in het 

binnenland (Easton et al., 2010; Weiss, 2012). Daarnaast stelt De Weger dat indien de 

(vredes)situatie in de Westerse landen zou veranderen (in de negatieve zin), de constabularisering 

zal afnemen en er een terugkeer zal zijn naar oorlogsvoering als kerntaak van Defensie (De Weger, 

2009). 

Toch zijn er ook enkele kanttekeningen bij de inzet van militairen in het binnenland. Zoals het feit 

dat de inzet van militairen een tijdelijke oplossing is en er aanpassingen nodig zijn in het beleid om 

de echte oorzaak van het probleem aan te pakken en zo de rust te kunnen bewaren. Daarnaast mag 

er niet zomaar vanuit gegaan worden dat militairen die getraind zijn voor politionele taken in het 

buitenland, daarom ook getraind zijn om politionele taken uit te voeren in het binnenland. 

Vervolgens kan het geven van dezelfde opdrachten aan twee verschillende overheidsorganisaties 

voor rivaliteit zorgen tussen beide (Born et al., 2004). Bovendien moet nagedacht worden over de 

vraag: “How to have armed forces which are strong enough to protect society, but without turning 

against their own society?” (Born et al., 2004). 

Voor de verdere ontwikkeling van de relatie politie-krijgsmacht en om een antwoord te kunnen 

bieden op de uitdagingen in de toekomst zijn er verschillende mogelijkheden. Ten eerste is er de 

afscheiding waarbij beide instituties volledig gescheiden te werk gaan. Zowel het leger als de politie 

krijgen dan de nodige middelen (wapens en uitrusting) en capaciteit om hun taken zelf uit te 

voeren. Om beide uit elkaar te houden zijn er duidelijke criteria nodig. De uiteenzetting hierboven 

heeft uitgewezen dat interne en externe veiligheid, als enige criteria, geen optie meer is (Born et al., 

2004; Easton, 2001; Easton & Moelkers, 2010). Een andere mogelijkheid is een meer uitgebreide 

samenwerking tussen de politie en het leger, wat een grote uitdaging zal zijn voor beide instituties 

en hun wetgevend kader. Opleiding; verantwoordelijkheid; uitrusting (bewapening); de wijze van 

optreden; budget; democratische controle; etc. zijn slechts enkele elementen waar opnieuw over 
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zou moeten nagedacht worden in geval van een uitgebreidere samenwerking (Easton & Moelkers, 

2010; Weiss, 2011).  

Een derde optie is een fusie van de politie en de krijgsmacht. Dit kan vergeleken worden met een 

gendarmerie, een politiemacht met militaire status. België heeft hier komaf mee gemaakt met de 

demilitarisering van de Rijkswacht in 1991 en de oprichting van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus in 1998. Andere Europese landen, zoals Nederland (Koninklijke 

Marechaussee); Frankrijk (Gendarmerie Nationale); Italië (Arma dei Carabinieri); Portugal (Guarda 

Nacional Republicana);  etc. beschikken wel over een gendarmerie. Een fusie kan ook nog andere 

vormen aannemen (Easton, 2001; Easton & Moelkers, 2010; Eurogendfor, s.d.; Zimmermann, 

2005).  

Zoals er bij het vorige onderdeel al werd aangehaald, wordt er enkel gefocust op de interne 

veiligheid. Meer specifiek op het inzetten van militairen voor bewakingsopdrachten op het 

Belgische grondgebied. De militarisering van de politie en constabularisering in de betekenis van 

militairen die meer civiele en politionele taken in het buitenland uitvoeren, worden in dit werkstuk 

buiten beschouwing gelaten. Een ruimere omkadering van de bewegingen die zich voordoen in het 

veiligheidslandschap was nodig om zo het onderzoek verder te kunnen afbakenen.  
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5. RESULTATEN 
 

5.1. DEEL I: CASESTUDY: DE RECENTE INZET VAN MILITAIREN OP BELGISCH 

GRONDGEBIED  
 
In het eerste deel wordt op zoek gegaan naar cases m.b.t. de inzet van militairen op het Belgisch 

grondgebied, vervolgens worden beide cases uitvoerig onderzocht om ze tot slot met elkaar te 

vergelijken.  

 

5.1.1. OP ZOEK NAAR CASES TUSSEN 1 JANUARI 2010 EN 31 DECEMBER 2015 
 
Na het raadplegen van Commissieverslagen, krantenartikelen en het afnemen van interviews 

trokken er twee cases de aandacht, die zowel gelijkenissen als opmerkelijke verschillen vertonen. 

De meest recente case dateert van 17 januari 201534: “Op 16 januari 2016 heeft de Ministerraad 

beslist om als tijdelijke maatregel Belgische militairen in te zetten voor beveiligingsopdrachten op 

nationaal grondgebied als steun aan de Federale Politie.” (Defensie, 2015).  Hierover is voldoende 

informatie te vinden, die in punt 5.1.3. verder wordt uitgediept. Bij het zoeken naar andere 

gelijkaardige cases tussen 1 januari 2010 en 16 januari 2015, werd er een case in 2010 gevonden 

waarbij het doel gelijkenissen vertoond met de case in 2015, maar de uitvoering een andere 

wending aannam: 

 11 februari 2010: “Ik kom tot een tweede pakket van maatregelen, dat wij op korte termijn 

zullen realiseren, namelijk meer Brussels blauw in Brussel. Hoe zullen wij dat doen? Ten eerste 

zullen wij militairen inzetten voor de bewaking van ambassades en de Wetstraat 16. Dat zijn 

geen kerntaken voor de politie. Wij zullen kijken op welke manier wij via een afvloeiingsplan 

van het leger op een zo kort mogelijke termijn bepaalde taken kunnen uitbesteden, zodat ze in 

onze hoofdstad blijven gebeuren en, vooral, zodat er politiecapaciteit vrijkomt.” (Turtelboom 

in Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 11 februari 2010). 

 

 23 februari 2010: “Mijnheer de voorzitter, collega’s, tijdens de kern van 22 februari werd 

onder meer het inzetten van militairen voor bewakingsopdrachten in Brussel besproken. Er 

werd een principebeslissing genomen om het bewakingsdetachement van Binnenlandse Zaken 

uit te breiden waarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan de overgang van militairen naar 

dit detachement. Ik zeg heel duidelijk het gaat om een overgang. Het gaat dus niet om 

                                                             
34  Tijdens het schrijven van deze masterproef is er nog steeds een inzet van militairen voor 
bewakingsopdrachten op nationaal grondgebied aan de gang, de inzet stopte dus niet op 31 december 2015. 
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militairen die het statuut behouden, zij gaan over naar een ander statuut.” (De Crem in 

Commissie voor de Landsverdediging, 23 februari 2010). 

 

 24 februari 2010: “Binnenkort zullen militairen ingezet kunnen worden voor de bewaking van 

ambassades en andere vitale punten. Daartoe moeten zij echter wel van statuut veranderen. 

Dat maakte minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) bekend na een vraag van minister 

van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld).” (Sc., 2010). 

 

 10 maart 2010: “In de regering werd een globaal politiek akkoord bereikt met betrekking tot 

het principe van een speciaal korps, dat samengesteld is uit honderd toekomstige ex-militairen 

die aangesteld worden voor de bewaking van de ambassades, de Wetstraat 16 en de gebouwen 

die momenteel door politiemensen worden bewaakt.” (Leterme in Commissie voor de 

Binnenlandse Zaken, 10 maart 2010). 

 

 14 april 2010: “Dertien miljoen euro gaat naar de federale politie: Er komen onder meer 

honderd agenten bij op de Brusselse straten. Het gaat om mensen die de ambassades  en de 

Wetstraat 16 bewaakten. Zij worden vervangen door militairen. Die operatie is aan de gang.” 

(Dsl, 2010). 

De cases van 2010 en 2015 zullen hieronder verder uiteengezet worden. In de onderzochte periode 

werden geen andere gelijkaardige cases gevonden.  
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5.1.2. DE TERBESCHIKKINGSTELLING EN OVERPLAATSING VAN MILITAIREN IN 2010 
 
Om de oorzaak en de finaliteit van de inzet van het leger te kunnen achterhalen is het belangrijk om 

eerst een beeld te krijgen van de context (aanleiding) waarin deze beslissing werd genomen. 

Daarna wordt er achterhaald welke actoren bij deze beslissing betrokken waren en of dit zomaar 

allemaal kon (wettelijke basis). Tot slot zal de case meer in de diepte worden onderzocht op vlak 

van inzet (de taak, het aantal militairen, plaats van inzet en de kostprijs) en of militairen de enige 

optie waren. 

 

5.1.2.1. Aanleiding 
 
Algemeen situeren alle incidenten zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn ze gericht 

tegen de politie. Hieronder volgt een selectie van enkele voorvallen. 

 20 november 2009: onlusten in Politiezone Zuid (B.H.G.) 

Op vrijdagavond 20 november vonden er verschillende onlusten plaats in de Politiezone Zuid 

(Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst).  In Vorst aan het Sint-Denijsplein werd o.a. een motoragent met 

stenen bekogeld en in Anderlecht brandde het politiecommissariaat uit doordat een 

molotovcocktail naar binnen werd gegooid (hierbij vielen geen gewonden). Een mogelijke 

aanleiding voor de rellen was het verslag van de Commissie van Toezicht waarin staat dat tijdens 

een eerdere cipierstaking in de gevangenis van Vorst agenten ontoelaatbaar geweld tegen 

gedetineerden zouden gebruikt hebben (Jema, 2009; Justaert, 2009; Simoens, 2009; Vdr, 2009). 

 

 21 t.e.m. 22  januari 2010: onlusten in Anderlecht (B.H.G.) 

Op vrijdagavond 21 januari hebben er in Kuregem verschillende incidenten plaatsgevonden, zoals 

het ingooien van een winkelruit, het vernielen van twee bushokjes/wagens en het in brand steken 

van een auto met behulp van een molotovcocktail. Zaterdag avond 22 januari werden er in 

Anderlecht meer agenten ingezet om enerzijds rellen te voorkomen en anderzijds ten gevolge van 

de voetbalmatch Anderlecht – Cercle Brugge. In de Victor Rauterstraat werd opnieuw een wagen in 

brand gestoken. De mogelijke aanleiding voor deze incidenten was de overval van een Lidl 

supermarkt in Sint-Jans-Molenbeek op donderdag 20 januari. Hassan Bouaïnine, de overvaller, 

werd nadien achtervolgd en opende vervolgens het vuur op de politie. De politie beantwoordde de 

schoten waarna de overvaller overleed aan zijn verwondingen (Dumon, 2010; Msn, 2010). 
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 30 januari 2010: schietpartij in Laken (B.H.G.) 

Op zaterdagvoormiddag 30 januari werd een overval gepleegd op het wisselkantoor in de Adolphe 

Maxlaan te Brussel, doordat het alarm afging sloegen de drie daders (Jawat, Ibrahim en Belkacem) 

op de vlucht. Tijdens hun vlucht botsten ze op een politieblokkade op de Antwerpsesteenweg te 

Brussel waarna de daders op de politieagenten begonnen te schieten. Eén agent van de 

anti-overvalbrigade werd driemaal in zijn been geraakt. Vervolgens raakten de daders nog 

betrokken in een ongeval en vluchtten daarna te voet het huis van Jawat, in De Wautierstraat te 

Laken, binnen. Net na de middag vielen de speciale eenheden binnen en werden o.a. de drie daders 

opgepakt. Alle drie de daders waren geen onbekenden voor het gerecht (Gazet van Antwerpen, 

2010; Justaert, 2010).  

 1 februari 2010: invoering nultolerantie in o.a. Kuregem (wijk in Anderlecht, B.H.G.) 

Op maandag 1 februari werd naar aanleiding van de incidenten van afgelopen weken in 

Anderlechtse probleemwijken de nultolerantie ingevoerd. De nultolerantie is “een snelle actie op het 

terrein. Bepaalde gedragingen zijn niet aanvaardbaar en dat zullen we laten merken. Daarnaast 

komen er een aantal acties om de illegale economie in de probleemwijken te bestrijden.” (Turtelboom 

in De Morgen, 2010) (Justaert 2010; Ty, 2010; Vbr, 2010).  

 
 1 april 2010: onlusten in Anderlecht (B.H.G.) 

Op donderdag 1 april werd een elektriciteitscabine gesaboteerd, werd er olie over het Alphonse 

Lemmensplein en in andere straten gegoten en werden er verschillende molotovcocktails 

teruggevonden. Hierbij werden twee personen gerechtelijk aangehouden. “Volgens de lokale politie 

van Anderlecht zijn de resultaten van de nultolerantie duidelijk merkbaar.” (Turtelboom in Commissie 

voor de Binnenlandse Zaken, 21 april 2010). 

 
 

 12 april 2010: onlusten in Sint-Gillis (B.H.G.) 

Op maandag 12 april werd een huiszoeking uitgevoerd in Sint-Gillis, dit verliep zonder incidenten. 

Vervolgens werd er in de namiddag een vuilnisbak naar een patrouillewagen en stenen naar het 

wijkcommissariaat in Sint-Gilles gegooid. ’s Avonds werden twee auto’s in brand gestoken, werd er 

olie gegoten op het Bethlehemplein en werd de politie aangevallen met stenen. Er werd ook nog 

andere materiële schade aangebracht o.a. aan zes politievoertuigen, aan 16 ruiten van twee 

politiecommissariaten/van het Vredegerecht op het Voorplein en één auto die omver geworpen 

werd. De versterking kwam meteen ter plaatse en er werden 30 personen aangehouden. 28 
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daarvan werden minder dan 12 uur administratief aangehouden, de overige twee werden 

gerechtelijk aangehouden. Drie politieagenten waren lichtgewond (Turtelboom in Commissie voor 

de Binnenlandse Zaken, 21 april 2010). De mogelijke reden voor de rellen was het incident op 

zondagnacht 11 april. Twee overvallers werden klem gereden door de speciale eenheden op de E19 

in Woutersbrakel, vervolgens wou de bestuurder op de agenten inrijden waarna hij werd 

neergeschoten, zijn kompaan vluchtte en sprong van een viaduct (Msn, 2010; Somers, 2010). 

Onder andere deze incidenten hebben er voor gezorgd dat het idee, om militairen in te zetten ter 

ondersteuning van de politie, naar boven kwam. 

 

5.1.2.2. Oorzaak & Finaliteit 
 
De grootste oorzaak, die bij de aanleiding ook al duidelijk naar voor kwam, was de 

veiligheidsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Het mag niet dat er rellen ontstaan, 

omdat de politie achter gangsters aanzit die bekend zijn voor strafbare feiten met vuurwapens. Het is 

een samenlevingsprobleem, waarbij jongeren kiezen voor een criminele samenleving en criminelen 

hun helden zijn. Ze komen voor hen op en er ontstaan rellen als de politie een van de helden oppakt.” 

(Turtelboom in De Standaard, 2010). Deze problematiek zorgde voor een stijgende vraag vanop het 

terrein naar meer politiecapaciteit: “Het is niet dat de agenten bang zijn, maar ze kunnen het niet 

doen – krachtdadig optreden – bij  gebrek aan uitrusting en mankracht.” (Lebon van Sypol in De 

Morgen, 2010).  

Gezien de hoge vraag en nood aan politieagenten in B.H.G. werd er beslist om 300 mensen van de 

Federale Politie, die op pensioen gingen, te vervangen: 200 via interne mobiliteit of externe 

aanwervingen en 100 via een overplaatsing van militairen naar het operationeel kader van de 

Federale Politie. De 100 militairen werden tewerkgesteld bij de Directeur-Coördinator35 (DirCo) 

van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waardoor ze enkel ingezet werden in B.H.G. en zo ook 

een antwoord boden op de capaciteitsproblematiek in B.H.G. (Protocolakkoord, 2011; Turtelboom 

in Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 24 maart & 21 april 2010). Door de capaciteit te 

verhogen, zou de bestaande capaciteit zich meer kunnen focussen op de veiligheid op het terrein. 

De Geïntegreerde Politie werd op dat moment ook ingezet bij stakingen in de gevangenissen, 

waardoor er capaciteit verloren ging om op de kerntaken te focussen (Dsl, 2010; Turtelboom in 

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 3 maart 2010). 

                                                             
35  De militairen werden overgeplaatst naar de Federale Politie. De Federale Politie beschikt over 
gedeconcentreerde diensten per gerechtelijk arrondissement. Deze diensten staan onder leiding van een 
bestuurlijke (DirCo) en een gerechtelijke directeur (DirJud) (Lokale Politie KASTZE, 2016).  
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Aan de zijde van Defensie was er op dat moment geen tekort aan militairen en was het Ministerie 

van Landsverdediging bereid om mensen te laten overplaatsen. Het HR-beleid van Defensie was 

toen ook “gericht op het stimuleren van de vrijwillige uitstroom van soldaten, matrozen en 

onderofficieren vanaf een bepaalde leeftijd en dienstanciënniteit” (De Crem in Commissie voor de 

Landsverdediging, 1 december 2010). Om de personeelsstructuur in evenwicht te houden werd 

bepaald om maximum 100 militairen vrijwillig te laten overplaatsen (Militair Administrateur, 

persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Protocolakkoord, 2011).  

Uit de uiteenzetting hierboven komt naar voor dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken en in 

mindere mate de minister van Defensie beiden hun redenen hadden om militairen te laten 

overplaatsen. 

 

5.1.2.3. Betrokken actoren 
 
De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken (Annemie Turtelboom) en de toenmalige Minister 

van Defensie (Pieter De Crem) sloten een akkoord om militairen te laten overplaatsen van Defensie 

naar de Federale Politie. Aangezien aan het akkoord een financieel aspect gekoppeld was 

(cf. 5.1.2.5.), werd de toenmalige Staatsecretaris voor Begroting (Melchior Wathelet) ook betrokken 

(Protocolakkoord, 2011).  De Federale Politie en Defensie stonden in voor de uitvoering van het 

akkoord en de financiële transacties. De militairen die voldeden aan de vereiste criteria en 

voldoende scoorden op de cognitieve proef werden ter beschikking gesteld van de Federale Politie 

(DirCo in Brussel) (KB tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het 

operationeel kader van de Federale Politie, 12 september 2011). De betrokken actoren worden 

hieronder schematisch weergegeven: 

 
Figuur 1: overzicht betrokken actoren 2010 m.b.t. de terbeschikkingstelling en overplaatsing van militairen 
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5.1.2.4. Wettelijke basis 
 
De ter beschikking stelling en overplaatsing werden in het KB van 12 september 2011 ‘tot regeling 

van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de Federale Politie’ 

vastgelegd (van kracht op 1 mei 2011)36. Eerder werd in 2011 een Protocolakkoord ‘tussen de 

ministers van Landsverdediging en van Binnenlandse Zaken tot regeling van de terbeschikkingstelling 

en van de overplaatsing van sommige militairen naar het operationeel kader van de federale politie in 

het gerechtelijk arrondissement Brussel’ (van kracht op 1 mei 2011) ondertekend. Daarnaast lag de 

wet van 16 juli 2005 ‘houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare 

werkgever’ mee aan de basis van de overplaatsing. 

Enkel het KB van 2011 en de wet van 2005 vormen de wettelijke basis voor de ter beschikking 

stelling en de overplaatsing. Het protocolakkoord is slechts een akkoord tussen de betrokken 

partijen, maar toont wel veel overlappingen met het KB van 2011. In het KB is de selectieprocedure, 

de terbeschikkingstelling en de overplaatsing vastgelegd, de uitwerking hiervan wordt besproken 

in 5.1.2.5. De Commissaris-Generaal van de Federale Politie heeft dus in geen geval de bijstand van 

de krijgsmacht gevorderd onder artikel 111 van de wet ‘tot de organisatie van een geïntegreerde 

politiedienst, gestructureerd op twee niveaus’ (7 december 1998). 

 

Figuur 2: art. 111 van de wet op de geïntegreerde politiedienst van 7 december 1998 – samenwerking met de  
krijgsmacht  

 

 

 

                                                             
36 Cf. bijlage 13: KB 12 september 2001. 
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5.1.2.5. Inzet 
 
Welke uitwerking dit initiatief in de praktijk heeft gekregen wordt hieronder uiteengezet. 

 

 Taak 
 
Zoals uit de uiteenzetting hierboven al naar voor kwam, zijn er geen militairen rechtstreeks ingezet 

in het straatbeeld om bewakingsopdrachten uit te voeren. Er werd gekozen voor een vijfjarig 

project waarbij maximum 100 militairen de kans kregen om vrijwillig over te stappen naar het 

operationeel kader van de Federale Politie. Deze vijfjarige periode bestond uit één jaar 

terbeschikkingstelling van militairen door Defensie aan het operationeel kader van de  Federale 

Politie en nadien een officiële overplaatsing naar het operationeel kader van de Federale Politie. 

Gedurende het eerste jaar, begin oktober 2011, volgden de militairen de basisopleiding 

‘aspirant-inspecteur van politie’ en werden zij ook aangesteld als ‘aspirant-inspecteur’. Ze bleven 

gedurende die periode wel onderworpen aan hun militair statuut. Na het slagen voor de opleiding 

werden de militairen, eind 2012, benoemd tot ‘inspecteur van de politie’ en werden ze overgeplaatst 

naar het operationeel kader van de federale politie (vanaf dan waren ze niet meer onderworpen 

aan hun militair statuut). Gedurende dit project werden de militairen operationeel ingezet. Na een 

aanwezigheidstermijn van vijf jaar kwamen zij in aanmerking voor interne mobiliteitsoverplaatsing 

(De Crem in Commissie voor de Landsverdediging, 1 december 2010; KB 12 september 2011; 

Protocolakkoord, 2011). 

 
 Aantal militairen 

 
Defensie wenste maximum 100 militairen ter beschikking te stellen, slechts 15 militairen hebben 

(vrijwillig) beslist om over te stappen: 10 van de Landcomponent, 3 van de Luchtcomponent en 2  

van de Marinecomponent. De selectie werd onderworpen aan bepaalde criteria waardoor niet 

iedere militair zomaar kon overstappen. Voor Defensie was dit: tussen 29 en 39 jaar zijn op 31 

oktober van het jaar van indiening van de kandidatuur en over minimum 10 jaar dienstanciënniteit 

beschikken. Daarnaast konden enkel vrijwilligers37 en onderofficieren38 deelnemen, officieren 

kwamen niet in aanmerking (Defensie, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; KB 4 oktober 

2006; KB 14 februari 2011; KB 12 september 2011; Protocolakkoord, 2011). 

De voorwaarden bepaald door de politie staan opgesomd in artikel 12 tot 15 van de wet van 

26 april 2002 ‘houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de 

                                                             
37 Soldaat, Eerste Soldaat, Korporaal, Korporaal-Chef en Eerste Korporaal-Chef (KB 12 september 2011). 
38 Sergeant, Eerste Sergeant, Eerste Sergeant-Chef, Eerste Sergeant Majoor, Adjudant, Adjudant-Chef en 
Adjudant-Majoor (KB 12 september 2011). 
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politiediensten en houdende diverse bepalingen m.b.t. de politiediensten’. In het bezit zijn van een 

diploma hoger secundair onderwijs (niveau 2); de Belgische nationaliteit bezitten; burgerlijke en 

politieke rechten genieten; etc. zijn daar slechts enkele van. Daarnaast moesten de militairen slagen 

voor de selectieprocedure bij de politie39 alvorens ze hun opleiding konden beginnen. De militairen 

werden eenmaal de kans geboden om aan dit project deel te nemen, nadien was het onmogelijk om 

alsnog onder bovenstaande voorwaarden over te stappen naar de Federale Politie. (KB 30 maart 

2001; KB 12 september 2011; Militair Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 2016).  

 
 Plaats 

 
Wanneer de ex-militairen benoemd werden tot ‘inspecteur van politie’ werden ze bij de 

overplaatsing “aangewezen voor een betrekking bij de Directeur-Coördinator van het gerechtelijk 

arrondissement Brussel” (KB 12 september 2011) en dit gedurende vier jaar. 

 

 Kostprijs 
 
Het totale kostenplaatje voor vijf jaar voor vijftien militairen kwam voor Defensie (± 1,950 miljoen 

euro) en de Federale Politie (± 0,979 miljoen euro) op ± 2,930 miljoen euro40. Het belangrijkste 

onderscheid om na te gaan wie wat betaald is tussen de terbeschikkingstelling (jaar één) en  de 

overplaatsing (de overige vier jaar). Aangezien de militairen tijdens de terbeschikkingstelling nog 

over hun militair statuut beschikten, werden de militairen betaald volgens de weddeschalen, de 

toelagen en vergoedingen zoals bepaald bij Defensie. Omdat de militairen op dat moment niet meer 

actief waren binnen Defensie, factureerde Defensie (Algemene Directie Budget & Financiën) 

driemaandelijks een deel aan de Federale Politie door: 33,4% van de militaire wedde; de kosten 

voor de basisopleiding; vergoedingen voor dienstverplaatsingen in het kader van de basisopleiding 

en de vergoeding voor het onderhoud van het politie-uniform (KB 12 september 2011; Militair 

Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Protocolakkoord, 2011). 

Voor de periode van de overplaatsing bepaalt artikel 77 van de wet van 29 december 2010 

‘houdende diverse bepalingen’  dat Defensie “66,6% van de aan de militair verschuldigde wedde” ten 

laste moet nemen. Vanaf de overplaatsing maakten de militairen officieel deel uit van de Federale 

Politie en werden zij ook door de Federale Politie betaald, dit volgens de loonschaal B1 met behoud 

van anciënniteit en met recht op de voorziene toelagen. Driemaandelijks factureerde de Federale 

Politie 66,6% van de wedde door aan Defensie. Daarnaast was er ook sprake van een 

                                                             
39 Dat betekent slagen voor de cognitieve, persoonlijkheids-, fysiek-medische geschiktheidsproef en het 
doorlopen van een selectiegesprek met de betrokken selectiecommissie (Art. 4.1.15. KB ‘tot regeling van de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten’ (RPPol)). 
40 De bedragen zijn berekend op basis van gemiddelde wedden voor vijftien militairen. 
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beschermingswedde die werd betaald door Defensie indien het verkregen loon als inspecteur 

inclusief toelagen lager zou liggen dan de wedde van één maand vóór overplaatsing inclusief 

toelagen verkregen bij Defensie. Ondanks dat de militairen geen activiteiten meer uitvoerden voor 

Defensie en de Federale Politie hier vragende partij was, moest Defensie de overgeplaatste 

militairen gedurende vijf jaar voor 2/3 vergoeden (cf. tabel 2) (KB 12 september 2011; Militair 

Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Protocolakkoord, 2011).   

wie jaar €/jaar €/organisatie TOTAAL 

DEFENSIE 

66,6% 

1 ± 0, 390 euro 
± 1,950 euro 

± 2,930 euro 
2-5 ± 1,560 euro 

FEDERALE POLITIE 

33,4% 

1 ± 0,196 euro 
± 0,979 euro 

2-5 ± 0,783 euro 

*Alle bedragen staan in miljoen euro 
Tabel 2: overzicht kostprijs terbeschikkingstelling en overplaatsing van militairen in 2010 

 

5.1.2.6. Enige optie? 
 
Zoals eerder aangegeven werd er ook beroep gedaan op 200 kandidaten via interne mobiliteit of 

externe aanwervingen om het capaciteitstekort bij de Federale Politie op te lossen. Dit op 

voorwaarde dat iedere kandidaat een opleiding tot ‘inspecteur van politie’ volgde of had gevolgd en 

dus niet buiten de hoedanigheid van inspecteur de Federale Politie kon ondersteunen (cf. 5.1.2.2.). 
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5.1.3. DE INZET VAN HET LEGER IN 2015 
 
Om de oorzaak en de finaliteit van de inzet van het leger te kunnen achterhalen is het belangrijk om 

eerst een beeld te krijgen van de context (aanleiding) waarin deze beslissing werd genomen. 

Daarna wordt er achterhaald welke actoren bij deze beslissing betrokken waren en of dit zomaar 

allemaal kon (wettelijke basis). Tot slot zal de case meer in de diepte worden onderzocht op vlak 

van inzet (de taak, het aantal militairen, plaats van inzet en de kostprijs) en of militairen de enige 

optie waren. 

5.1.3.1. Aanleiding 
 
Ongewild stond 2015 in het teken van terroristische aanslagen en dreigingen in België en in 

Europa. Hieronder volgt een kort overzicht van vier gebeurtenissen die mee de aanleiding vormden 

voor de inzet van/de verhoging van het aantal militairen voor statische bewakingsopdrachten in 

België.  

Om een nog beter beeld te krijgen van de aanleiding is het belangrijk om eerst kort stil te staan bij 

een terroristische aanslag in 2014. Op zaterdag 24 mei kwam in het Joods Museum in de 

Miniemenstraat te Brussel de Fransman Mehdi Nemmouche (29) binnen en opende het vuur op 

twee Israëlische toeristen, een Franse vrijwilligster en de man aan het onthaal van het  museum. 

Geen van hen overleefde de aanslag. Het dreigingsniveau werd na deze aanslag opgetrokken tot 

niveau vier voor alle plaatsen in België waar de Joodse gemeenschap samenkomt. Deze plaatsen 

kregen permanente politiebescherming (Eeckhaut & Ysebaert, 2014; PHU, 2014; Paelinck, 2015). 

 
 7 t.e.m. 10 januari 2015: terreur in Frankrijk - Charlie Hebdo 

 
Op woensdagmiddag 7 januari vielen Chérif Kouachi (32) en Saïd Kouachi (34), van Frans-

Algerijnse afkomst, de redactie van het satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’ (te Parijs) binnen voor 

een terroristische aanslag waarbij twaalf slachtoffers vielen (waaronder twee agenten). Vervolgens 

werd op donderdagochtend 8 januari een aanslag gepleegd op de politie door Amedi Coulibaly (32). 

Twee agenten werden opgeroepen voor een verkeersincident in Montrouge en werden bij 

aankomst door hem beschoten, één agente overleefde de aanslag niet. Daarna pleegden de broers 

Kouachi nog een overval op een Avia-tankstation langs de N2 bij Villers-Cotterêts. Alle grote 

middelen werden ingezet om de daders op te sporen, de departementen l’Oise, l’Aisne en La Marne 

waren volledig bezet (Bervoet, 2015; De Coninck, 2015; Vanhecke, 2015).  

Vrijdagochtend 9 januari slaagden de broers erin een auto te stelen en naar een drukkerij in 

Dammartin-en-Goële (± 45 km van Parijs) te rijden. Hier vielen geen gewonden, maar hield één 

werknemer zich de hele dag schuil in het gebouw. Net na de middag viel Amedi Coulibaly een 
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Joodse supermarkt (Hypercasher) aan de Porte de Vincennes binnen, doodde vier burgers en hield 

personeel en aanwezige klanten urenlang onder schot. Rond 17 uur bestormde de politie beide 

locaties en kwam er een eind aan de drie dagen terreur in Frankrijk (alle drie de daders werden 

doodgeschoten door de politie). Hierbij lieten drie agenten en zestien burgers het leven (Bervoet, 

2015; De Coninck, 2015; Vanhecke, 2015). Deze aanslag had geen rechtstreekse link met België, 

maar heeft wel een rol gespeeld bij de overweging om al dan niet het leger in te zetten.  

 

 15 januari 2015: verijdelde aanslag te Verviers (België) 
 
Op donderdagavond 15 januari werd Marouane E. vanuit Sint-Jans-Molenbeek gevolgd tot in de Rue 

de la Colline in Verviers. Nadat de man het huis binnenging, belden de speciale eenheden van de 

federale politie aan en volgde een minutenlang vuurgevecht met twee terroristen die deel 

uitmaakten van een operationele cel van een netwerk dat aanslagen wilde plegen in België. De twee 

daders waren van plan om met zware wapens en valse politie-uniformen op willekeurige 

politiemensen te schieten en in politiegebouwen aanslagen te plegen. In de woning werden 

verschillende oorlogswapens; handvuurwapens; munitie; explosieven; politie-uniformen; gsm’s; 

walkietalkies; politiescanners en valse documenten aangetroffen. Beide daders werden tijdens het 

vuurgevecht doodgeschoten door de speciale eenheden van de federale politie en Marouane E. 

werd opgepakt. Diezelfde dag werden ook nog twaalf andere huiszoekingen uitgevoerd en werden 

dertien personen van hun vrijheid beroofd, allemaal gelinkt aan hetzelfde netwerk. Het 

dreigingsniveau werd die avond opgetrokken van twee naar drie voor alle politie- en 

gerechtsgebouwen in België (Bové & Bervoet, 2015; Eeckhaut, 2015; Eeckhaut & Vanhecke, 2015; 

Verenigde Commissie, 21 januari 2015). 

 
 13 november 2015: aanslagen in Parijs 

 
Op vrijdag avond 13 november werd Parijs getroffen door verschillende terroristische aanslagen. 

Zeven terroristen slaagden erin via verschillende gelijktijdige aanslagen meer dan 130 mensen om 

het leven te brengen. Een eerste aanslag was in de buurt van het ‘Stade de France’ waar drie 

zelfmoordterroristen tijdens de wedstrijd Frankrijk-Duitsland zichzelf opbliezen. Hierbij viel één 

burgerslachtoffer. Vervolgens vonden een reeks schietpartijen plaats bij verschillende restaurants 

en cafés: op de hoek van Rue Alibert en Rue Bichat in restaurant ‘Le Petit Cambodge’ en bar ‘Le 

Carillon’ (15 doden); op de hoek van Rue Fontaine au Roi en Rue Fauborg du Temple in café ‘A La 

Bonne Bière’ (8 doden); in Rue de Charonne in restaurant ‘La Belle Equipe’ (18 doden) en in 

Boulevard Voltaire in restaurant ‘Comptoir Voltaire’ waar een terrorist zichzelf opblies (1 

zwaargewonde) (De Standaard, 2015; Renout, 2015).  
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De meeste slachtoffers vielen in de concertzaal ‘Le Bataclan’ tijdens een optreden van de 

Amerikaanse band ‘The Eagles of Deathmetal’. Hier vielen meer dan 80 doden en tientallen 

zwaargewonden. De bezoekers werden urenlang gegijzeld door drie terroristen. Er kwam een einde 

aan de gijzeling toen de politie binnenviel en twee terroristen zichzelf opbliezen, de derde werd 

door de politie doodgeschoten. Over het hele grondgebied in Frankrijk werd die avond de 

noodtoestand afgekondigd en de Franse grenzen werden gesloten. Opvallend bij deze aanslag was 

het afwezig zijn van een specifieke doelgroep (bv. joden, politieagenten, ...), het was meer gericht op 

de gehele Franse bevolking. België kwam bij deze aanslag ook in opspraak omdat de daders de 

aanslagen vanuit Sint-Jans-Molenbeek (Brussel) hadden voorbereid. Net zoals bij de vorige 

aanslagen handelden de daders in opdracht van Islamitische Staat (De Ruyter, 2015; De Standaard, 

2015; Eeckhaut, 2015; Renout, 2015; Vidal & Peeters, 2015). 

 

 20 t.e.m. 26 november: Brussels Lockdown – dreigingsniveau 4 
 
Op vrijdagavond 20 november besliste de Nationale Veiligheidsraad om het dreigingsniveau voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.H.G.) te verhogen van drie naar vier. Dit nadat uit een nieuwe 

evaluatie van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) bleek dat een terroristische 

dreiging in Brussel ernstig en zeer nabij was. De exacte reden voor de verhoging van het 

dreigingsniveau is tot op vandaag nog niet gekend. De rest van het Belgische grondgebied bleef op 

niveau drie staan. Na de mededeling op zondagavond (22 november) om het dreigingsniveau op 

vier te houden, volgden een twintigtal huiszoekingen in en rond Brussel en werden een twintigtal 

mensen opgepakt voor verhoor. De gevolgen van dreigingsniveau vier in Brussel waren zeer 

zichtbaar voor de burger. Scholen; winkels; theaters; concertzalen; de metro; bedrijven; etc. gingen 

dicht. Overal in de straten waren politieagenten en militairen duidelijk zichtbaar in tegenstelling tot 

de burger die amper buiten kwamen (Eeckhaut, 2015; Peeters & Wauters, 2015).  

 

Ondanks niveau vier kwam het openbare leven vanaf woensdag (25 november) langzaam aan terug 

op gang. Voor de scholen werden 300 extra agenten ingezet, de meeste metrostations gingen terug 

open en werden voorzien van extra agenten, militairen en private bewakingsagenten. Concertzalen 

en musea zoals de AB, de Botanique, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en het 

Jubelparkmusea bleven dicht. Het grote Justitiepaleis en het Portalis-gebouw gingen open, andere 

gerechtsgebouwen bleven dicht. Federale en Vlaamse overheidsdiensten gingen met extra 

bewaking de maandag al terug open (23 november). Aanvankelijk werd aangekondigd dat het 

verhoogde dreigingsniveau tot maandag 30 november zou gelden. Na een nieuwe evaluatie van het 

OCAD werd beslist om op donderdag 26 november het dreigingsniveau voor het B.H.G. te verlagen 
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naar niveau drie (Bauwens & Van Horenbeek, 2015; Blomme & Peeters, 2015; Justaert, 2015; Van 

Horenbeek, 2015; Van Horenbeek & Standaert, 2015). 

 

De uiteenzetting hierboven toont aan dat er geen terroristische aanslag heeft plaatsgevonden in 

België in 2015 en dat de inzet van militairen dus moet gesitueerd worden in een context van ‘een 

heersende dreiging’ en niet naar aanleiding van een aanslag op ons grondgebied. Het is een dreiging 

van “homegrownterrorism waarbij personen uit onze samenleving dermate radicaliseren dat ze 

bereid zijn om zwaar oorlogsgeweld te gebruiken om doelwitten aan te vallen in onze 

burgermaatschappij” (Nota FedPol aan Defensie, 2015). 

 

5.1.3.2. Oorzaak & Finaliteit 
 

De reden voor de inzet van militairen in het straatbeeld was het beperkt aantal middelen, met name 

mankracht, waarover de Geïntegreerde Politie op dat moment beschikte. Na drie dagen terreur in 

Frankrijk, met de aanslag op de redactie van ‘Charlie Hebdo’ en de verijdelde aanslag in Verviers 

was de dreiging meer dan anders zeer nabij. De Geïntegreerde Politie had er voor kunnen kiezen 

om enkel agenten in te zetten in het straatbeeld, maar door de grote vraag zou dit ten koste zijn van 

hun kerntaken (eerstelijnsopdrachten, zoals criminaliteit en terrorisme bestrijden). Dit heeft er toe 

geleid dat Defensie door de Federale Politie werd gevorderd om bewakingsopdrachten 

(tweedelijnsopdrachten) uit te voeren en zo de politiediensten te versterken (Protocolakkoord 17 

januari 2015; Protocolakkoord 13 maart 2015; Nota FedPol aan Defensie, 2015; Alle geïnterviewde 

personen, 2016). 

Met de inzet van extra mankrachten in het straatbeeld, in dit geval militairen, wilden de federale 

regering en de veiligheidsdiensten drie duidelijke signalen geven. Ten eerste de bevolking 

geruststellen en het veiligheidsgevoel van de burger waarborgen. Ten tweede zou een grote inzet 

van agenten en militairen de terroristen en hun netwerken moeten afschrikken. Tot slot was het 

ook een signaal naar het buitenland toe omdat “verschillende buitenlandse overheden reeds een 

aanvraag indienden om de beschermingsmaatregelen aan hun vertegenwoordigers op te voeren” 

(Nota FedPol aan Defensie, 2015) (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 

19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 
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5.1.3.3. Betrokken actoren 
 
Verschillende actoren hebben een rol gespeeld bij de beslissing om al dan niet militairen in te 

zetten in het straatbeeld. Defensie, de Geïntegreerde Politie en hun voogdijministers zijn ook 

belangrijke actoren in dit verhaal, maar werden al uitvoerig besproken in 2.2.1. en 2.2.2. Aangezien 

er aan het akkoord een financieel aspect gekoppeld was (cf. 5.1.3.5.), werd de Minister van 

Begroting (Sophie Wilmès) ook betrokken (Protocolakkoord, 13 maart 2015). Hieronder volgen de 

overige betrokken actoren, waaronder enkele zeer recent opgerichte organen. 

Ten eerste is er het ‘Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)’ algemeen belast met de 

evaluatie van de dreiging (cf. infra). Het OCAD bestaat uit een directeur en een adjunct, 

deskundigen, analisten en administratief personeel allen aangesteld door de Koning. Hun taken 

voeren ze uit onder rechtstreeks gezag van de minister van Justitie (Koen Geens) en van 

Binnenlandse Zaken (Jan Jambon), die eveneens bevoegd zijn voor de organisatie en het algemeen 

bestuur van het orgaan. Onder een ‘dreiging’ wordt hier verstaan: “terrorisme41 en extremisme42 die 

de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, de Belgische belangen en de veiligheid van de 

Belgische onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land zoals bepaald 

door de Koning op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad, zouden kunnen aantasten” (Art. 3 Wet 

betreffende de analyse van de dreiging, 10 juli 2006).  

Het OCAD heeft drie specifieke opdrachten: (1) “Op periodieke basis een gemeenschappelijke 

strategische evaluatie uitvoeren die moet toelaten te oordelen of dreigingen zich kunnen voordoen of, 

indien ze al vastgesteld werden, hoe deze evolueren en welke maatregelen in voorkomend geval 

noodzakelijk zijn.”; (2) “Op punctuele basis een gemeenschappelijke evaluatie uitvoeren die moet 

toelaten te oordelen of dreigingen zich voordoen en welke maatregelen in voorkomend geval 

noodzakelijk zijn.”; (3) “Met gelijkaardige buitenlandse of internationale diensten specifieke 

internationale contacten verzekeren overeenkomstig de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.” 

(Art. 8 Wet betreffende de analyse van de dreiging, 10 juli 2006). De periodieke evaluaties worden 

ambtshalve of op vraag van een regeringslid uitgevoerd en meegedeeld aan: de Nationale 

Veiligheidsraad; ondersteunende diensten; lid van de regering (indien gewenst); de Algemene 

                                                             
41 Terrorisme: “het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke 
redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.” (Art. 
8, 1°, b Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, 30 november 1998). 
42 Extremisme: “racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of 
bedoelingen ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in 
de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de 
democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat.” (Art. 8, 1°, c Wet houdende regeling van 
de inlichtingen- en veiligheidsdienst, 30 november 1998). 
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Directie Crisiscentrum; het Federaal Parket en aan het lid van het College van procureurs-generaal 

belast met terrorisme en extremisme (Wet betreffende de analyse van de dreiging, 10 juli 2006).  

De punctuele evaluaties, op initiatief van het OCAD, worden meegedeeld aan dezelfde instanties als 

hierboven, de veiligheidsoverheid43 en indien noodzakelijk ieder lid van de federale regering (de 

directeur van het OCAD bepaalt dit). Evaluaties op vraag van ondersteunende diensten worden aan 

dezelfde personen meegedeeld zoals bij de periodieke evaluatie en aan de bevoegde minister van 

de vragende dienst (Wet betreffende de analyse van de dreiging, 10 juli 2006).  

Artikel 11, §6 van het KB van 28 november 2006 ‘tot uitvoering van de wet van 10 juli 2006  

betreffende de analyse van de dreiging’ onderscheidt vier dreigingsniveaus: “Niveau 1 of LAAG: 

indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de 

analyse niet bedreigd is; Niveau 2 of GEMIDDELD: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de 

groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is; 

Niveau 3 of ERNSTIG: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis 

die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is; Niveau 4 of ZEER ERNSTIG: 

indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp 

uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is.”  

Het OCAD maakt een evaluatie op van specifieke locaties en personen en kan dus enerzijds een 

niveau afkondigen voor het volledige grondgebied en anderzijds een niveau voor specifieke locaties 

(bv. politiekantoren, B.H.G.). Verschillende elementen spelen een rol in de bepaling van het 

dreigingsniveau: komt de informatie uit een betrouwbare bron?; Wordt de informatie 

nationaal/internationaal bevestigd?; Wat is de technische haalbaarheid van de dreiging?; Hoe 

geloofwaardig is de intentie van de dreiging?; Wat is het algemene risicoprofiel?; etc. (Commissie 

voor de Binnenlandse Zaken, 13 januari 2015). Niet enkel een terroristische dreiging geeft 

aanleiding tot een verhoging van het dreigingsniveau, een natuurfenomeen of een cyberaanval 

kunnen hier eveneens toe leiden. Er bestaat dus geen opsomming van maatregelen per fenomeen, 

alle maatregelen worden bepaald op maat van het probleem. (Commissie voor de Binnenlandse 

Zaken, 13 januari 2015; Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 18 maart 2015).  

                                                             
43  Art. 15 Wet 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen: “De Koning wijst de collegiale overheid of overheden aan, die 
bevoegd is of zijn de veiligheidsmachtigingen af te geven of in te trekken. Die overheid of overheden worden 
hierna “veiligheidsoverheid” genoemd. In afwijking van het eerste lid kunnen de volgende overheden de 
toestemming van de Koning krijgen om de door deze wet aan de veiligheidsoverheid toegewezen bevoegdheden 
uit te oefenen: 1° de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat voor de personeelsleden van die 
diensten en voor de kandidaten voor een betrekking binnen die dienst; 2° de chef van de Algemene Dienst 
inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht voor de personen die onder de minister van Landsverdediging 
ressorteren en voor de kandidaten voor een betrekking binnen het ministerie van Landsverdediging.” 
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Een tweede belangrijke actor is de ‘Nationale Veiligheidsraad’, met als voorzitter de Eerste Minister 

en deelnemende leden: de ministers van Justitie (Koen Geens), Landsverdediging (Steven 

Vandeput), Binnenlandse Zaken (Jan Jambon), Buitenlandse Zaken (Didier Reynders) en de 

Vice-Eerste Ministers (van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel en 

van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post). Deze Raad kan 

uitgebreid worden indien de agenda de aanwezigheid vereist (bv. andere regeringsleden, de 

Commissaris-Generaal van de Federale Politie, de administrateur-generaal van de Veiligheid van de 

Staat, etc.). De Eerste Minister is bevoegd om de Raad bijeen te roepen. De Raad heeft drie 

bevoegdheden: (1) “Het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid bepalen, zijn coördinatie 

verzekeren en de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bepalen.”; (2) “De strijd tegen 

de financiering van het terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens coördineren.” ; 

(3) “Het beleid inzake de bescherming van gevoelige informatie bepalen.” (KB tot oprichting van de 

Nationale Veiligheidsraad, 28 januari 2015).  De Raad dateert uit 2015 en treed op ter vervanging 

van het vroegere Ministerieel Comité.  

Met het KB van 2 juni 2015 werden onder de Nationale Veiligheidsraad nog twee organen 

opgericht: ‘het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid en het Coördinatiecomité voor 

Inlichting en Veiligheid’ (dit ter vervanging van het vroegere College voor Inlichting en Veiligheid). 

Het Strategisch Comité is samengesteld uit de vertegenwoordiger van de Eerste Minister (als 

voorzitter), vertegenwoordigers van de regeringsleden die lid zijn van de Nationale Veiligheidsraad 

en de voorzitter van het Coördinatiecomité. Het comité wordt bijeengeroepen door de voorzitter en 

is verantwoordelijk voor het onderzoeken van alle voorstellen van de Nationale Veiligheidsraad en 

voorstellen van beslissing van het Coördinatiecomité. Het Strategisch Comité controleert ook de 

uitvoering van de genomen beslissingen door de Nationale Veiligheidsraad (KB tot oprichting van 

het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid, 2 juni 2015).  

Het Coördinatiecomité bestaat uit acht permanente44 en zes niet-permanente45 leden (enkel indien 

hun aanwezigheid noodzakelijk is). De voorzitter is een permanent lid aangeduid door de 

Ministerraad en staat eveneens in voor de bijenroeping. De vier belangrijkste bevoegdheden van 

het comité zijn: het voorleggen van voorstellen, via het Strategisch Comité, aan de Nationale 

Veiligheidsraad; actieplannen ontwikkelen/opvolgen voor prioriteiten bepaald door de Raad; het 

                                                             
44 Art. 8 KB 2 juni 2015 ‘tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor Inlichting en 
Veiligheid’: “1° De administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat; 2° de chef van de Algemene Dienst 
inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht; 3° de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse; 
4° de Commissaris-Generaal van de Federale Politie; 5° de directeur-generaal van de Algemene Directie 
Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; 6° de voorzitter van het directiecomité van 
de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of een 
door hem aangewezen vertegenwoordiger; 7° een lid van het College van procureurs-generaal dat door het 
College wordt aangewezen; 8° de federaal procureur.”  
45 Cf. bijlage 14: niet-permanente leden Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid.  
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bevorderen van de samenwerking/uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het 

garanderen van de uitvoering van de beslissingen genomen door de Raad46 (KB tot oprichting van 

het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid, 2 juni 2015).  

De ‘Federale Regering’, de vijfde actor in dit verhaal, bestaat (in 2015) uit 13 ministers, een Eerste 

Minister en 4 staatssecretarissen. De Regering is bevoegd voor het uitvoeren van wetten en het 

opstellen van het federaal regeerakkoord waarin het beleid voor de komende legislatuur wordt 

uiteengezet (Belgische Federale Overheidsdiensten, 2016). Met betrekking tot de case beslist de 

Regering (na advies van het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid) over het al dan niet 

inzetten van militairen, de soort steunverlening en het maximum aantal inzetbare militairen 

(Protocolakkoord, 13 maart 2015). 

Een laatste belangrijke actor is ‘het Crisiscentrum’ van de Regering ondergebracht bij de FOD 

Binnenlandse Zaken. De opdrachten van het Crisiscentrum werden bepaald in het KB van 18 april 

1988 ‘tot oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering’. Het Crisiscentrum staat 

o.a. in voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van relevante informatie; het ter 

beschikking stellen van middelen en infrastructuur bij crisisbeheer; het activeren van 

alarmeringsprocedures; de organisatie van de veiligheid van instellingen en bepaalde 

persoonlijkheden (staatshoofden, regeringsleiders, …); het opstellen, organiseren en coördineren 

van de noodplanning; etc. (Crisiscentrum, s.d.). Bij de beslissing in 2015 om militairen in te zetten 

voor bewakingsopdrachten, was het Crisiscentrum bevoegd voor het bepalen van de sites en het 

aantal militairen per site, dit in overleg met de Geïntegreerde Politie en Defensie (Protocolakkoord, 

13 maart 2015). 

Kort samengevat zijn er twee mogelijke pistes die in 2015 konden leiden tot het inzetten van 

militairen: ten eerste maakt het OCAD een lijst op van sites die door het OCAD onder 

dreigingsniveau 3 of 4 worden geplaatst. Vervolgens bepaalt het Crisiscentrum in overleg met de 

Geïntegreerde Politie en Defensie waar en hoeveel militairen er zullen ingezet worden. Daarna zal 

de lijst ter informatie worden voorgelegd aan de federale regering. Een tweede, minder gebruikte, 

piste is de aanvraag van een burgemeester, een lokaal politiekorps of een federale politiedienst 

voor extra ondersteuning (door militairen), deze wordt overgemaakt aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken, die vervolgens een opportuniteitsstudie laat uitvoeren. Wanneer de aanvraag 

opportuun is, wordt deze overgemaakt aan de Minister van Defensie en aan de Commandant van de 

Territoriale Directie van Defensie (analyseert de haalbaarheid). De aanvraag wordt vier weken 

voor de uitvoering ingediend en de Minister van Defensie voorziet een antwoord ten laatste twee 

weken voor de uitvoering. Bij spoedgevallen krijgt de minister, na het indienen van de vraag, 

                                                             
46 Cf. bijlage 15: bevoegdheden Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid. 



48 
 

maximum 24 uur de tijd om te antwoorden. Het is uiteindelijk de federale regering die beslist of er 

al dan niet militairen worden ingezet. (Directeur Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie, 

persoonlijke communicatie, 20 april 2016; Protocolakkoord, 13 maart 2015). De betrokken actoren 

en hun verantwoordelijkheden op het terrein worden uiteengezet in 5.1.3.5. (taak). De rol van de 

Nationale Veiligheidsraad en haar organen, zal duidelijk worden in 5.1.3.4. De hierboven 

beschreven actoren worden hieronder schematisch weergegeven:  

 
Figuur 3: overzicht betrokken actoren 2015 m.b.t. de inzet van militairen 

 

 

5.1.3.4. Wettelijke basis 
 
De combinatie van verschillende wetsartikelen47 maakt het wettelijk mogelijk om het leger op het 

Belgisch grondgebied in te zetten: 

 De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 

2 niveaus: 

 

 Vordering door de Commissaris-Generaal 

Artikel 111 staat de Commissaris-Generaal van de Federale Politie toe (samen met de ministers van 

Binnenlandse Zaken, Justitie en Landsverdediging) om bij een tekort aan middelen de bijstand van 

de krijgsmacht te vorderen voor de handhaving van de openbare orde. Op voorwaarde dat de 

krijgsmacht “de enige is die de noodzakelijke technische en menselijke middelen kan leveren”. Op 16 

januari 2015 werd een nota opgemaakt door de Commissaris-Generaal aan Defensie waarin de 

                                                             
47 Cf. bijlage 16: wettelijke basis inzet leger 2015. 
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krijgsmacht gevorderd werd: “In een eerste reactiefase op dit nieuwe gegeven wil de federale politie 

de krijgsmacht vorderen om bewakingsopdrachten uit te voeren op plaatsen met een verhoogd 

dreigingsniveau van OCAD.” … “De verschillende kabinetten van de betrokken Federale 

Overheidsdiensten/Ministers (Binnenlandse Zaken en Landsverdediging) zijn akkoord gegaan om de 

krijgsmacht in te zetten om de bescherming van specifieke gebouwen, plaatsen of posten mee te helpen 

garanderen.” 

Artikel 113 verplicht de federale politie om Defensie in te lichten en op de hoogte te houden bij het 

voordoen van een gebeurtenis die zou kunnen leiden tot het vorderen of het inzetten van de 

krijgsmacht, zodat Defensie voorbereidende maatregelen kan nemen: “Op 16 januari 2015 heeft een 

coördinatievergadering plaatsgevonden met de Defensiestaf en de politiediensten om de praktische 

modaliteiten van deze inzet te bepalen.” (Nota FedPol aan Defensie, 2015). 

 Vordering door de burgemeester 

Artikel 43 staat de burgemeester toe de krijgsmacht te vorderen indien de middelen van de lokale 

en de federale politiediensten ontoereikend zijn en indien er “ernstige en nakende bedreigingen van 

de openbare orde” heersen. Deze piste werd ook opgegeven in het Protocolakkoord van 17 januari 

en 13 maart 2015 (cf. 5.1.3.3.).  

 
 De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994: 

 

 De bevoegdheden van de Koning  

Artikel 37 & 91 lid 2 geven aan de Koning de bevoegdheid om de openbare orde te handhaven. 

Artikel 167 stelt dat de Koning het bevel voert over de krijgsmacht. “De combinatie van deze 

artikelen maakt dat de koning – de facto bij regeringsbeslissing – de krijgsmacht kan inzetten voor 

opdrachten zoals we die vandaag zien.” (Defensie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016). 

 
 De wet van 20 mei 1994 betreffende de perioden en de standen van de militairen van het 

reservekader alsook betreffende de aanwending en de paraatstelling van de krijgsmacht: 

 

 De aanwending van de krijgsmacht 

Artikel 3 stelt dat ‘de aanwending’  het effectief gebruiken van militairen in een periode van oorlog 

of vrede inhoudt. De case van 2015 speelt zich af in een periode van vrede, hierbij kan het gebruik 

van militairen slaan op een operationele inzet, hulpverlening of een militaire bijstand. Zoals 

aangegeven in artikel 111 van de wet van 7 december 1998 gaat het hier om een militaire bijstand. 

De koning (de regering) is bevoegd om die opdracht nader te bepalen.  
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 De programmawet van 2 augustus 2002 betreffende de prestaties voor derden: 

 

 Prestaties ten voordele van derden 

Artikel 151 bepaalt dat het leger mag ingezet worden “in het kader van tegen betaling uitgevoerde 

prestaties”. Deze prestaties kunnen van openbaar nut zijn, inzake hulp aan de Natie of een 

humanitair/cultureel oogmerk hebben. Voor 2015 is dit een prestatie inzake hulp aan de Natie 

aangezien het hier over een steun van Defensie aan de Geïntegreerde Politie gaat. Daarnaast 

bepaalt, volgens artikel 151, de minister van Landsverdediging de uitvoeringsmodaliteiten. In deze 

case werd dit in onderling akkoord bepaald door de Defensiestaf en de Politiediensten (Nota FedPol 

aan Defensie, 2015; Protocolakkoord, 13 maart 2015).  

Naast de bestaande wetten zijn er ook twee protocolakkoorden voor onbepaalde duur, door de 

Ministerraad48, afgesloten. Dit zijn slechts akkoorden en vormen geen wettelijke basis voor de inzet. 

Het protocolakkoord van 13 maart 2015 vervangt het akkoord van 17 januari 2015 en is enkel van 

kracht “bij een algemeen verhoogd dreigingsniveau (vanaf niveau 3) of in uitzonderlijke 

omstandigheden waarbij een minimaal dreigingsniveau 3 geldt voor specifiek bepaalde sites” 

(Protocolakkoord, 13 maart 2015).  Het akkoord bepaalt onder meer: het verbod voor Defensie om 

administratieve of gerechtelijk politionele functies uit te oefenen of de Geïntegreerde Politiedienst 

te vervangen (enkel ondersteunen);  de specifieke taak van Defensie (wat wel en niet toegelaten is, 

cf. infra); hoe en door wie de inzet wordt bepaald (cf. supra); het financiële aspect (cf. infra); het 

statuut van de militairen; wat in geval van burgerlijke aansprakelijkheid, schade en geschillen; de 

duur (onbepaald) en de inwerkingtreding (na goedkeuring van de Ministerraad)(Protocolakkoord, 

13 maart 2015).  

Bij het naast elkaar leggen van beide protocolakkoorden, vallen er enkele verschillen op. In het 

eerste protocol werd de beslissing aangaande de soort steunverlening met een al dan niet 

gewapend karakter genomen door de Ministerraad i.p.v. de federale regering. Daarnaast wordt het 

advies voor het al dan niet inzetten, de soort inzet en de verlenging ervan, sinds 13 maart, bepaald 

door het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid en niet meer door de Nationale 

Veiligheidsraad. Sinds het akkoord van 13 maart is het ook mogelijk om militairen in te zetten bij 

een minimaal dreigingsniveau 3 voor specifiek bepaalde sites en niet enkel bij een algemeen 

verhoogd dreigingsniveau 3. Bovendien voegt het akkoord van 13 maart ook de eerste piste toe, 

zoals vermeld in 5.1.3.3. (Protocolakkoord 17 januari 2015; Protocolakkoord 13 maart 2015). 

                                                             
48  De Ministerraad bestaat uit alle ministers van de federale regering en de Eerste Minister. De 
staatssecretarissen wonen de Ministerraad niet bij, tenzij anders bepaald  (FOD Kanselarij van de Eerste 
Minister, 2014). 
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Tot slot zijn er nog twee beleidsdocumenten die een rol hebben gespeeld. Enerzijds is er het 

regeerakkoord49 van 9 oktober 2014 waarin de tijdelijke inzet van het leger ter ondersteuning van 

politie- en veiligheidsdiensten voor bewakingsopdrachten besproken wordt en anderzijds is er de 

nota van 16 januari 2015 van de Federale Politie aan Defensie waarin de krijgsmacht wordt 

gevorderd en de praktische uitwerking van de operatie wordt uiteengezet.  

 

5.1.3.5. Inzet 
 

 Taak 
 
Zoals hierboven al werd aangehaald, bestond de taak van Defensie er enkel in de Geïntegreerde 

Politie te ondersteunen, dit op vlak van het ter beschikking stellen van personeel, 

materieel/infrastructuur en/of gespecialiseerde ploegen. Enerzijds op voorwaarde dat Defensie dit 

ter beschikking heeft en anderzijds rekening houdend met de opdrachten van Defensie en de 

risico’s voor Defensie. Operatie ‘Vigilant Guardian’ werd aangevangen op 17  januari 2015 en is 

vandaag (17 mei 2016) nog steeds lopend. De inzet is van beperkte duur, kan maximaal één maand 

duren en dient daarna gestopt of met één maand verlengd te worden. Hieronder volgt enkel de taak 

zoals deze in 2015 heeft plaatsgevonden (Defensie, 2016; Protocolakkoord, 13 maart 2015).  

“De opdracht van het militair detachement beperkt zich in concreto tot het beveiligen van de 

overeengekomen personen, posten, plaatsen of gebouwen, de bescherming van de daar aanwezige 

personen, alsook het verhinderen van elke niet geoorloofde indringing (en poging daartoe) door 

middel van een statisch dispositief. Het militair detachement is niet verantwoordelijk voor de 

toegangscontrole van de overeengekomen posten, plaatsen of gebouwen.” (Nota FedPol aan Defensie, 

2015). De militairen mogen dus geen politionele taken zoals fouilleren, identiteitscontroles of 

huiszoekingen doen (Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

Op het terrein heeft de politieambtenaar de leiding en geeft hij/zij instructies aan de commandant 

van elk detachement van Defensie. De commandant voert vervolgens het commando uit over 

zijn/haar detachement (Art. 7/5 Wet op het Politieambt, 1992). De militairen maken gebruik van 

het ASTRID-communicatiesysteem van de Geïntegreerde Politie, waardoor zij bij incidenten, 

indringing en/of pogingen tot beschadiging/vernieling meteen een politieofficier kunnen 

waarschuwen. De militairen mogen niet fysiek tussenkomen en mogen enkel geweld en/of hun 

wapens gebruiken indien het om wettige zelfverdediging50 gaat of indien de politieambtenaar 

genoodzaakt is om op de militair beroep te doen (Art. 38 Wet op het Politieambt, 1992). De 

eindverantwoordelijkheid voor beschermingsopdrachten uitgevoerd door militairen ligt bij de 

                                                             
49 Cf. bijlage 17: regeerakkoord 9 oktober 2014. 
50 Zoals bepaald in het Strafwetboek onder artikel 416 & 417.  
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politie, maar bij het gebruik van eigen personeel, materiaal en/of infrastructuur is iedere dienst zelf 

verantwoordelijk (Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Nota FedPol 

aan Defensie, 2015; Protocolakkoord 13 maart 2015). 

De militairen werden ingezet in lokale politiezones aangezien de zones ondersteuning hadden 

gevraagd aan de federale politie en zij op hun beurt de ondersteuning van Defensie hadden 

gevraagd. De haven van Antwerpen, stations en metrostations waren een uitzondering en vallen 

rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Federale Scheepsvaart- en Spoorwegpolitie. (Chef 

divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Directeur Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016).  

De federale regering had beslist om de militairen enkel statische bewakingsopdrachten uit te laten 

voeren (letterlijk stilstaan aan een bepaald(e) punt, gebouw, post, ect.). Door dynamischer op te 

treden wordt er efficiënter gewerkt, is het risico voor de soldaat minder groot (een stilstaande 

soldaat is een makkelijk doelwit) en is het makkelijker om onvoorspelbaarder te zijn. Door 

bijvoorbeeld één dag statisch te bewaken, één dag in patrouille, één dag een clustering uit te voeren 

en de tijdstippen te laten variëren wordt de inzet onvoorspelbaarder en het risico op een 

terroristische aanslag gereduceerd (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke 

communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016).  

In Antwerpen werd bijvoorbeeld al vanaf het begin gewerkt met een ‘clustering’. Hierbij waren 

dezelfde militairen bevoegd voor de bewaking van verschillende posten die dicht bijeen lagen. Dit 

werd mede mogelijk gemaakt door enerzijds de aanwezigheid van beveiligingscamera’s op de 

posten en anderzijds door de wil van de lokale politie en de burgemeester (N-VA). In Luik werd dan 

weer gebruik gemaakt van ‘joint patrouilles’ bestaande uit meestal twee militairen en een 

politieagent. Hierbij speelden ook opnieuw de wil van de lokale politie en de burgemeester (PS) een 

rol. In Brussel vond enkel een statische inzet plaats aangezien er niet overal beveiligingscamera’s 

aanwezig zijn, het meer zichtbaar was voor de burger en er vanuit politieke hoek (zowel B.H.G. als 

de gemeente Brussel) geen directe wil was (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke 

communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

 
 Aantal militairen 

 
Voor de aanslagen in Verviers stond het dreigingsniveau in België op 2 en voor bepaalde sites op 3. 

Voor deze sites werden 30 à 35 politieagenten ingezet om bewakingsopdrachten uit te voeren. Na 

de verijdelde aanslag in Verviers, werd het algemeen dreigingsniveau opgetrokken naar 3 en is het 

aantal sites met dreigingsniveau 3 aanzienlijk gestegen waardoor er nood was aan meer capaciteit. 

Dit heeft geleid tot de inzet van militairen. Op 9 maart werd het algemeen dreigingsniveau door het 



53 
 

OCAD verlaagd naar 2, maar bleef niveau 3 aangehouden voor de door het OCAD bepaalde sites 

(Jambon in Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 18 maart 2015). Het aantal militairen dat in 

2015 tegelijkertijd werd ingezet in het straatbeeld “heeft gefluctueerd van enkele honderden 

gedurende het jaar 2015 met dan de aanslagen in november in Parijs tot ver boven de duizend” (Chef 

divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). Het maximum aantal militairen wordt 

door de federale regering bepaald. De exacte aantallen kunnen wegens veiligheidsredenen niet 

worden bekend gemaakt, maar op basis van persartikels (van het Internationaal Perscentrum) en 

Commissieverslagen kon volgend overzicht worden opgemaakt:  

 
Tabel 3: overzicht maximaal ingezette militairen vastgesteld door de federale regering 

 
Binnen Defensie zijn er vier componenten: de land-, de lucht-, de medische en de marine 

component. Gezien het hier om een ‘landopdracht’ ging werd beroep gedaan op de landmacht. 

Binnen de landmacht wordt er een onderscheid gemaakt tussen gevechts- en ondersteunende 

eenheden. In eerste instantie werd enkel beroep gedaan op de gevechtseenheden:  

“bewakingsopdrachten maken deel uit van hun beroep, maken deel uit van de dingen die ze sowieso 

kunnen en hebben we dus ook niemand moeten bijvormen, trainen” (Chef divisie Operaties, 

persoonlijke communicatie, 13 april 2016).  

Naar mate de opdracht bleef aanhouden werd beslist om ook de ondersteunende eenheden (zoals 

koks, mecaniciens, etc.) in te zetten. Hierdoor werden de gevechtseenheden enerzijds ontlast en 

konden ze anderzijds blijven trainen voor andere opdrachten. De ondersteunende diensten werden 

voor de inzet kort op deze opdracht voorbereid (training en briefing). Na de aanslagen in Parijs op 

13 november werd het aantal militairen aanzienlijk verhoogd, dit door o.a. op 20 november 2015 

                                                             
51 De Europese instellingen vielen op dat moment onder dreigingsniveau 2 en hadden dus normaal gezien 
geen recht op een militaire inzet (Jambon in Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 28 oktober 2015).  
52 Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 is het aantal militairen aanzienlijk gestegen. 
53 (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Militair Administrateur, 
persoonlijke communicatie, 19 april 2016). 

maand maximum aantal militairen vastgesteld door de 
federale regering 

17 januari t.e.m. 13 maart 2015 300  
13 maart 2015 210 
1 t.e.m. 31 mei 2015 210 
1 t.e.m. 30 juni 2015 210 
1 t.e.m. 31 juli 2015 160 
1 t.e.m. 31 augustus 2015 160 
1 t.e.m. 30 september 2015 200 + 20 voor Europese instellingen51 
1 t.e.m. 31 oktober 2015 200 + 20 voor Europese instellingen 
1 t.e.m. 30 november 201552 200 + 20 voor Europese instellingen 
Na 13 november 2015 1400/1500/1700 (schatting door geïnterviewde53) 
20 december 2015 t.e.m. 20 januari 2016 700 
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het algemeen dreigingsniveau op te trekken naar niveau 3 voor België en naar niveau 4 voor B.H.G. 

Hierdoor was Defensie genoodzaakt om ook beroep te doen op de luchtcomponent en de medische 

component (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef 

divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Chef divisie Training, persoonlijke 

communicatie, 13 april 2016). 

 

 Plaats 
 
De militairen werden ingezet aan ‘high value targets’ zoals ambassades; de Joodse gemeenschap; de 

NATO; in stations; in metrostations; op de luchthaven; etc. De inzet vond plaats in Brussel, 

Antwerpen, Luik, Charleroi en Hoei. De exacte plaatsen kunnen wegens veiligheidsredenen niet 

worden weergegeven (Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

 

 Kostprijs 
 
Voor de bepaling van de kostprijs van deze operatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

vaste en variabele kosten. Vaste kosten bedragen dagdagelijkse kosten voor de gebruikte middelen, 

die indien er geen inzet zou geweest zijn ook moeten betaald worden (bv. periodieke 

onderhoudsbeurten van het militair voertuigenpark). De variabele kosten zijn eigen aan de 

opdracht waarvoor Defensie wordt ingezet. Bij een buitenlandse operatie in opdracht van Defensie, 

worden deze door Defensie betaald, maar in het kader van de vraag voor ondersteuning aan de 

Geïntegreerde Politie werden deze door de Federale Politie (Binnenlandse Zaken) betaald. Deze 

variabele kosten omvatten de bijkomende toelagen en vergoedingen voor het personeel (eigen aan 

het militair personeelsstatuut bij operaties), de voeding voor de militairen (bv. nachtrantsoenen) 

en het gebruik van de voertuigen (bv. brandstof, defecten, etc.) (Beleidsdirecteur Militaire 

Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Militair Administrateur, persoonlijke 

communicatie, 19 april 2016; Protocolakkoord, 13 maart 2015).   

Er zijn drie mogelijke wijzen van betaling: (1) de geraamde kost wordt voor de aanvang van de 

inzet door Binnenlandse Zaken aan Defensie betaald en wordt op een wachtrekening geplaatst; (2) 

er wordt beroep gedaan op de interdepartementale provisie54 die voorzien werd bij de opmaak van 

de begroting; (3) Defensie financiert alles en factureert nadien de variabele kosten door aan de 

federale politie (Binnenlandse Zaken). Bij deze opdracht werd voor de laatste mogelijkheid gekozen 

en maakte de Minister van Defensie maximum twee maand na de inzet de factuur over aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn in totaal in 2015 negen facturen overgemaakt (de eerste 

                                                             
54 Bij de opmaak van de begroting wordt een deel niet toegewezen zodat hierop in geval van nood en indien 
er geen andere mogelijkheden zijn beroep kan gedaan worden (dit was hier niet het geval) (Militair 
Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 2016).  
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facturen handelden over een inzet van meer dan één maand). Ook al werden de militairen ingezet 

op lokaal niveau, de vraag kwam van de federale politie en Binnenlandse Zaken, waardoor zij 

gehouden waren om dit te betalen (Militair Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 

2016; Protocolakkoord, 13 maart 2015; Vandeput in Commissie voor de Landsverdediging, 25 

februari 2015). 

De bruto kost van deze operatie in 2015 was 18,296 miljoen euro. Hiervan werden 17,150 miljoen 

variabele kosten door gefactureerd aan de federale politie en 1,146 miljoen euro door Defensie 

betaald (vaste kosten). Gezien de grootte van het kostenplaatje, riep dit in het begin veel vragen op 

zowel bij Binnenlandse Zaken als commotie in de media. Het overgrote deel bedroeg toelagen en 

vergoedingen voor de militairen ingezet in de straat (de militairen werken volgens een ander 

statuut dan de politie). De hoge kost voor het gebruik van de voertuigen is te verklaren door de 

lange afstanden die soms moesten afgelegd worden om militairen naar hun post te brengen vanuit 

de kazerne en terug (bv. vanuit Aarlen naar Brussel) (Militair Administrateur, persoonlijke 

communicatie, 19 april 2016).  

 

5.1.3.6. Enige optie? 
 
In de eerste plaats is het de federale regering die beslist heeft om militairen in te zetten. Daarnaast 

zetten ook andere veiligheidsdiensten, zoals de douane, extra mensen in. Vervolgens gaat het in 

deze case om het bewaken van het publiek domein, waardoor het wettelijk gezien moeilijker is om 

voor deze opdrachten beroep te doen op bijvoorbeeld privé bewakingsfirma’s. Bovendien zijn privé 

bewakingsfirma’s niet bevoegd om een wapen te dragen of in te zetten op het openbaar domein 

(Directeur Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016; 

Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). Tot slot bleek uit de aanslagen, 

die zich hebben voorgedaan in 2015, dat de daders telkens zwaar bewapend waren. Hierdoor was 

een bewapende bewaking vereist om de veiligheidsdiensten zelf te beschermen en “achter wapens 

staat ofwel een politieman ofwel een militair en geen privé bewaking” (Beleidsdirecteur Militaire 

Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016). 
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5.1.4. BEIDE CASES NAAST ELKAAR 
 
Aangezien het hier om twee verschillende cases gaat, kunnen deze niet met elkaar vergeleken 

worden op basis van de hierboven uitgeschreven indicatoren. Toch is er in het begin van iedere 

case wel sprake geweest van de inzet van militairen om bewakingsopdrachten uit te voeren op het 

grondgebied. Daarom zal in deze paragraaf worden nagegaan welke factoren een rol kunnen 

gespeeld hebben bij het al dan niet nemen van deze beslissing. 

Het is in de eerste plaats de federale regering die beslist om al dan niet militairen in te zetten op het 

eigen grondgebied. In 2010 is hier slechts sprake van geweest, maar heeft de regering toch  

geopteerd voor een andere oplossing. In 2010 mochten er enkel politionele taken worden 

uitgevoerd door mensen die de opleiding tot ‘inspecteur van de politie’ hadden voltooid. In 2015 

was het toegestaan om onder het militair statuut de Geïntegreerde Politie te ondersteunen. Er werd 

een akkoord gesloten om in zeer beperkte mate en onder strikte voorwaarden de militairen een  

beperkte politionele taak op te laten nemen en zo onder leiding van een politieambtenaar “de 

bescherming van specifieke gebouwen, plaatsen of posten mee te helpen garanderen.” (Nota FedPol 

aan Defensie, 2015). Ondanks de geruchten van onwettigheid in 2010 om militairen in te zetten, 

werd in 2015, door beroep te doen op een combinatie van verschillende bestaande wetten, de inzet 

van militairen mogelijk gemaakt.  

Beide cases hadden o.a. tot doel om de bestaande capaciteit van de politie vrij te maken om zich te 

kunnen focussen op de kerntaken, toch is de context zeer verschillend wat een van de grootste 

verklarende factoren voor de werkelijke inzet kan zijn. In 2010 was het probleem geconcentreerd 

rond Brussel en waren de onlusten gericht tegen de politie. In 2015 had het probleem een 

internationaal karakter en was de terroristische dreiging in eerste instantie gericht tegen de Joodse 

gemeenschap en de autoriteiten. Nadien evolueerde dit naar een dreiging tegen de volledige 

bevolking. Bovendien betroffen de incidenten in 2010 slechts rellen, terwijl het in 2015 om 

terroristische dreigingen (en aanslagen) ging. Hierdoor was de federale regering enigszins 

genoodzaakt om een krachtig signaal te geven naar de bevolking, de daders en de buitenlandse 

partners toe. Na drie dagen van terreur begin 2015 (7-10 januari) in Frankrijk en de verijdelde 

aanslag in Verviers (15 januari) was de dreiging, meer dan anders, zeer nabij. De federale regering 

heeft hier meteen op gereageerd door op zaterdag 17 januari de eerste militairen in het straatbeeld 

in te zetten. In 2010 vonden de onlusten eind 2009, begin 2010 plaats en begonnen de eerste 

militairen met hun opleiding in oktober 2011 om pas een jaar later operationeel te zijn. 

Een andere factor die een rol kan gespeeld hebben bij de beslissing om al dan niet militairen in te 

zetten, is de politieke samenstelling van de federale regering. In 2010 was dit de Regering 
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Leterme II55: CD&V, CDh, Open Vld, MR en PS en in 2015 de Regering Michel I56: CD&V, Open Vld, 

MR en N-VA. Tot slot kan de inzet van militairen in andere Europese landen (zoals Frankrijk) ook 

een beïnvloedende factor geweest zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 25 november 2009 – 6 december 2011, de federale regering was ontslagnemend sinds 26 april 2010. 
56 11 oktober 2014 – heden.  
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5.2. DEEL II: EVOLUTIE & TOEKOMSTVISIE 
 
Hieronder wordt nagegaan in welke richting Defensie is geëvolueerd en wat de 

toekomstvisie/-plannen zijn voor zowel Defensie als de Geïntegreerde Politie. De toekomst is 

slechts een visie van enkele mensen uit de praktijk en kan een indicatie zijn van welke richting het 

zou kunnen uitgaan, maar kan niet veralgemeend worden. Daarnaast moet er ook op gewezen 

worden dat Defensie en de Geïntegreerde Politie slechts twee overheidsapparaten zijn, die het 

beleid moeten uitvoeren dat door de federale regering wordt bepaald.  

 

5.2.1. EVOLUTIE 
 

5.2.1.1. Opleiding & training 
 
De afgelopen vijf jaar is er geen wijziging aangebracht in de opleiding en de training van de 

militairen om opdrachten ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie in het binnenland te 

kunnen uitvoeren. Sinds de val van de Berlijnse muur (1989) omvatten de opdrachten van Defensie 

meer en meer politionele taken. Bijvoorbeeld het maken van een check point om voertuigen te 

controleren, patrouilleren, tussen komen bij betogingen, etc. in ex-Joegoslavië in de jaren 90;  het 

vliegveld in Kaboel beveiligen van 2002 tot 2012; etc. De Belgische militairen (gevechtseenheden 

van de landcomponent) hebben enerzijds een dagelijkse training om de klassieke opdrachten van 

het leger in te oefenen en anderzijds een ‘predeployment training’ om zich voor te bereiden op een 

specifiek toegewezen opdracht. Bij deze laatste soort maakt (afhankelijk van de opdracht) de 

training in politionele taken hier een onderdeel van uit (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, 

persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 

april 2016; Chef divisie Training, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

Specifiek m.b.t. de opdracht in 2015 in België: “Hetgeen we kennen omwille van de buitenlandse 

opdrachten en hoe we daarvoor trainen en ons opleiden, laat toe om zonder bijkomende inspanning in 

het vormingsdomein of het trainingsdomein ingezet te worden in de straat.” (Chef divisie Operaties, 

persoonlijke communicatie, 13 april 2016). Dit geldt enkel voor de gevechtseenheden, de 

ondersteunende eenheden hebben hier wel enkele weken voor getraind aangezien zij over een 

ander takenpakket beschikken. Iedere eenheid werd wel vooraf gebriefd m.b.t. de inhoud van de 

opdracht, het gebruik van het communicatiesysteem, etc. (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, 

persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Training, persoonlijke communicatie, 13 

april 2016). 
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5.2.1.2. Organisatiestructuur 
 
De afgelopen vijf jaar is er geen wijziging aangebracht in de structuur van de organisatie om te 

kunnen inspelen op opdrachten ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie. Binnen de 

organisatiestructuur (landcomponent, strijdkrachten) is er geen specifieke afdeling of eenheid voor 

het uitvoeren van binnenlandse opdrachten. Er zijn wel diensten binnen Defensie zoals DOVO, de 

bewaking van het luchtruim, de maritieme veiligheid, etc. die Defensie ter beschikking stelt om in te 

zetten in België, maar deze worden ook ingezet in het buitenland. Daarnaast laat de 

organisatiestructuur het ook toe om in te spelen op de vraag. Defensie is zo gestructureerd dat zij 

zich kunnen organiseren in functie van de opdracht, omdat “wat de mensen doen in Mali of wat ze 

hier doen in België heeft gelijkenissen, dat is ook een bewakingsopdracht, maar de structuur van 

commando is misschien niet dezelfde” en “de huidige organisatiestructuur laat toe om soepel in te 

spelen om dergelijke opdrachten te kunnen” (Chef divisie Training, persoonlijke communicatie, 13 

april 2016).   

 
 

5.2.1.3. Operaties 
 

De afgelopen vijf jaar is er geen stijgende vraag waarneembaar naar opdrachten ter ondersteuning 

van de Geïntegreerde Politie. Na de Koude Oorlog doet er zich wel een trend voor waarbij het 

potentiële risico meer en meer hetzelfde is in binnen- als buitenland, hetzelfde risico verplaatst zich 

als het ware. Bijvoorbeeld Syrië-strijders afkomstig uit België/Frankijk die actief zijn in Syrië en 

vervolgens aanslagen plegen in België/Frankrijk. Nu worden er zowel militairen ingezet in België 

als in Irak om de bevolkingen te beschermen tegen dezelfde risicogroep. Interne en externe 

veiligheid zijn steeds meer en meer met elkaar verweven en vergen dan ook een globalere aanpak, 

dit is ook een van de punten in het nieuwe strategische plan 2030 van Defensie. De mate van 

politionele taken die Defensie mag uitvoeren hangt af van het mandaat dat ze krijgen, in België is dit 

momenteel zeer beperkt (enkel bewaken), maar in het buitenland is het niet ondenkbaar dat er 

huiszoekingen of identiteitscontroles plaatsvinden uitgevoerd door militairen (Beleidsdirecteur 

Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke 

communicatie, 13 april 2016). 

 

Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 in België is het optreden van de militairen in Brussel ook 

dynamischer geworden, het is nu toegestaan om bijvoorbeeld in de metro zelf ingezet te worden en 

militairen te laten patrouilleren. Dit gebeurde voorheen al in Antwerpen en Luik, maar na 22 maart 

is het nu ook officieel toegestaan. Daarnaast beschikt Defensie over één set van uitrusting. Dit is 

enerzijds een zwaardere bewapening dan een politieagent aangezien deze moeten kunnen ingezet 
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worden in oorlogssituaties, maar laat anderzijds ook toe om in het binnenland ingezet te worden 

(Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie 

Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

 

Bovendien mag ook de impact van de huidige operatie in België niet worden onderschat. Enerzijds 

zijn het aantal trainingsmomenten teruggeschroefd, kunnen de militairen geen andere ervaring 

opdoen, etc. wat nadelig is voor andere toekomstige opdrachten. Anderzijds is er de sociale impact, 

de militairen kunnen niet naar huis, moeten tijdens de operatie in de kazerne verblijven (ook al is 

dit in België) en kunnen amper verlof nemen. Hoe lang de huidige opdracht nog zal duren is 

moeilijk in te schatten en zal afhankelijk zijn van het dreigingsniveau en van een eventuele 

verhoging van de politiecapaciteit. Desalniettemin is er ook een voordeel aan de huidige operatie, 

het zet Defensie na jaren van inkrimping en besparingen57 terug op de kaart. Het toont aan de 

bevolking en aan de beleidsmakers welke bijdrage Defensie kan leveren op binnenlands vlak. Dit 

gebeurde reeds in grote mate (zoals het luchtruim bewaken; DOVO; organentransport; nucleaire 

expertise; etc.), maar was minder zichtbaar voor de burger. Zeker in het kader van de opmaak van 

het nieuw strategisch plan 2030 van Defensie is de huidige inzet van belang (Beleidsdirecteur 

Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke 

communicatie, 13 april 2016). 

 

 

5.2.1.4. Budget 
 
De afgelopen vijf jaar is er geen extra budget vrijgemaakt voor binnenlandse opdrachten. Enerzijds 

omdat er geen binnenlandse opdrachten hebben plaatsgevonden en anderzijds omdat de variabele 

kosten voor de huidige operatie door gefactureerd worden aan de federale politie. Sinds 2016 is er, 

na goedkeuring door de Minister van Begroting (Sophie Wilmès) en de betrokken Inspecteurs van 

Financiën, beslist om beroep te doen op de interdepartementale provisie i.p.v. te factureren 

(Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Militair 

Administrateur, persoonlijke communicatie, 19 april 2016). 

 

5.2.1.5. Wetgeving 
 
“Nee, dus de klassieke wettelijke mechanismen die voorzien zijn om Defensie te gebruiken voor 

politionele opdrachten, die zijn ongewijzigd gebleven.” (Directeur Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016). Tussen de federale politie en 

                                                             
57 Cf. bijlage 7: evolutie Defensiebudget in constante € (2002) (excl. pensioenen). 
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Defensie zijn er wel enkele protocolakkoorden afgesloten voor o.a. logistieke (bv. materiaal) en 

operationele (bv. DOVO, honden, luchtsteun) steun op het terrein (De Crem in Commissie voor de 

Landsverdediging, 9 juli 2013). Hier is bijvoorbeeld beroep op gedaan tijdens het bezoek van 

Obama, de Chinese president, etc. aan België. Dit zijn slechts samenwerkingsakkoorden en geen 

wetten. Sinds 12 april 2016 wordt er gewerkt aan een voorstel van voorontwerp van wet om een 

wetswijziging door te voeren. Over de inhoud hiervan konden geen details worden vrijgegeven 

(Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie 

Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 

Bij een terugkoppeling naar het theoretisch kader en in het bijzonder naar de derde definitie van De 

Weger: “an increase in military involvement in internal security and domestic law enforcement” 

(De Weger, 2009), kan enerzijds gesteld worden dat er zich sinds 2015 een stijging voordoet in de 

militaire betrokkenheid op vlak binnenlandse veiligheid (ondersteuning aan de Geïntegreerde 

Politie), maar moet benadrukt worden dat het hier om een welomlijnde tijdelijke opdracht gaat. 

Daarnaast is er de afgelopen vijf jaar geen sprake van een stijging op vlak van ondersteuning aan de 

Geïntegreerde Politie, maar kan er wel een stijging zijn in de algemene binnenlandse bevoegdheden 

van Defensie (dit valt buiten de scope van dit onderzoek). Anderzijds is er de afgelopen vijf jaar 

geen sprake van het uitvoeren van politionele taken op Belgisch grondgebied door militairen.   
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5.2.2. TOEKOMSTVISIE 
 

5.2.2.1. Afscheiding 
 
Het besef van de globalisering van het veiligheidsbeleid en de nood aan een globale/geïntegreerde 

aanpak is vooral sinds de aanslagen in Frankrijk en België meer en meer doorgedrongen op 

beleidsniveau. Toch zijn de bevraagde actoren er van overtuigd dat de finaliteit van de opdrachten 

van Defensie (verdediging van het grondgebied in binnen- als buitenland, deelname aan 

internationale coalities in oorlogsgebieden, etc.) en de Geïntegreerde Politie (vatten van daders, 

opsporen van criminele feiten, vermijden dat er onrust is, manifestaties veilig laten verlopen, etc.) 

verschillend zullen blijven. De opdracht van Defensie ligt in het buitenland en deze van de 

Geïntegreerde Politie in het binnenland. Wanneer het eigen grondgebied wordt bedreigd in het 

kader van een oorlog dan ligt de prioriteit in België, maar dit is momenteel niet het geval 

(Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie 

Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Directeur Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016). 

 

5.2.2.2. Samenwerking 
 
De bevraagde actoren staan positief tegenover een intensere samenwerking met beide organisaties. 

Reeds 10 jaar vindt er een Interdepartementaal Forum voor Tactiek en Techniek plaats waar de 

Geïntegreerde Politie, Defensie en andere actoren samenkomen om elkaars technieken toe te 

lichten/te tonen. Het delen van middelen gebeurt ook al enige tijd, bijvoorbeeld de regionale 

politiediensten die op het militair domein komen trainen. Samenwerking zou in de eerste plaats 

kunnen inhouden: nog meer communiceren met elkaar, de structuren/de manier van denken van 

iedere organisatie nog beter leren kennen en nog meer kennis uitwisselen. Zeker m.b.t. de opdracht 

in België waar dit voor beide organisaties nieuw was om zo intens samen te werken. Het is voor een 

Belgische militair makkelijker om met een Amerikaanse of Japanse militair te overleggen en meteen 

op dezelfde golflengte te zitten dan met de Belgische politie omdat er geen gemeenschappelijke 

manier van denken is. Doorheen het strategisch plan 2030 van Defensie zal samenwerking op 

inter- en nationaal vlak een rode draad vormen. Bijvoorbeeld de samenwerking met andere 

overheidsdiensten, zoals de civiele bescherming om gemeenschappelijke aankopen te doen. 

Bovenal zal het dus afhangen van het beleidsniveau hoe een eventuele intensere samenwerking 

vorm zal krijgen (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; 

Chef divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Chef divisie Training, 

persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Defensie, 2015; Directeur Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016). 
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Om de militairen uit het straatbeeld te doen verdwijnen moet enerzijds het algemeen en de 

specifieke dreigingsniveau(s) lager zijn dan niveau 3 en anderzijds zal er een structurele oplossing 

moeten gevonden worden om de capaciteit van de Geïntegreerde Politie te versterken. Een 

mogelijke oplossing die in aantocht is, is de oprichting van een ‘Directie Bewaking en Bescherming’, 

die zal ondergebracht worden bij de federale politie. Dit korps zal instaan voor 

bewakingsopdrachten van de koninklijke paleizen; internationale instellingen zoals de EU, de 

NAVO; kritische infrastructuren zoals luchthavens, stations, nucleaire sites; hoven en rechtbanken; 

openbare gebouwen; voor protocollaire escortes en andere begeleidingsopdrachten zoals de 

transfers van gevangenen; etc. Deze directie zal samengesteld worden uit het vroegere 

Veiligheidskorps van de FOD Justitie, ex-militairen en intern/extern gerekruteerde 

personeelsleden. Er wordt geschat dat het korps uit ongeveer 1600 werknemers zal bestaan 

(Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie 

Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016; Directeur Directie Operaties inzake 

Bestuurlijke Politie, persoonlijke communicatie, 20 april 2016; Jambon in Commissie voor de 

Binnenlandse Zaken, 3 februari, 15 maart & 14 april 2016). 

Momenteel wordt er bij de federale politie intern gerekruteerd om het project op te starten. Op dit 

moment is er ook een werkgroep bezig met de verdere uitwerking van dit project. Bijvoorbeeld: 

Welk personeelsstatuut krijgen de personeelsleden? Welk uniform zullen ze dragen? Hoe zal hun 

uitrusting er uit zien? Hoe zullen ze worden opgeleid? etc. Het statuut dat de personeelsleden zullen 

krijgen, zal anders zijn dan dat van een politieagent of een militair aangezien zij niet dezelfde 

functie zullen kunnen uitvoeren. De opleiding zou moeten plaatsvinden binnen de federale politie 

en het zou de bedoeling zijn om deze functie te combineren met een korte militaire loopbaan. ‘De 

Directie Bewaking en Bescherming’ zou voor 2018 in werking moeten treden (Beleidsdirecteur 

Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef divisie Operaties, persoonlijke 

communicatie, 13 april 2016; Directeur Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie, persoonlijke 

communicatie, 20 april 2016; Jambon in Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 3 februari, 15 

maart & 14 april 2016). 

 

5.2.2.3. Fusie 
 
Op dit moment lijkt het volgens de bevraagde actoren onrealistisch om de Geïntegreerde Politie en 

Defensie te gaan integreren in één grote veiligheidsorganisatie. Ten eerste is de finaliteit van de 

opdrachten van beide organisaties verschillend. Ten tweede zou dit leiden tot vier voogdij/partner 

ministers (Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Buitenlandse Zaken) met een eigen budget, 

verschillende belangen en uiteenlopende agenda’s. Bovendien zijn het beide al zeer grote 
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organisaties en zou een fusie dit nog complexer kunnen maken. Tot slot kan het niet de bedoeling 

zijn om van België een belegerd land te maken en moet benadrukt worden dat de huidige inzet één 

van tijdelijke aard is. De inzet van militairen op gemeentelijk niveau om politietaken uit te voeren 

zou kunnen leiden tot een Politiestaat, een concept dat niet strookt met onze huidige democratische 

waarden (Beleidsdirecteur Militaire Operaties, persoonlijke communicatie, 19 april 2016; Chef 

divisie Operaties, persoonlijke communicatie, 13 april 2016). 
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6. CONCLUSIE 
 
Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen na het exploreren van de recente inzet van het leger 

op Belgisch grondgebied. Ten eerste was er zowel in 2010 als 2015 sprake van de inzet van 

militairen op het Belgisch grondgebied, maar heeft vooral de uitvoering een andere wending 

gekregen. In 2010 werden 15 militairen één jaar ter beschikking gesteld om vervolgens voor vier 

jaar overgeplaatst te worden naar de federale politie in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Dit 

met het doel om de capaciteit van de federale politie in Brussel te verhogen om zo de 

veiligheidsproblematiek in Brussel te kunnen aanpakken. Hiervoor werd in 2011 een KB en een 

protocolakkoord opgesteld en viel de kostprijs van dit project voor  66,6% ten laste van Defensie 

(ondanks dat de militairen geen taken meer uitvoerden voor Defensie).  

In 2015 werden honderden en na november zelf meer dan duizend militairen ingezet om enerzijds 

de capaciteit van de federale politie te ondersteunen voor bewakingsopdrachten op het Belgische 

grondgebied en anderzijds om als federale regering een krachtig signaal te geven naar de bevolking, 

terroristische groeperingen en de buitenlandse partners toe. Voor deze opdracht werd gebruik 

gemaakt van de bestaande wetgeving en werden twee protocolakkoorden afgesloten. De kostprijs 

voor de opdracht in 2015 viel voor ± 99% ten laste van de federale politie. In tegenstelling tot de 

case in 2010 werden enerzijds dezelfde en anderzijds meer actoren (zoals het OCAD, de Nationale 

Veiligheidsraad, het Crisiscentrum, etc.) betrokken.  

Het is de federale regering die beslist of er al dan niet militairen worden ingezet. Daarnaast moet 

het wettelijk mogelijk zijn. Dit was in beide cases het geval, maar de bestaande wettelijke basis 

werd enkel in 2015 gebruikt. Vervolgens is de context van belang: in 2010 was het probleem 

geconcentreerd in Brussel en gericht tegen de politie, terwijl in 2015 het probleem een 

internationaal karakter had en het om een terroristische dreiging ging gericht tegen de volledige 

bevolking. Ook de samenstelling van de federale regering en de inzet van militairen in andere 

Europese landen (zoals in Frankrijk) kunnen beïnvloedende factoren zijn om al dan niet militairen 

in te zetten. 

Zowel op vlak van opleiding/training, organisatiestructuur, operaties, budget en wetgeving zijn er 

de afgelopen vijf jaar geen wijzigingen doorgevoerd binnen Defensie om te kunnen inspelen op de 

eventuele vraag naar opdrachten ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie. Het is door de 

‘predeployment trainingen’ voor buitenlandse opdrachten  (waarbij politionele taken worden 

ingeoefend) dat de militairen zonder bijkomende inspanning kunnen ingezet worden op eigen 

grondgebied. Daarnaast is er geen specifieke eenheid opgericht ter ondersteuning van de 

Geïntegreerde Politie, maar beschikt Defensie wel over verschillende diensten die zowel in 

binnen- als buitenland kunnen worden ingezet. Vervolgens is er geen stijging in het aantal operaties 



66 
 

ter ondersteuning van de Geïntegreerde Politie voor bewakingsopdrachten waarneembaar. Hoe 

lang de huidige opdracht nog zal duren is moeilijk in te schatten, het staat vast dat de impact ervan 

niet mag onderschat worden (minder training, sociale impact, zet Defensie terug op de kaart, etc.). 

Er is geen budget vrijgemaakt en wetswijzigingen werden niet doorgevoerd, maar sinds 12 april 

2016 wordt er wel gewerkt aan een voorstel van voorontwerp om een wetswijziging door te 

voeren.  De derde definitie aangegeven voor De Weger waarbij er zich een stijging van militaire 

betrokkenheid op vlak van binnenlandse veiligheid en voor het uitvoeren van politionele taken 

voordoet, wordt hier dus deels ontkracht.  

Alle bevraagde actoren beamen dat interne en externe veiligheid meer en meer in elkaars 

vaarwater komen, maar zijn er van overtuigd dat de finaliteit van de opdracht hoofdzakelijk 

verschillend zal blijven: Defensie voor externe veiligheid en de Geïntegreerde Politie voor interne 

veiligheid. Desalniettemin staan de bevraagde actoren wel positief tegenover een intensere 

samenwerking en wordt dit als onderdeel opgenomen in het nieuw strategisch plan 2030 van 

Defensie. Om de militairen uit het straatbeeld te doen verdwijnen moet enerzijds het 

dreigingsniveau verlagen (onder drie) en moet er anderzijds een structurele oplossing worden 

gevonden om de capaciteit van de Geïntegreerde Politie te versterken. Een mogelijke oplossing is 

de oprichting van een ‘Directie Bewaking en Bescherming’ binnen de federale politie die voor 2018 

in werking zou moeten treden. Een fusie in één grote veiligheidsorganisatie lijkt de bevraagde 

actoren weinig realistisch omdat de finaliteit van de opdracht verschillend is, de huidige 

voogdijministers verschillende belangen en agenda’s hebben, dit tot een complexe 

organisatiestructuur zou leiden en dit zou kunnen neigen naar een Politiestaat wat indruist tegen 

onze democratische waarden. 
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7. KRITISCHE REFLECTIE 
 
Om een antwoord te kunnen bieden op de recente gebeurtenissen, is de actieve inzet van het 

veiligheidsapparaat één zaak, maar vragen problemen zoals radicalisering en terroristische 

aanslagen een geïntegreerde aanpak van verschillende overheidsdomeinen (onderwijs, 

werkloosheid, samenhorigheid, …) en andere (private/non-profit) partners samen. Als de huidige 

inzet nog enige tijd blijft aanhouden zal er moeten gezocht worden naar oplossingen om de 

negatieve impact van de operatie op de werking van Defensie af te remmen. Daarnaast is het ook 

van belang om na te gaan of de doelen die voor ogen werden gehouden bij het inzetten van 

militairen (zoals afschrikking en geruststelling) worden bereikt. Vervolgens moet er nagedacht 

worden over meer samenwerking en kennis uitwisseling om het vat van kennis en het materiaal 

waarover beide organisaties beschikken nog efficiënter te kunnen inzetten en om op transnationale 

problematieken samen een antwoord te kunnen bieden. De vraag moet ook worden gesteld of 

Defensie een nieuwe/andere betekenis kan krijgen op binnenlands vlak en welke voor- en nadelen 

dit met zich zou meebrengen. De oprichting van een ‘Directie Bewaking en Bescherming’ kan een 

stap zijn in de goede richting om een structureel antwoord te kunnen bieden op het tekort aan 

capaciteit en om Defensie te ontlasten van hun huidige opdracht. De vraag is alleen hoelang de 

oprichting nog op zich zal laten wachten en hoe lang dreigingsniveau drie nog van kracht zal 

blijven. 
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Protocolakkoord tussen de ministers van Landsverdediging en van Binnenlandse Zaken tot regeling 

van de terbeschikkingstelling en van de overplaatsing van sommige militairen naar het 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT RECENTE GEBEURTENISSEN – NATIONAAL & INTERNATIONAAL  
 

Dinsdag 11 september 2001:  

Aanslagen op de Twin Towers te New York en het Pentagon te Washington D.C.  

 

Donderdag 11 maart 2004:  

Aanslagen in een trein te Madrid  

 

Donderdag 7 juli 2005:  

Aanslagen in een metro en bus te Londen  

 

Zaterdag 24 mei 2014:  

Aanslag in het Joods museum te Brussel  

 

Woensdag 7 januari 2015:  

Aanslag in het gebouw van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo te Parijs  

 

Donderdag 15 januari 2015:  

Verijdelde aanslag te Verviers (België) 

 

Vrijdag 13 november 2015:  

Aanslagen te Parijs (Concertzaal Bataclan, Stade De France, restaurant Le petit Cambodge en bar A 

La Bonne Bière)  

 

Vrijdag 20 november t.e.m. donderdag 26 november 2015: 

Dreigingsniveau 4 voor het Brussels Gewest 

 

Dinsdag 22 maart 2016: 

Aanslagen te Brussel (Brussels Airport en metrostation Maalbeek) 
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BIJLAGE 4: NATIONALE BELANGEN – DEFENSIE 
 

De intrinsieke waarde van de Belgische Defensie vloeit voort uit haar doelstelling, namelijk het 

bijdragen tot het vrijwaren van de nationale belangen. De belangrijkste nationale belangen staan 

beschreven in het document ‘Opdrachtverklaring van Defensie en strategisch kader voor de 

paraatstelling’: 

 

 De openbare veiligheid in de brede zin van het woord, inclusief openbare orde, stabiliteit, 

vrede en veiligheid, gezondheid; 

 De sociaaleconomische welvaart in een macro-economische en monetair stabiele omgeving; 

 De levensstandaard; 

 De nationale soevereiniteit; 

 Het beschermen van onze waarden (zoals democratie, mensenrechten, …); 

 Het behouden van een eigen stem in een multinationale omgeving; 

 De integriteit van het nationale grondgebied. 
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BIJLAGE 5: STRATEGISCHE OPDRACHTEN – DEFENSIE 
 

De intrinsieke waarde van de Belgische Defensie uit zich in haar bijdrage aan de nationale 

veiligheid ter vrijwaring van de nationale belangen. Deze bijdrage materialiseert zich in een zeer 

uiteenlopend gamma van activiteiten, gedefinieerd in de vorm van strategische opdrachten: 

 

 De deelname aan de collectieve verdediging, inclusief de operaties die kaderen in het 

voorkomen en ontraden van een gewapende aanval op één of meerdere NAVO- of 

EU-landen; 

 De deelname aan de collectieve bescherming van de vitale en essentiële belangen van de 

NAVO en/of EU; 

 De bescherming van landgenoten of van Belgische belangen in het buitenland, inclusief de 

bevrijding en evacuatie van onderdanen; 

 De deelname aan security operations, vredeshandhaving en vredesafdwinging met het oog 

op de preventie van de schending of het herstellen en handhaven van de internationale 

rechtsorde en veiligheid; 

 De deelname aan humanitaire operaties met het oog op het lenigen van menselijke nood; 

 Bijdragen binnen de nationale grenzen aan de veiligheid van de Belgische samenleving, op 

basis van de exclusiviteit van de militaire expertise of capaciteiten, of wanneer de civiele 

middelen ontoereikend zijn. 
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BIJLAGE 6: ORGANOGRAM VAN DE FEDERALE EN DE LOKALE POLITIE 
 

 Federale politie:  

 

 

 Lokale politie:  

Voor de lokale politie bestaat er geen officieel organogram. Het KB van 17 september 2001 voorziet 

in zes functionaliteiten om een minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren: 

 Wijkwerking 

 Onthaal 

 Interventie 

 Politionele slachtofferbejegening 

 Lokale opsporing en lokaal onderzoek 

 Handhaving van de openbare orde 

 Wegverkeer 
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BIJLAGE 9: INTERVIEWS – TRANSCRIPTIE 
 

Transcriptie: Defensie Stafdepartement Operaties en Training   
                             – Chef divisie Training   (kolonel)                                          [13 april 2016, Evere] 
 

De politie is bevoegd voor interne veiligheid, Defensie voor externe veiligheid. Uhm dus oké in uitzonderlijke 

omstandigheden mag het leger ingezet worden op het nationaal grondgebied, maar dan nog zijn er in feite 

zware beperkingen. Eigenlijk komt het er op neer zonder eigenlijk de wetteksten te kennen uhm dat wij 

alleen in steun van de politie kunnen optreden uhm lees dat dat zij eigenlijk de eerstelijnsacties doen en dat 

wij meer in de tweede lijn staan zodanig dat zij beter hun acties kunnen doen en zich minder het 

randgebeuren feitelijk moeten aantrekken en dan komt ge tot die statische bewakingsopdrachten. Uhm waar 

politieagenten voor kunnen ingezet worden, maar dan militairen hun kunnen vervangen uhm en die statische 

bewakingsopdrachten uhm mede zonder echt naar de wetten te kijken en zo verder is gewoon de bewaking 

van een goed waar ge dus het recht hebt van zelfverdediging, tussen te komen indien dus er een bedreiging is. 

Dus eigenlijk het passief bewaken van iets, ge staat daar en ge moet de dreiging afwenden. Dat is iets totaal 

anders dan een politieagent die rond rijdt in straten en in feite actief op zoek gaat naar de dreiging en daar 

wordt meestal de lijn getrokken dit kan politie doen, dit blijft de politie doen en het leger doet dus die 

passieve bewakingsopdrachten zodanig dat er meer politieagenten vrij zijn om die actieve rol te spelen Uhm 

ge hebt recentelijk in het nieuws ook de discussies gehoord van het fouilleren door militairen, voila dus dat 

heeft de regering expliciet moeten toestaan, alé een go voor moeten geven maar dan nog met de beperking 

dat er steeds een politieagent in de buurt moet zijn, dus ge ziet altijd dat verhaal terug van wij mogen daar 

wel zijn bijna soort van hulpagent bij manier van spreken meer handen geven, maar toch uiteindelijk zal er 

een politieagent on the spot aanwezig moeten zijn voor het geval af te handelen als die militair zegt van kijk 

hier is iets, dan moet die politieagent komen om dat zaakje over te nemen en verder af te handelen. Dus dat is 

eigenlijk de grote scheiding laat het zo zeggen.  

Wij, een van uw vragen gaat ook over training daarvoor ofzo iets wij trainen daar niet specifiek voor tis te 

zeggen de buitenlandse opdrachten tegenwoordig uhm oriënteren zich veel naar opdrachten waar militairen 

een soort politionele taak moeten vervullen omdat ge dus in een failed state zit, een staat die niet meer 

functioneert, waar overheidsapparaten niet meer functioneren, waar dus de politiediensten niet meer deftig 

functioneren, worden meestal in feite buitenlandse militairen geroepen om daar manu militairi in feite de 

boel, met geweld is verkeerd, met uh veel vertoon van kracht in feite terug de orde te herstellen. Uhm zelden 

is het in feite, om u een beeld te geven, dat wij naar een echte oorlog gaan, waar we echt moeten vechten zoals 

ge op de films ziet, maar het is meer een natie die waar twee bevolkingsgroepen met elkaar in strijd zijn, tot 

dodelijke afloop toe en waar als strijdmacht tussenkomen om te zeggen links, rechts, oké gaat gij daar staan, 

gij links, gij rechts om met de tijd in feite terug met elkaar proberen. Dat hebben wij in Afghanistan 

gedeeltelijk gedaan alhoewel dat Afghanistan toch nog iets meer was met het vechten en dat hebben we zeker 

gedaan in ex-Joegoslavië. Uhm en derhalve kennen onze militairen zeer veel van die semi-politionele 

technieken, het maken van een check point om voertuigen te controleren of mensen die van het een punt naar 

het ander willen gaan, dat is een dagdagelijkse routine activiteit in zulke situaties, het uitvoeren van 

patrouilles kijken of alles rustig blijft, het tussenkomen wanneer er zware betogingen zijn zoals ge in feite de 

oproerpolitie ziet met schilden en gasmaskers op, dat doet het leger dan ook in het buitenland en onze 

militairen worden daarvoor getraind als ze dus in die opdracht vertrekken. Ze krijgen specifieke training van 

een paar weken tot een paar maanden om zich daar op voor te bereiden en dat is al sinds de jaren 90 aan de 

gang bij de val van het IJzeren Gordijn van de Berlijnse Muur uhm hebben we meer en meer van die 

opdrachten uitgevoerd. Dus eigenlijk de militair kent die politionele technieken, kent ie tamelijk goed.  

In België bereiden we ons voor voor onze klassieke opdrachten eigenlijk moet ik een stap terug gaan, 

eigenlijk de training kunt ge in twee delen, grote blokken in feite onderscheiden dat is de klassieke training 

wat ze dagdagelijks doen uhm dat is eigenlijk zich voorbereiden voor den oorlog, voor klassieke opdrachten 
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van het leger. Wanneer een eenheid wordt aangeduid om naar het buitenland te gaan, dan krijgen ze wat wij 

noemen de predeploymenttraing de voor-ontplooiingstraining die zelf specifiek gericht van oké naar waar 

gaat ge en welk zullen u specifieke taken zijn en daarin ziet ge in feite dat we meestal van die politionele 

taken trainen, dat dat een groot pakket is van de training. Dus dagdagelijks doen we dat niet of zeer beperkt, 

dan kijken we naar onze hoofdtaken, maar in voorbereiding van een opdracht zeker in het recent verleden, 

zeker ex-Joegoslavië, ziet ge veel van die technieken in feite naar boven komen. Voila dus we bereiden ons 

niets specifiek voor om dus hier in Brussel die training te hebben en dat is ook nog niet 100% waar uh tis 

eigenlijk aan de commandant van de eenheid om te oordelen in hoeverre is mijn eenheid klaar om om die 

opdracht in Brussel en in andere steden op te nemen. Als zij oordelen oké we zijn recentelijk uhm we hebben 

recentelijk daarvoor getraind, we komen pas terug van op missie en we kennen die technieken, dan zal zich 

dat beperken. Dus andere eenheden waar van zegt van oké, maar sorry dat hebben wij bijna nooit gedaan en 

we gaan daar wel specifiek voor trainen.  

Uhm wat er ook gebeurt is dat wij met de politie samenkomen om elkaars technieken te tonen, van kijk zo 

doen wij dat, hoe doen jullie dat. Hoe kunnen we in feite naar elkaar toegroeien, maar eerlijk gezegd die 

technieken zijn zeer vergelijkbaar hé, dat zijn gewoon lokale verschillen zoals ge tussen de verschillende 

eenheden hebt ge ook kleine verschillen. Ieder heeft zijn manier om iets te doen awel automatisch van het 

concept zijn er kleine afwijkingen. Dus die verschillen tussen politie en het leger qua uitvoering van die 

technieken zijn minimaal. En als ze in feite kort overleggen met elkaar dan geraken ze daar uit. Dan snappen 

ze elkaar en ze weten wat ze aan elkaar in feite moeten verwachten en dat ze zo verder kunnen werken en op 

straat gaan. 

Uhm wederom hoe het concreet nu gebeurt kan ik u niet zeggen, dat is aan kolonel #, ik hou mij in feite bezig 

met alles wat voorafgaand is. Uhm ge had ook een vraag van oké zijn er bepaalde divisies die zich daar mee 

bezig houden. Uhm ja wij spreken niet van divisies, maar van land alé van componenten, voila wij hebben vier 

componenten, dat is de luchtcomponent, de marine component, de medische component en dat is de 

landcomponent. Vroeger was dat luchtmacht, landmacht en zo verder en zeemacht. Uhm en a priori omdat 

het een landopdracht is wordt er dan ook eerst gekeken naar de landcomponent. Intern de landcomponent 

hebt ge ook strijdende eenheden en ondersteunende eenheden. Het zijn die strijdende eenheden die eigenlijk 

naar het buitenland gaan om dat soort taken uit te voeren, die ook in eerste instantie uhm geasked worden, 

gevraagd worden om in feite die opdrachten uit te voeren, nu momenteel is de druk zo hoog dat we niet meer 

toekomen met die strijdende eenheden, maar dat we ook die ondersteunende eenheden ook die politionele 

taken laten uitvoeren. Dat hebt ge ook af en toe in de krant gelezen, hoort ge dat logistiekers en zo verder dat 

ze die mensen, ja ja ja, dus die gevechtseenheden die op en paar dagen tijd klaargestoomd zijn, die kennen dat 

eigenlijk, die logistieke eenheden, chauffeurs en zo verder ja die gaan misschien, ik weet het niet twee, drie, 

vier weken trainen. Ik denk dat het twee weken is om dus die technieken die ze eigenlijk niet zo goed kennen, 

maar die ze wel in het verleden, het is niet dat ze die nooit gezien hebben, ze voeren dat wel soms uit om die 

in feite veilig te perfectioneren en dus oké met de nodige bagage aan die opdrachten te beginnen. Maar 

eigenlijk komt het uit één component voornamelijk en a priori bij de gevechtseenheden. Dat is nu uitgebreid 

naar de ondersteunende gevechtseenheden en ook buiten de landcomponent omdat ze zeggen ja we komen 

niet toe, uh de mensen zijn te veel gevraagd voor die opdracht ze zijn niet meer thuis, dat is niet vol te houden 

dus die groep mensen die we aanspreken voor die opdrachten vele groter maken om de mensen minder te 

belasten.  

Voila uhm in de toekomst, ik denk niet uhm ik denk niet uhm dat wij onze structuren gaan veranderen uhm 

omwille van dit soort opdrachten. Wat wel is is één het besef dat al jaren groeit en nu meer en meer uhm ja 

dat wij met die mensen moeten samenwerken. Vroeger voor internationaal te werken, de eerste zaak was oké 

de jaren 90 ja we moeten ook met NGO’s, internationale organisaties samenwerken, dus we moeten hun 

denkwereld ook beginnen te vatten. Uhm de tweede stap al een paar jaren bezig is ja maar we hebben ook 

veel interactie intern in België en daar moeten we en uhm dus ja was er al een soort, toenadering is verkeerd, 

maar oké wederzijdse contacten waar we elkaar leerden kennen en afspraken maakten om beter te 

functioneren. Dus dat zal zeker in de toekomst nog meer gebeuren, we hadden al jaarlijks een groot forum 
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met de politie, waar we dus elkaars technieken toonden en zaken bespraken dus dat zal nog meer en meer 

komen, maar onze structuur veranderen, neen, maar wel meer elkaar beter begrijpen en betere contacten 

met elkaar hebben en hier en daar links en rechts toch elkaars technieken te tonen en daaruit te leren, ja want 

het is niet zo als nu het zaakje in Brussel, hier, hopelijk zo snel mogelijk, Goeie morgen, Dit is # den baas van 

de operaties, haha, dusj ik zal nu snel afronden, uhm, maar het is niet zo als de steun aan de politie gedaan 

zou zijn, dat wij nu de volgende weken, dagen, maanden in de toekomst die technieken verder zullen trainen, 

dan gaan we terug kijken naar onze klassieke opdrachten.  

Voila ik ben gewoon heel algemeen begonnen, ja ja ja awel ja ik heb gezegd, politie intern, militairen extern, 

veiligheid van de staat, uhu, dan heb ik gezegd dat wij vanaf de jaren 90 zo toch een beetje opdrachten hadden 

waar we politionele taken hebben leren kennen, dat we voor nu niet specifiek ons trainen alhoewel dat 

sommige eenheden die dat een tijd geleden dat gehad hebben, toch een beetje trainen, dat het voornamelijk 

de landcomponent is in eerste instantie de gevechtseenheden, maar dat we nu verder kijken naar 

ondersteunde eenheden die dan meer training nodig hebben en zelfs buiten de landcomponent, voila en 

kdenk niet dat we in de toekomst, structuren of iets gaan veranderen omwille van de politie beter te dienen 

en dan ligt de bal vooral in uw kamp, want gij weet daar veel meer van. 
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Transcriptie: Defensie Stafdepartement Operaties en Training 
                             – Chef divisie Operaties (kolonel)                                         [13 april 2016, Evere] 
 

Constabularisering? Ah het staat er bij, van constabul. Ja, dat concept slaat ook op uhm de inzet van militairen 

in het buitenland eigenlijk voor politionele opdrachten. Ja dat klopt. Dat is eigenlijk ja, constabularisering gaat 

eigenlijk vooral over politionele opdrachten die uitgevoerd worden door militairen. Maar in het algemeen? Ja 

maar dat kan zowel in het buitenland zijn, maar ook nu zoals bij in het binnenland. Awel dat is niet helemaal 

juist, want uhm in het buitenland hebben wij dat soms die politionele taken die we mogen uitvoeren, dan laat 

soms het mandaat het ook toe in functie van de opdracht natuurlijk hé, maar momenteel in het mandaat dat 

we gekregen hebben nu voor de steun aan de politiediensten is het ons niet toegelaten om politionele taken 

te doen. Een voorbeeld wij mogen geen identiteitscontroles doen en dat mogen we bijvoorbeeld, dat zouden 

we kunnen/mogen in buitenlandse opdrachten, wij mogen hier geen huizen doorzoeken van mensen, in het 

buitenland is het niet ondenkbaar dat zoiets wel toegestaan is als voorbeeld hé, ik zeg niet dat we dat doen 

hé. Dat soort taken zijn altijd beschreven in het mandaat dat we krijgen en dat mandaat is verschillend van 

opdracht tot opdracht. En bijvoorbeeld nu zijn we met deze opdracht bezig sinds januari 15 en nu is er een 

een voorstel gevraagd van voorontwerp van wetswijziging, dus de wet is tot hier toe nog altijd niet aangepast, 

maar dat wordt over nagedacht en eigenlijk verder als dat zijn we momenteel nog niet. Dus onze juridische 

diensten zijn daar nu sinds deze week, concreet sinds gisteren dat is echt nieuw, gevraagd geweest om ne 

keer uhm na te denken over een voorstel van voorontwerp, dus we zijn nog ver weg van een nieuwe wet hé. 

Maar momenteel is er wel een protocol. Er is wel een protocolakkoord dat Defensie heeft met de 

politiediensten en er zijn verschillende protocolakkoorden die elk hun specifiek ding toelaten, dat klopt maar 

dat is geen wet, dat is alleen een akkoord tussen de politiediensten en Defensie wat zou kunnen leiden dat 

men dat gaat bevragen of in vraag stellen op het moment dat er ergens een wettelijk probleem zou kunnen 

zijn. Omdat de soldaat zogezegd iets fout gedaan heeft, wat misschien past in het protocolakkoord, maar wat 

de wet niet helemaal toelaat want alles heeft zo zijn interpretatiemogelijkheid waarbij ik niet zeg dat het 

protocolakkoord onwettelijk is of onwettelijkheid toelaat, maar hier en daar raken we toch aan de grijze zone 

of aan de interpretatiemogelijkheid.  

Uhm hoe wilt ge dat we hier door gaan? Wilt ge dat vraag per vraag per vraag concreet of? Uhm dat is eigenlijk 

voor mij het gemakkelijkst. Is dat voor u het gemakkelijkst want ik kan niet op alles antwoorden, gewoon door 

het feit dat ik deze functie doe sinds 2014 en dus de inzet van de militairen in het straatbeeld bewaking van 

de ambassades in 2010, ik heb dat nooit geweten, ik weet dat zelfs niet, hebben we dat gedaan? Ik heb dat in 

artikels gevonden maar. Dat zegt mij niks, nochtans was ik in België in 2010 want ik was toen baas van de X in 

Leopoldsburg en dat is een opdracht dat wij niet gedaan hebben. Dus ik weet niet wie dat dit gedaan heeft, 

noch wat de aanzet was voor de inzet van de militairen toen. Dus ik weet niet of dat waar is, ik weet het echt 

niet. Omdat er, er waren veel problemen in Brussel op dat moment en dan hadden ze eigenlijk ja politiecapaciteit 

tekort en dan hebben ze, alé dat heb ik toch zo gelezen, daar honderd militairen ingezet ter vervanging van de 

politie om de ambassades te bewaken, ik heb dat ook in sommige commissieverslagen gelezen, maar dat was 

rond april en dan in mei is de regering uit elkaar gegaan, dus tis daarom dat ik ook niet weet in welke mate dat 

dat dan nog uitgevoerd is. Mij zegt het eerlijk gezegd niks dus ik durf mij daar ook niet over uit laten want ik 

zou u misschien foute dingen zeggen, uhm en dus wacht hé, vraag 1 weet ik niet, hoe en door wie de inzet van 

de militairen werd bepaald, neen, het proces weet ik ook niet, 4 wetswijzigingen volgens mij niet, maar ik kan 

u misschien wel iemand aanwijzen die daar wel kan op antwoorden. Ook om een rendez-vous mee te maken. 

Het dreigingsniveau dat weet ik toen ook niet, ik zeg het over die dingen van 2010, ik was  X commandant in 

België, ik zeg het ik heb dat nooit als opdracht gekregen of laat staan dat ik er iets van geweten heb. Ja der is 

daar heel weinig over te vinden maar toch iets dus das daarom dat ik dacht. En misschien heeft het gewoon niet 

plaatsgevonden, is het een idee gebleven op het niveau van het crisiscentrum van de regering, misschien van 

deze staf, maar is het nooit uitgevoerd want anders had ik die opdracht waarschijnlijk wel gekregen want ik 

was in België met mijn eenheden. Dus misschien voor de gemakkelijkheid en om fouten te vermijden gaan we 

dat skippen 2010, dan gaan we naar 2015.  
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Uhm wat is het doel en de finaliteit van deze inzet? Uhm het doel is of het doel was om de politiediensten te 

versterken omdat OCAD, dus het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging geoordeeld had 

dat er een aantal sites of bevolkingsgroepen in het dreigingsniveau drie waren. En dreigingsniveau drie laat 

toe, laat wettelijk toe om militairen te ontplooien in de straat. En op basis van de analyse die OCAD gemaakt 

heeft zijn er dan een aantal plaatsen geïdentificeerd waar militairen konden en mochten ingezet worden. Een 

voorbeeld een bepaald ambassade is in niveau drie geplaatst in het dreigingsniveau drie, dan mochten wij 

daar staan, wat niet wil zeggen dat wij daar moesten staan a priori, dat kon ook politie zijn, maar dat laat toe 

om militairen in te zetten, eh dus het verschil maken, want op dat moment waren bijvoorbeeld nog de 

nucleaire centrales nog altijd bedreigingsniveau twee en is het nooit nodig geweest om daar militairen te 

zetten. Dus de eigenlijke reden was een tekort aan capaciteit bij de politie en dus is Defensie moeten 

bijspringen. 

De taak van de militairen in deze operatie, die komt er op neer dat we uhm dus 1 de politie versterken 

teneinde capaciteit vrij te maken bij de politie om andere dingen te kunnen doen. Daardoor hebben militairen 

als taak gekregen van een aantal dingen te bewaken en  

dan zitten we ineens ook al bij de derde vraag uhm bewaken betekent observeren, dus er zijn, observeren en 

rapporteren. Bewaken in onze terminologie betekent niet tussenkomen, maar het mandaat laat toe van in 

bepaalde gevallen wel tussen te komen en met tussen te komen bedoel ik dan het gebruik van geweld en het 

geweldspectrum is heel breed dat gaat van niet lethaal geweld en met lethaal geweld en in bepaalde gevallen 

zullen we dus iets mogen doen, tussenkomen, door het gebruik van, want als een militair tussenkomt is dat 

een zekere vorm van geweld en het gaat hier niet over goeiendag te zeggen tegen de mensen, het gaat 

effectief over tussenkomen. Wij mogen tussenkomen in dit kader als het gaat of wij zijn ingezet in het kader 

van het dossier Terror. Dus niet voor criminaliteit, niet om een dief op te pakken of om een inbreker op te 

pakken of te helpen oppakken en dergelijke meer. Alleen omwille van het dreigingsniveau terrorisme in 

België. Dat is een belangrijk aspect want dat heeft mee onze inzetregels bepaald, rules of engagement. En het 

is ook zo zeker in het begin en voor een groot stuk nog altijd vandaag dat de regering enkel had toegestaan 

om statische bewakingsopdrachten te doen dus aan een vaste post, aan een vast punt en zo staan wij nu nog 

steeds in Brussel en op andere plaatsen, vast. Effectief statisch in de letterlijke zin van het woord. Wij 

proberen dat, maar daar gaan we misschien straks op komen, wij proberen dat meer te operationaliseren 

door de militairen in te zetten op een manier die ons eigen is want wij zijn geen Securitas of G4S, wij zijn geen 

bewakingsfirma, wij kunnen dat wel, maar we mogen dat nu niet doen volgens onze eigen procedés en onze 

eigen principes want een statische militair dat is een doelwit, een gemakkelijk doelwit en dat willen we niet. 

Dus wij zouden veel liever hebben dat we mogen mobiel die bewakingsopdracht uitvoeren en dus niet 

statisch.  

Waar zijn we ingezet geweest? Nu als ge wilt uitbreiden over de verschillende vragen, doen hé, onderbreek 

mij maar hé. Of als ik niet voldoende ruim antwoord of voorbeelden geef, zeg het maar hé. Uh de militairen 

zijn ingezet geweest in Brussel, in Antwerpen, in Luik, Charleroi, Hoei. Ondertussen ook in de stations, in de 

metrostations, in de regionale vliegvelden en ik denk niet dat ik dan iets vergeet. Uhm zoals in Brussel en 

Antwerpen dat zijn dan vooral bij kritische infrastructuren zoals bijvoorbeeld bij een station. Voila, kritische 

infrastructuur of high value targets zoals een ambassade, zoals in Antwerpen de Joodse gemeenschap, uhm 

zoals de NATO en de Europese Unie instellingen eh, want wij zijn toch gastland en dus voorzien wij daar een 

extra beveiliging bovenop het reeds bestaande beveiligingsdispositief van hetzij politie en of een Securitas 

achtige privé firma.  

We zitten aan vijf ondertussen. De inzet gebeurt inderdaad onder leiding van de geïntegreerde politie, let op 

met federale politie, het is de politie, wij hebben wel steun geleverd aan de federale politie maar in feite zijn 

wij ingezet in de lokale politiezones. Daarom moet ge een beetje de politiestructuur begrijpen en ik ken die 

ook niet helemaal en ik ken die ook niet heel goed, maar we zijn daar nu toch vijftien maand mee bezig uhm 

het is namelijk zo dat een lokale politiezone als ze versterking nodig heeft, vraagt zij versterking aan de 

federale politie en de federale politie bekijkt met de middelen waarover ze beschikken, welke middelen ze 

kunnen afdelen in steun van een lokale politiezone, dat kunnen politiemannen zijn, dat kunnen militairen zijn, 



XXXVI 
 

voor zover het ding dat te bewaken is in de dreigingsanalyse op niveau drie staat. Dat is belangrijk. Dus wij 

communiceren van op ons niveau hier met de federale politie, met DAO. Maar onze detachementen die 

ontplooid zijn in de straten, zij praten met de lokale politiezones, behalve twee voorbeelden alles wat stations 

en metrostations is dat blijft de Spoorwegpolitie, dat is federaal en in de haven van Antwerpen met de 

Scheepvaartpolitie, dat is ook federaal, dus we zitten daar geweven in de politiestructuur die we voor een 

groot deel zelf ook hebben moeten ontdekken en die we nog dagelijks een beetje ontdekken, in hun werking 

want zij werken niet zo hiërarchisch zoals een militaire structuur, dus dat is voor ons een beetje, was en is 

een ontdekkingstocht en is ook boeiend op zich. Maar dus het is wel waar dat de politiediensten de leiding 

houden of hebben en dus ook de verantwoordelijkheid, het is ook de politiediensten die de taken geven aan 

de verschillende militaire detachementen die ze krijgen eh dus het is wel wij, wij gaan op dit niveau in de staf, 

wij coördineren dat, wij sturen ook onze detachementen aan en wij begeleiden en in dat mag, dat mag niet, 

uhm omdat wij het overzicht houden, maar het is wel de lokale politie die uiteindelijk de definitieve taken 

toebedeelt. En wij waken er over dat, dat dat binnen het afgesproken protocolakkoord gebeurt. En wie regelt 

dan bijvoorbeeld wanneer militair A op die plaats moet werken, dat is dan echt lokaal? Dat is heel lokaal, als dat 

niveau van detail, dus welke soldaat waar staat van hoe laat tot hoe laat dat is een opdracht voor zijn eigen 

commandant eh dus dat kan een companiecommandant zijn. Dus zijn militaire chef maakt samen met de 

politie het plan op, het detailplan om dan te zeggen ah op dat punt van dat uur tot dat uur, op dat punt van dat 

uur tot en dat is een tactisch plan dat uh op het lokale niveau gepuzzeld wordt, dat is effectief een puzzel hé 

want we spreken hier telkens over twee soldaten die gedurende een bepaalde tijd aan een bepaald punt 

moeten staan of een bepaalde patrouille moeten lopen want ondertussen is onze opdracht uitgebreid of is de 

mogelijkheid gegeven om ze uit te breiden met meer mobiele, aan de hand van patrouilles, rondwandelen of 

rond rijden, dat is nog maar heel beperkt. En sinds wanneer is dat juist? Sinds de aanslagen van 22 maart staat 

het ook op papier, maar voordien werd het al gedaan bijvoorbeeld in Antwerpen. In Antwerpen hebben we 

het gedaan vanaf het begin dat noemde men dan de vaste punten die geclusterd werden, dat was een 

clustering van vaste posten en de militairen mochten, wat men dan genoemd heeft een administratieve 

verplaatsing maken tussen twee vaste posten. Dat is dus geen patrouille in de militaire betekenis van het 

woord patrouille, maar tenminste waren de militairen aan het bewegen tussen de verschillende vaste posten 

in hun wijk of in een aantal straten die hun verantwoordelijkheidszone dan was uhm waarom kon dat in 

Antwerpen en kan dat niet in Brussel om dat zijn deels politieke argumenten die daar meespelen, een 

politicus die dat wilt of niet wilt, die dat aanvaardt in zijn gemeente of niet en bijkomend laat ook het overige 

veiligheidsdispositief in Antwerpen laat dat ook toe. Daar hangen bijvoorbeeld camera’s in de Joodse wijk. En 

dat heb je niet overal in Brussel, dus qua aansturing liet dat dat gemakkelijker toe. Wij willen nu gaan naar 

nog meer mobiel en toelating proberen te verkrijgen dat we ook in Brussel bijvoorbeeld zo mobiel worden als 

in Antwerpen of als in Luik is het ook toegestaan, daar gebeurt het ook en dat is allemaal heel positief. Omdat 

ik dat ook gelezen had in de commissieverslagen dat er daar heel veel vragen over waren dat de militairen 

moesten stil staan of.. alé ik begreep zelf de commotie daar eigenlijk niet zo rond. Ja maar dat is deels ook 

politiek en als de burgemeester niet wil dat militairen of welke politieker dan ook want er is veel politieke 

commotie geweest zeker in het begin van onze inzet. Als de politici niet willen dat wij bewegen, ja dan mogen 

wij niet bewegen, wij doen wat de regering ons opdraagt en als de regering ook zegt hoe we het moeten doen, 

ja dan hebben wij ons daar naar te houden. Dus hier gebeurt niet altijd wat de Duitsers noemen 

Aufstragtaktik, Mission Command is niet zozeer gewenst in dit dossier omdat het ook allemaal een beetje 

nieuw is. Gelukkig hebben we dat in België niet vaak aan de hand en is dit nog altijd een uitzonderlijke 

situatie want willen of niet dit is geen taak voor Defensie, wij kunnen dit, wij kunnen de politie steunen, 

versterken en helpen, maar eigenlijk is dat niet de taak van Defensie, onze opdracht ligt in de externe 

veiligheid en dus in operaties in het buitenland, waarbij we ook het terrorisme bestrijden uiteraard. Dat is 

onze essentie, dat is de essentie van onze opdracht, dus niet ’s lands veiligheid in het binnenland, natuurlijk 

als we dat anders gaan bekijken in het kader van de NATO, wanneer we aangevallen worden dan is dat iets 

anders hé, dan spreken we over oorlog, dat, dit kader is het nu niet hé. Het is in de strijd tegen terrorisme en 

daar ligt onze opdracht van Defensie a priori in het buitenland en die van de politie in het binnenland. 

Vandaar dat het belangrijk is om te snappen dat wij in steun zijn van de politie en wat we nu doen op de 

straten is dus as such geen militaire operatie, maar het is een politionele operatie. Omdat de theorie waarrond 

dat ik werk eigenlijk, ja die stelt eigenlijk dat die zo de echte afscheiding van interne en externe veiligheid zo wat 
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aan het vervagen is, tis eigenlijk dat ook dat ik onderzoek. Ja dat klopt voor een deel, voor zover de 

bevoegdheden het allemaal toelaten, het mandaat, aan de andere kant is het ook wel zo dat alles wat grenzen 

betreft aan het vervagen zijn. Noem het globalisering of geef het een ander woord uhm een andere naam dat 

mag allemaal, maar het systeem dat erachter steekt is wel zo, we spreken hier niet meer over een bipolaire 

wereld zoals in de tijd van de Koude Oorlog. Dit is een gans andere soort dreiging die we tot dan zo niet 

kenden, uhm wij zijn nu terrorisme aan het bestrijden in het buitenland, maar zelfs dat heeft een effect op de 

veiligheidssituatie in het binnenland en andersom. Dus dat is allemaal gelinkt aan elkaar en kzeg het noem 

het globalisering, dat is niet echt globalisering zoals we dat in de economie kennen bijvoorbeeld, maar het 

allemaal wel gekoppeld aan elkaar. Dus ja interne en externe veiligheid, de grens daartussen vervaagt das 

juist waarbij nog altijd intern en extern duidelijk gescheiden zijn, maar ik zou zeggen de lijn ertussen wordt 

dikker, of de grijze zone ertussen wordt groter, laat het ons zo noemen voor de gemakkelijkheid. Omdat waar 

stopt interne veiligheid? Is dat alleen België of als je nog kleiner kijkt is dat mijn dorp, Vlaanderen of Wallonië 

of is dat Europa en dat merkt ge dat er op Europees gebied als we spreken bijvoorbeeld over de 

vluchtelingencrisis, die ook een zeker risico enfin een zeker veiligheidsaspect behartigt dan hoort ge dat de 

Europese Unie zich daar serieus aan het over beraden is hoe ze dat aan de grenzen van Europa zouden 

moeten aanpakken of beter zouden moeten aanpakken. Dus het is ook een beetje in dat kader dat het speelt, 

niet onze inzet in de straat, dat heeft niks met de vluchtelingen te maken, maar het is het begrip vervaging 

tussen interne en externe veiligheid. Bijkomend wat we vroeger ook niet kenden of niet in die mate tijdens de 

Koude Oorlog althans dat is dat potentiële risicofactoren waren vroeger a priori in het buitenland en in het 

binnenland waren dat andere. Momenteel zien we dat dat waar tegen we vechten in het buitenland, datzelfde 

risico vertegenwoordigd in België. IS-strijders die heen en terug gaan, dat zijn wel dezelfde dus het risico, het 

potentiële risico komt vanuit dezelfde groep of vanuit hetzelfde domein, maar zowel buiten- als binnenland, 

vandaar die grens, die grijze zone wordt groter. Zo zie ik het, maar dat is een persoonlijke bemerking.  

Hoeveel militairen werden er in totaal ingezet, eigenlijk heel veel, heel veel en dat heeft gefluctueerd van 

enkel honderden gedurende het jaar 2015 met dan de aanslagen in november in Parijs tot ver boven de 

duizend. En momenteel zitten we opnieuw sinds de aanslagen van 22 maart opnieuw tot ver boven de 

duizend. Ik ga geen getallen geven, geen vast getal dat hoeft niet voor uw studie. Nee. Maar heel veel. Zodanig 

veel dat het een impact heeft op laat me zeggen de normale werking van Defensie en met de normale werking 

bedoel ik dan het dagdagelijks leven in de kazernes of van de eenheden die betrokken zijn, hun training, hun 

kwalificaties, het opdoen van ervaring eh want zolang ze op de straat staan in Brussel doen ze geen 

bijkomende ervaring op in het militair domein, ze zijn aan het bewaken. En al die aspecten die meespelen en 

die dus een grote impact hebben op de rest van de mogelijkheid op activiteiten. Ook op het sociaal niveau, ook 

op het sociale vlak heeft dat een enorme impact want de soldaten staan nu als we het over een gans jaar 

bekijken ongeveer tussen de zes en de acht maanden op de straat. Dus ze zijn dan ook in heel die periode niet 

thuis. Heel wat van onze soldaten hebben geen kerstverlof kunnen nemen, hebben maar een heel kort 

paasverlof of geen paasverlof kunnen krijgen, we gaan moeten kijken hoe we dat in de grote vakantie gaan 

moeten opvangen dus ook dat heeft een immens sociaal effect eh want zolang ze in operationele inzet zijn, 

zijn ze niet thuis. Aja dus die mogen niet naar huis. Nee, dus neenee wij staan daar dag en nacht. Jaja dat weet 

ik, maar als de shift over is. Maar als de shift over is neen dan zijn zij reserve om ingezet te worden in geval 

van dat er iets zou gebeuren, dus zij blijven in hun, wij noemen dat een basis of of ze verblijven ergens in een 

kazerne in het land, dichtbij daar waar ze ingezet zijn. En dus tijdens hun ingezette periode gaan ze niet naar 

huis, zitten ze ook wel pecuniair in een operationeel statuut, ze worden er ook voor vergoed alsof ze in het 

buitenland in een operatie zouden zijn. Dus wat dat betreft de soldaat krijgt er ook wel iets voor terug, maar 

dat is een compensatie in geld en ergens stopt de motivatie of de motiverende factor uh door de vaststelling 

dat ge heel veel niet thuis zijt.  

Uh waarom werd het aantal militairen opgedreven na bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs of de aanslagen van 

22 maart in Brussel? Wel omdat er toen geoordeeld werd dat er meer versterking bij de politiediensten nodig 

was. Dat is de vraag op het waarom en omdat men ook aan de bevolking denk ik de boodschap wilde geven 

dat de regering er wel degelijk iets aan tracht te doen tegen de onveiligheid of tegen het onveiligheidsgevoel 

en opnieuw omdat er op die verschillende sites meer veiligheidsdiensten dan is dat blauw of groen, blauw 
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politie, groen soldaten nodig waren, hebben we meer  militairen ingezet want theoretisch, wat, ge kijkt naar 

een theoretisch model hé, theoretisch meer politiecapaciteit heeft vrijgemaakt om onder andere die 

terroristische groeperingen die in België zijn of zouden zijn om die op te sporen en te kunnen oppakken. Dus 

das de reden waarom er na die gebeurtenissen, maar het was ook een reactie, ja als er zo iets gebeurt, als er 

een aanval gebeurt, natuurlijk gaat ge dan reageren als regering en das de reden waarom dat opgedreven 

geweest is. En dat bijvoorbeeld, in het theoretisch model, men had bijvoorbeeld even goed kunnen beslissen 

van 300 agenten in de luchthaven van Zaventem bij te zetten, dat had ook gekund, als die er zouden geweest 

zijn. Maar men heeft gekozen om dat met militairen te doen, momenteel ook met de douane, dus het is niet 

alleen soldaten die extra ingezet worden.  

De totale kostprijs van de inzet van militairen, ik ken, ik weet het niet, maar die vraag ga ik overmaken aan de 

betrokken dienst die we hebben uw emailadres dus we kunnen daar naar toe, ah nee maar ge hebt nog een 

onderhoud met X hij gaat daar op kunnen antwoorden.  

En uit welke divisie, ja divisies is een militaire term, ik zou divisie niet gebruiken maar uit welke afdeling of 

zo iets zijn de militairen afkomstig? Wel ze komen uit momenteel uit de landmacht, of uit de landcomponent, 

uit de luchtcomponent en uit de medische component tot nu toe nog niet uit de marine, want iedereen heeft 

uiteindelijk toch nog zijn specialiteit, maar dus uit de drie componenten met dan a priori wat de landmacht 

betreft uit de gevechtseenheden, maar omdat de belasting zo hoog is hebben we er voor moeten gaan of 

hebben we de beslissing moeten nemen om ook ondersteunende eenheden extra op te leiden om ook ingezet 

te kunnen worden in deze opdracht. Dus in feite nu is het een ding geworden Defence wide dus er is a priori 

niemand van uit gesloten vooral zij natuurlijk die inzetbaar zijn. Iemand die om medische reden of om welke 

andere reden dan ook  niet inzetbaar is, ook omwille van zijn job, we gaan de generaal niet op straat zetten 

hé, voila uhm en iedereen die inzetbaar is, is ook ingezet. Dat heeft toch wel serieuze impact op jullie normale 

werking. Das hetgeen dak zeg, de impact is zeer groot en daarom zijn er ook een aantal andere activiteiten 

gewoon geschrapt, oefeningen, trainingsperiodes, kamperiodes die niet kunnen doorgaan, omdat de soldaten 

hier nodig zijn. Komt de werking, alé de gewone werking van Defensie dan niet in gevaar door die. Das hetgeen 

dat ik daarnet zei ze riskeren kwalificaties te verliezen, uh weet ge het beroep van soldaat is niet zoals fietsen 

of met den auto rijden, ne keer dat ge dat kunt dan blijft ge dat kunnen en ge blijft natuurlijk een basis 

militair, militaire kennis en en kunde blijft ge behouden, maar als ge het omgaan met wapens niet regelmatig 

oefent dan riskeert ge risico’s, veiligheidsrisico’s want het blijven wel wapens, het zijn gevaarlijke dingen. En 

dus een soldaat moet regelmatig trainen, dat niet alleen de kaderleden die nu de omkadering doen van deze 

opdracht die zijn alleen maar hiermee bezig dat wil ook zeggen dat als een kaderlid straks in een volgende 

functie zit, in een hogere functie en een trainingsperiode zal moeten organiseren, dan heeft hij heel weinig 

ervaring waarop hij kan terugvallen want ondertussen staan we al meer dan 1 jaar hoofdzakelijk met deze 

bewakingsopdrachten in België op de straat dus hij heeft de kans niet gehad om oefeningen in elkaar te 

steken op het lager echelon en dus dat gemis aan opgedane ervaring neemt hij automatisch mee naarmate 

zijn loopbaan verder gezet wordt. Dus dat is ook een nefaste impact op de werking van Defensie, maar niet 

onmiddellijk voelbaar, maar dat gaat voelbaar worden op langere termijn. Nu onmiddellijk voelbaar voor de 

normale werking van Defensie is dat we 1 veel minder trainingsmogelijkheden hebben, 2 dat de soldaten niet 

naar huis kunnen zoals ze normaal gezien naar huis zouden kunnen gaan wanneer ze niet ingezet zijn in het 

buitenland en dat heeft dus op het sociaal niveau, op het gewoon leven van de mens een enorme impact, 

zowel bij henzelf maar ook bij zijn familie, kinderen, enz. Uhm ik ga ineens door naar vraag 10 hé. Ik heb 

gezegd a priori of initieel alleen die uit de gevechtseenheden uhm en waarom uit deze wel omdat dat het 

nauwste aanleunt bij wat hun specifiteit is. Een bewakingsopdracht gaan we a priori, a priori niet geven aan 

een mekanieker, aan een mecanicien of aan een kok, dat is niet hun beroep en de gevechtseenheden wel 

bewakingsopdrachten maakt deel uit van hun beroep, maakt deel uit van de dingen die ze sowieso kunnen en 

hebben we dus ook niemand moeten bijvormen, trainen. Maar omdat de vraag nu zo hoog was zijn we ook nu 

mecaniciens aan het inzetten uhm maar dat is in een tweede tijd gebeurt. Hetzelfde zoals de specialisten voor 

de transmissies, radio’s en dergelijke, computers enzo dat zijn specialisten in hun beroep en dat zijn dus geen 

gevechtssoldaten, toch moet elke soldaat of elke militair moet een aantal basiskunde hebben, wel die hebben 

we opgevoerd en die zijn nu ook inzetbaar of een deel is nu ook inzetbaar in de straat. Uhm en die extra is dat 
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dan vooral sinds de aanslagen in Parijs of was dat ook al ervoor? Uh toen, dat initiatief is gestart ervoor omdat 

we merkten dat het geen actie was of geen activiteit was die kortstondig ging duren en omdat we ook 

merkten dat iedere keer dat er iets bijgekomen was, want het is niet alleen sinds Parijs dat we aan het stijgen 

geweest zijn, uhm iedere keer dat het effectief of het contingent vergroot werd, werd het nadien niet terug 

verkleind dus het is structureel blijven stijgen en voelden dat dit wel eens lang zou kunnen duren en dan 

hebben we ook de beslissing moeten nemen dit kunnen we niet alleen met de gevechtseenheden doen, want 

anders gaan zij te weinig trainen, dus we moeten de gevechtseenheden ontlasten voor een deeltje met de 

ondersteunde militairen ook te vormen in de bewakingsopdrachten.  

Vraag 11 eh waarom er gekozen wordt voor militairen en niet voor private of andere 

bewakingsmogelijkheden wel dat is een regeringsbeslissing en een fenomeen dat zich momenteel ook voor 

doet is dat de private bewakingsfirma’s ook hun rekrutering aan het verhogen zijn om aan de vraag van 

bescherming of bewaking of beveiliging in het algemeen toegenomen is. Het is wel zo dat private 

bewakingsfirma’s dat de wapendracht in België is dermate geregeld dat niet iedereen zomaar een wapen mag 

dragen op de straat, laat staan inzetten hé dus de private bewakingsfirma’s zijn a priori onbewapend in België 

hé uhm. Dus dat zou dus een reden kunnen zijn waarom ze niet worden ingezet zijn. 

Uuuh zijn er specifieke opleidingen voor de opdrachten in het binnenland? Der zijn geen specifieke 

opleidingen want hetgeen de militairen moeten kennen voor deze opdracht behoort tot de standaard taak, de 

standaard opleiding en vorming.  

En het is vraag 2 bij de evolutie het is niet omwille van dit soort opdrachten dat we zaken in de opleiding 

gewijzigd hebben. Het is wel zo dat door uhm uit de ervaring van de buitenlandse opdrachten waar we dus 

ook deels politionele taken hebben moeten doen, zoals bijvoorbeeld de bewaking van het vliegveld in Kabul 

hebben we zaken geleerd en das een continu proces het aanpassen van de vorming aan de behoeften dus het 

aanpassen van training aan de behoeften en hebben we gemerkt dat we al lang niet meer in een puur 

conventionele oorlogssituatie alleen ingezet kunnen worden en we dus veel meer met de civiele omgeving 

zullen moeten rekening houden of dat nu in het binnenland is of in het buitenland dus het niet alleen maar 

ingezet zijn in oorlogssituaties heeft er ons toe geleid, maar dat is al 20 jaar bezig hé, van onze vorming en 

onze training daar systematisch aan aan te passen. En zo zijn er onder andere ook nieuwe capaciteiten 

ontstaan en met nadruk bijvoorbeeld op de civiele-militaire samenwerking, uh bijvoorbeeld op het vlak van 

communicatie en dan bedoel ik niet de technische middelen, alé die natuurlijk ook, maar het is niet daarover, 

maar hoe communiceer ik met de wereld rondom mij. In een oorlogssituatie is dat anders dan in een quasi-

oorlogssituatie hé. Het is dus eigenlijk door de kennis, alles wat eigenlijk opgedaan is in het buitenland, dat jullie 

ook zo snel inzetbaar zijn voor die taken nu. Ja, ja want hetgeen we doen in het buitenland laat toe of hetgeen 

we kennen omwille van wat we, wacht hé, hetgeen we kennen omwille van de buitenlandse opdrachten en 

hoe we daarvoor trainen en ons opleiden, laat toe om zonder bijkomende inspanning in het vormingsdomein 

of in het trainingsdomein ingezet te worden in de straat. Want een bewakingsopdracht is qua niveau van 

inzet een redelijk basic niveau dus uhm iedereen die in het buitenland ingezet wordt die kan dit.  

Zal de opleiding van de militairen in de toekomst wijzigen? A priori niet omdat de opleiding die we hebben, 

dit al toelaat dus het zit in het pakket sowieso verweven, wat we wel trachten te organiseren is om meer 

trainingsactiviteiten ook met de politiediensten samen te doen. Omdat het gewoonweg, maar dat is nog niet 

structureel, dat zijn ideeën, maar de realiteit is wel dat we meer en meer samen met de politie ingezet 

worden en we dus daar beter mee zouden moeten en kunnen afstemmen zodanig dat we mekaars technieken 

en tactieken beter kennen en begrijpen en dat we dus beter samen kunnen werken. Maar dat kan maar door 

niet de opleiding, maar door te trainen. Dus door de training een beetje aan te passen zowel wij als de politie 

om dingen samen te doen en van elkaar te leren hoe we de zaken doen.  

Er is geen specifieke afdeling binnen de strijdkrachten voor de binnenlandse opdrachten. Er zijn wel bepaalde 

specificiteiten zoals bijvoorbeeld de ontmijningsdienst, maar die dient niet alleen om ingezet te worden in het 

binnenland, die wordt ook ingezet in het buitenland. En zo zijn er meerdere, maar het is ook zo dat 

bijvoorbeeld het militair hospitaal uh dat staat, dat ligt in Brussel en heeft een specifieke capaciteit, 
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bijvoorbeeld het brandwonden centrum, maar dat hoe moet ik het zeggen, het is niet omdat dat in België ligt 

dat die capaciteit niet zou kunnen beschikbaar zijn in het buitenland. Dus uhm der zijn, we hebben een 

regionale structuur ook dat noemen we de provinciecommandanten en zij coördineren vanuit Defensie een 

aantal noodplannen of crisisplannen en dat is ook geactiveerd geweest op 22 maart. En zo is bijvoorbeeld het 

militair hospitaal ingezet geweest onmiddellijk in ondersteuning van, maar dat zijn crisisplannen die bestaan, 

voor de rest zijn alle elementen die we hebben binnen Defensie, die we kunnen inzetten in het binnenland 

kunnen we eigenlijk ook inzetten in het buitenland. 

Zijn er in de organisatie dingen doorgevoerd om de politie beter te kunnen ondersteunen? Uhm sinds niet 

alleen sinds 1 jaar maar uhm er bestaan een aantal afspraken die Defensie heeft met burgerlijke diensten, dat 

bestond al, de steun aan de Natie hebben we altijd gedaan en daarvoor bestaan hetzij wetten, hetzij 

protocolakkoorden en dergelijke dingen meer, deze opdracht doen we nu gedurende 15 maanden, maar 

organisatorisch, dus in onze organisatiestructuur is daarvoor niks specifiek moeten veranderen omdat onze 

structuur het ook toelaat om uhm op de vraag of op de behoefte aan de behoefte te beantwoorden. Uhm want 

wat doen wij als wij een opdracht krijgen, doen wij altijd een beoordeling en wij organiseren ons altijd in 

functie van een opdracht. Ik geef een voorbeeld, de manier waarop onze mensen nu ingezet zijn in Mali, in 

Afghanistan elders in de wereld, in Jordanië bijvoorbeeld of hier in België elk heeft zijn specifieke structuur 

die het best beantwoord aan de vraag of aan de behoefte of aan de opdracht. En natuurlijk zijn de principes 

altijd hetzelfde die wij hanteren, maar de oplossing die gevonden wordt die is telkens ad hoc in functie van de 

opdracht omdat wat de mensen doen in Mali of wat ze hier doen in België heeft gelijkenissen hé dat is ook een 

bewakingsopdracht, force protection, maar de structuur van commando is misschien niet dezelfde. Dus wij 

passen onze commandostructuur wel aan aan de behoefte. Maar dat noodzaakt geen wijziging in de 

organisatiestructuur. Dus Defensie is nog steeds en zal niet veranderen omwille hiervan. Das al vraag 6, zal 

dat in de toekomst veranderen? Volgens mij is dat niet nodig, de huidige organisatiestructuur laat toe om 

soepel in te spelen om dergelijke opdrachten te kunnen. 

Zijn er meer vragen geweest naar onze ondersteuning van de politie, wel deze opdracht is sinds januari 15 

van start gegaan uh maar daarnaast zijn er nog opdrachten die in een heel ruim, een heel ruim gamma van 

opdrachten die Defensie doet in steun van de natie, dus niet alleen in steun van de politie, maar bijvoorbeeld 

in steun van de politie hebben we de ontmijners van DOVO dat is ook altijd op vraag van de politie uhm we 

hebben uh nationale bevoegdheden bijvoorbeeld de bewaking van het luchtruim, dat is ook iets dat alleen 

maar militairen kunnen doen, want het zijn alleen maar militairen die die vliegtuigen daarvoor hebben uh wij 

doen mee met de marine voor de actie staat op zee en de controle van de visserij en dergelijke meer, dus er is 

een heel breed palet aan dingen die Defensie doet in steun van ons land, maar dat is niet allemaal omwille van 

een crisis, dat is gewoon omdat Defensie die capaciteiten heeft en de burgersector die capaciteiten niet of veel 

minder heeft uh bijvoorbeeld het orgaan transport, wel als de burgermiddelen niet beschikbaar of niet 

voldoende beschikbaar zijn op dat moment dan kan men beroep doen op Defensie om bijvoorbeeld met een 

helikopter een orgaan te transporteren van links naar rechts. Onze Sea Kings bijvoorbeeld of nu de NH90 

helikopter die boven de kust eh, windkracht 10, uh dus search and rescue doet wel er zijn ook 

burgerinstanties die dat zouden kunnen doen, maar dat is dan een keuze van de regering om daar militaire 

middelen voor in te zetten omdat wij die capaciteit hebben en ook klaar hebben. Dus het is niet omwille van 

de ondersteuning van de politie dat alleen, dat Defensie iets doet voor het land.  

Uhm en meer vraag naar opdrachten dat durf ik niet zeggen, natuurlijk nu wel dat is een heel specifiek geval, 

maar zo over de tijd heen, ik weet het niet of de vraag stijgend is of niet, los van de bewakingsopdracht nu hé. 

Ik denk dat dat redelijk stabiel is.  

En of dat dat in de toekomst meer gaat gebeuren, bon uh als ik die zou hebben hé die glazen bol of die 

kristallen bol, dan zou ik het kunnen zeggen, maar ik vermoed dat we deze opdracht nu toch nog een zekere 

tijd gaan doen, omdat de regering geeft daarmee een duidelijke boodschap, heeft daarmee een duidelijk 

statement gemaakt, kijk wij zetten militairen in ons eigen land, niet alleen naar de bevolking toe, ook naar het 

buitenland want we krijgen heel wat vragen en gedachten uitwisselingen met partnerlanden waarbij 

bijvoorbeeld Frankrijk dit ook al langer doet hé, Vigipirate noemt dat in Frankrijk hé. Uhm en der zijn er 
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zeker en vast nog, nog links en rechts initiatieven uhm maar ik vermoed dat we dit toch nog een tijdje gaan 

doen en dat we dus nog een zekere tijd, maar hoe lang dat durf ik niet zeggen, ook dat is een politieke keuze. 

Uhm maar denkt u dan ook niet dat als er bijvoorbeeld een ander politieke samenstelling zou geweest zijn, dat 

dan misschien niet zou doorgevoerd zijn? Oh ja, dat is perfect mogelijk, het zijn bepaalde politieke partijen die 

dit willen en er zijn ook politieke partijen die dit absoluut niet willen, uhm maar dus los van welke politieke 

overtuiging ook want de regering heeft dit beslist en wij zijn een regeringsapparaat dus wij voeren dat uit. Als 

nu bij de volgende legislatuur de regeringssamenstelling anders is, kan het zijn dat we vandaag of morgen 

weg zijn, dat is opnieuw een beslissing die de regering neemt, dus dat is moeilijk te voorspellen. Uh maar ik 

weet wel dat de verschillende politieke partijen daar elk op hun manier naar kijken. Dus dat is logisch hé. 

En uhm meer of minder budget ter ondersteuning van de politie uh uiteraard als men ons inzet dan moet 

daar budget tegenover staan want wij moeten onze mensen correct betalen daarvoor en dat is dus een hogere 

factuur dan het normale leven, ook dat is evident, hoeveel ook die vraag gaat X u wel beantwoorden, maar er 

is een specifiek budget voor de inzet van Defensie in steun van. Ook acht dat gaat over budget daar blijf ik af. 

Uhm wetswijzingen zoals gezegd er zijn protocol akkoorden en bij mijn weten, maar nog eens ik ben niet de 

wetsspecialist, bij mijn weten zijn er geen wetswijzigingen doorgevoerd, al, er is er wel zoals ik in het begin 

gezegd heb een voorstel van voorontwerp in de maak. Dus ze zijn nog ver van een wetswijziging denk ik. En 

hoe de toekomst daar gaat zijn, dat durf ik niet zeggen, das vraag 10. 

11 indien er zich wijzigingen voordoen op vlak van opleiding, organisatie, budget, wetgeving hoe zou u de 

oorzaak van deze wijziging omschrijving? Enfin der zijn er volgens mij geen geweest. En de oorzaak van die 

wijzigingen, ja kijk de regering heeft gekozen om ons die opdracht te geven en dus beantwoorden wij daar 

aan uhm met alle, hoe zou ik zeggen, met alle nodige dingen die daarvoor moeten aangepast worden. 

Momenteel zoals ik gezegd heb, wij hebben onze opleiding niet moeten aanpassen, maar wij hebben nu wel 

onze training moeten aanpassen, tis te zeggen terug schroeven, gewoon omdat we soldaten nodig hebben om 

in de straat te staan. Uhm en dus zijn heel wat trainingsactiviteiten geschrapt, maar dat is hopelijk geen 

structurele wijziging in onze organisatie. Hopelijk blijft dit tijdelijk, zodanig dat we de getraindheid van onze 

soldaten toch kunnen blijven garanderen, maar dat zal dan zeker tijd duren vooraleer we terug op niveau zijn. 

Begrijpt ge? Ja. Oké. 

De toekomst, we nemen onze glazen bol, moeten Defensie en hup twee aparte overheidsinstellingen oei oei 

oei das nu echt eens een politieke vraag, hahaha. Voor mij is de scheiding tussen de opdracht nog altijd nodig 

en is Defensie verantwoordelijk voor inzet in het buitenland en niet voor politionele taken en is de politie 

verantwoordelijk voor politionele taken in het binnenland en dat er een mutuele steun is, dat is perfect 

mogelijk, maar dat rechtvaardigt of dat noodzaakt niet a priori dat dat dezelfde overheidsinstelling zou 

worden. Der is op een ander niveau, wij zijn maar het instrument, maar der is ook het ministerie van 

Binnenlandse Zaken er der is het ministerie van Buitenlandse Zaken met heel verscheiden belangen, met heel 

verschillende agenda’s, met verschillende objectieven enzovoort en ik denk dat die realiteit blijft. Ik zie die 

niet samenkomen.  

Het verschil tussen Defensie en Politie, ik denk dat we dat ondertussen behandeld hebben. 

Uhm moeten wij meer gaan samenwerken? Dat kan nooit kwaad, van meer samen te werken, we proberen 

van structureel in te voeren van dingen samen te doen uhm niet in onze opleiding, maar eerder in het 

trainingsaspect. Ik zie het niet gebeuren dat een agent zijn opleiding komt volgen in Defensie, maar zo zie ik 

het ook niet dat een militair zijn opleiding gaat volgen aan de politieschool. Dat hoeft niet maar die beide 

kennis, die twee kennispotentiëlen, die voorraden, dat vat aan kennis aan de beide kanten, dat kan, dat kan 

wel een uitwisseling in zijn, door mekaar dan beter te begrijpen en dat soort initiatieven bestaan ook al hoor. 

Er is zoiets als het interdepartementaal forum in mei waar dat er een uitwisseling is aan technieken en 

tactieken of inzet manieren tussen politie en Defensie. Waar wederzijds aan elkaar getoond en geleerd wordt, 

oké zo doen wij de dingen. En hoe lang bestaat dit al? Dat bestaat toch al een jaar of 10. Natuurlijk is dat een 

initiatief kleinschalig begonnen is en dat door de jaren heen gegroeid is hé. Uhm ik denk dan bijvoorbeeld ook 

qua samenwerking aan het delen van middelen, kzeg maar iets een trainingsterrein waar dat dan zowel de 
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politie als de militairen. Ah maar dat gebeurt al, dat gebeurt al, ik ben zelf Bataljonscommandant geweest in 

Leopoldsburg en ik weet dat de politiediensten, de regionale politiediensten daar komen trainen, op het 

militair domein. Hetzij het met hun honden, hetzij het om te schieten, die dingen gebeuren als, maar das al 

lang. Dat zal ook wel op andere militaire domeinen zo gebeuren uh dat deed, trouwens vroeger toen we nog 

de Rijkswacht hadden, dat hebt gij niet meer gekend hé, uh maar ook nadien de andere politiediensten 

trainen in militaire kwartieren of in militaire training installaties op uhm orde handhaving. Tegen betogingen 

enzo met hun schilden, dat crowd and riot control noemt dat bij ons, dat komen de politiediensten ook 

trainen in militaire installaties. Maar dat bestaat al zeer lang. Maar in ieder geval om op uw vraag te 

antwoorden, het kan zeker geen kwaad dat we meer samenwerken om mekaar beter te begrijpen zolang we, 

door het feit dat dit soort opdrachten samen doen. Waarmee ik niet wil zeggen, dat wij naar een 

gemeenschappelijk platform moeten gaan, we blijven verschillend van de politie en de politie heeft specifieke 

taken, die een militair nooit gaat mogen doen, anders zijn we een politiestaat en dat is in de moderne 

democratie hier in België echt niet gewild hé. Daar zijn voorbeelden van in de wereld waar het leger het voor 

het zeggen heeft en ik denk niet dat we ooit in België in die richting willen gaan.  

Dan de andere binnenlandse opdrachten, ik denk dat we die juist opgesomd hebben, hé, maar das een lange 

lijst en ik ken die ook niet, ik weet de dingen die we doen, maar als ik begin op te sommen riskeer ik van een 

aantal dingen te vergeten, maar we hebben sowieso voor alle componenten van het leger dus zowel voor de 

landmacht als voor de luchtmacht als voor de marine als voor de medische dienst, zijn er taken van Defensie 

die we inzetten ten voordele van de Natie. Het brandwondencentrum is er daar 1 van, de ontmijners, de actie 

staat op zee en visserij controle. Ik had een document gelezen de waarde van Defensie van 2014. Ja, ja dat ken 

ik. Ik denk dat de meeste daar ook wel instonden. Die staan er in.  Van de binnenlandse. Die staan er in, ja, die 

staan er allemaal in.  

Welke aanpassingen zijn er nodig om meer te kunnen samenwerken? Uhm om te beginnen is er de erkenning 

van de behoefte nodig aan beide kanten zowel bij politie als bij Defensie. Willen we dingen samen blijven 

doen? Maar ik denk dat wat er nu bestaat, dat kan nog verfijnd worden, maar structureel dingen gaan 

aanpassen, ik denk niet dat dat nodig is, juist omdat de finaliteit van de beroepen verschillend blijven en zoals 

ik gezegd heb ik zie niet gebeuren dat een agent zijn opleiding komt volgen in een militair 

opleidingsorganisme, is het nu het KMS of de school voor onderofficiers of een basisopleidingscentrum, zowel 

dat ik een militair niet naar de politieschool zie gaan voor zijn opleiding. Uitwisselingen kunnen altijd, maar 

niet zo in die mate. Uhm ook qua organisatiestructuren is de finaliteit zo verschillend dat we, ik zie ons niet 

zitten in 1 organisatie. Uhm budget en wetgeving, bon wij hangen af van de Minister van Defensie en de 

Politiediensten hangen af van de Minister van Binnenlandse Zaken zodus dat zal wel gescheiden blijven denk 

ik. En qua wetgeving er is dus dat initiatief waar we zullen zien wat er gaat uitkomen, maar dat weet ik ook 

nog niet.  

Ja de gendarmerie, we hebben dat ooit gehad een gendarmerie, dat was een militair apparaat zoals in 

Nederland nog altijd de Marechaussee en in Frankrijk hebde dat ook nog uhm die een federale bevoegdheid 

hadden, maar ook ter ondersteuning van Binnenlandse Zaken en Justitie ingezet werden. Moeten wij dat 

terug hebben, het had gemakkelijk geweest in dit soort operaties om ze te hebben, om een gemakkelijkere 

manier van praten en overleg te hebben met de politie, want nu hebben wij eerst een keer de politiestructuur 

van de geïntegreerde politie deels moeten ontdekken en dat is een ontdekkingstocht op zicht want wij 

kennen onze structuur wel, maar wij kennen de politiestructuur niet, hadden we nog gendarmen gehad, nog 

Rijkswacht gehad dan hadden we daar minder moeite mee gehad denk ik. En aan de andere kant, veel van de 

mensen met wie ik nu praat, met wie ik nu het overleg doe op mijn niveau dat zijn mensen van de generatie 

die nog de Rijkswacht gekend hebben en velen daarvan zijn ook rijkswachter geweest. Dus dat helpt wel, 

maar ondertussen zijn ze geen rijkswachter meer en functioneren zij in hun nieuwe structuur, ze is 

ondertussen niet meer nieuw hé, maar uhm in de structuur van de geïntegreerde politie. Maar als de dreiging 

zoals we ze vandaag kennen blijft aanhouden, moeten we dan niet, moet er dan niet een tussenweg gevonden 

worden? Maar ik denk dat die tussenweg en dat is bijna vraag 7 hé. Uhm maar het is interessant voor uw 

studie om ne keer te gaan zoeken wat er effectief geschreven staat, wat de bevoegdheden waren van de 
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Rijkswacht om dan het vergelijk te maken tussen wat Defensie doet en wat de politie doet want in feite de 

Rijkswacht had specifieke bevoegdheden, net zoals de Marechaussee vandaag ook nog specifieke 

bevoegdheden heeft die anders zijn dan de rest van de politie. Voor Nederland is dat onder andere de 

bewaking van de grenzen. Uhm en nog van die dingen. 

Om naar vraag 7 te gaan, in België gaat men, dat is denk ik wel een beslissing geweest van de regering een 

veiligheidskorps oprichten en dat veiligheidskorps, bon ik vind niet dat Defensie en politie moeten fusioneren 

tot 1 grote veiligheidsorganisatie, waarom niet wel onze finaliteit blijft verschillend en militairen een 

politionele bevoegdheid geven, dat heeft risico’s tot gevolg, waarvan ik er van overtuigd ben dat de Belgische 

regeringen die beslissing niet gaat nemen, men wil van België geen belegerd land maken. Wat wel zo is, is dat 

men bij Defensie putten om het veiligheidskorps op te richten. Dat zou er moeten zijn tegen 2018. Wat de 

taken exact gaan zijn van dat nog op te richten veiligheidskorps dat weet ik niet, maar dat gaat in de richting 

van de bewakingsopdrachten zoals we ze nu doen. Dus toch een tussenweg tussen politie en Defensie. Het is af 

te wachten hoe dat juist gaat gestructureerd worden en wat juist hun bevoegdheden zullen zijn, uhm maar als 

ik, mijn inschatting is dat dat nu zo iets zal zijn tussen politie en militaire inzet, maar dus geen militaire inzet, 

het zullen geen politieagenten zijn, het zullen ook geen militairen zijn, het zal daar zo iets tussenin zijn denk 

ik met een bepaald mandaat, een vast beschreven mandaat. En wanneer zouden ze dat juist willen oprichten? 

Dat zou er moeten zijn vanaf 2018. Als ik het goed voor heb. Dat zou ge ergens wel moeten vinden denk ik in 

de een of andere beleidsnota van de regering of van de regeringsverklaring.  

Welke militaire uitrusting wordt er vandaag ingezet in het buitenland en in het binnenland ter ondersteuning 

van de politie? Uhm ja. Dat mag algemeen zijn, niet enkel bij deze opdracht. Nee voor deze opdracht zetten wij 

a priori 1 onze soldaten worden ingezet met dezelfde uitrusting zoals ze in het buitenland ingezet worden, 

daarmee bedoel ik de dingen die de militair op zich draagt, dus bewapening, bescherming, dat is zoals in het 

buitenland. Aan de andere kant zetten wij in het binnenland niet dezelfde voertuigen in, jawel dezelfde 

voertuigen, maar niet allemaal. Zoals de Piranha bijvoorbeeld die zetten wij niet in in het binnenland en de 

Dingo, het gepantserd voertuig heeft men ook niet zo graag in het straatbeeld, wat dat betreft worden we een 

beetje beperkt in de type voertuigen dat we mogen gebruiken, uhm wat niet wegneemt als we in niveau vier 

zitten of zaten dat we de Dingo’s wel inzetten, maar dan hebben we die transportcapaciteit nodig plus het 

levert een bijkomende bescherming zowel voor onze militairen en ook voor burgers die we daarmee kunnen 

beschermen het blijft gepantserd. Maar onze Piranha gevechtsvoertuigen die worden niet ingezet, net zoals er 

geen tanks worden ingezet in het straatbeeld nu eh. Uhm voor de rest we zetten onbemande vliegtuigen, 

zetten we in, momenteel boven de haven van Antwerpen. Uhm dat is zo een beetje, dus we zetten momenteel 

geen andere specifieke middelen in, die een specifieke capaciteit zouden hebben of zo iets. Uhm de militairen 

die nu op straat rondlopen, de uitrusting komt dat sterk overeen met wat dat de politie bij zich heeft of niet ?  Dat 

is vergelijkbaar, dus der is een ballistische bescherming van het individu, dus beschermplaten, scherfwerende 

vesten eigenlijk uhm wat de waarde of de kwaliteit van de dingen die de politie draagt vergeleken met de 

dingen die wij dragen, daar durf ik mij niet over uitspreken, de bewapening is ook anders. Maar we hebben 

wel allemaal bewapening, we hebben wapens. Zijn dat dan zwaardere middelen voor de militairen. De onze 

zijn zwaarder ja, want onze middelen moeten ook toelaten van in een oorlogssituatie op te treden. En wij 

hebben maar 1 set van uitrusting dus wij hebben geen specifiek wapens voor dit soort inzet, dus onze wapens 

voor buitenlandse of oorlogssituatie inzet laten ook toe van ze in te zetten hier. Dus de uitrusting van de 

militair is dus ook niet aangepast aan de politienormen. Ze is anders, niet aangepast zou ik niet kunnen zeggen, 

maar wij hebben oorlogswapens en we hebben a priori, we gebruiken dat voor oefening doeleinden, 

rubberen bollekes zo, maar we hebben geen rubberkogels geweren zoals de politie die wel heeft bijvoorbeeld. 

Wil dat daarom zeggen dat onze uitrusting niet aangepast is, dat is niet waar. Want wij kunnen die wel 

gebruiken, natuurlijk het blijft een oorlogswapen. En met een wapen als ge schiet, ge kunt niet zachtjes 

schieten hé.  
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Transcriptie: Defensie Stafdepartement Operaties en Training  
                             – Militair Administrateur  (majoor)       [19 april 2016, Evere] 
 

En we zijn gestart. Ik heb uw lijst gezien en de vragen dankjewel dan kon ik toch al een beetje voorbereiden, 

ik weet niet of de collega’s u veel hebben kunnen vertellen over de inzet van militairen in 2010, maar ik heb 

wel wat informatie daarover, goed? Aja oké, omdat meneer X dat nog eens verder heeft nagevraagd, maar hij 

geraakt er ook niet echt wijs uit. Ja ik weet wel hoe het zit, tis natuurlijk ge moet weten wij veranderen ook 

regelmatig van functie dus een aantal jaren zijn wij wel op een bepaalde post, maar voor die mensen 

waarmee ge gesproken hebt en ik nu ook, ik moest het ook gaan navragen want dat was eigenlijk van voor 

onzen tijd. Dus het is wel, en dat kan ik wel bevestigen dat de inzet van de militairen in 2010 dat dat wel iets 

totaal verschillend is van hetgeen dat we nu aan het doen zijn sinds 2015. Goed? Maar er is wel een inzet 

geweest? Der is iets geweest en het loopt nog en ik zal u vertellen wat er eigenlijk is van concept van wat we 

toen gedaan hebben. Dus als we kijken naar jouw eerste reeks vragen, punt A dat is natuurlijk negatief, dat 

hebben we niet gedaan. Punt B dat hebben we dus inderdaad wel gedaan, der is in november 2010 is er 

inderdaad een bespreking en een beslissing geweest om de mogelijkheid te hebben en das wel belangrijk dat 

woord mogelijkheid om 100 militairen te laten overstappen naar het operationele korps van de federale 

politie. Nu dat was ook op dat moment omdat we eigenlijk met een piek zaten en we probeerden op een 

volwassen manier zal ik maar zeggen, mensen te laten, de kans geven om af te vloeien in de zin van we gaan 

hen toch nog ongeveer hetzelfde werk kunnen laten doen, eh een departement dat gelijkaardig is aan het 

onze lees de federale politie. Goed?  

Er is inderdaad als we dan de eerste vraag hier nemen, vraag 18 heeft dat inderdaad daadwerkelijk 

plaatsgevonden ja die mogelijkheid is er gekomen en er is zelfs een protocolakkoord gemaakt dat heb ik voor 

u hier een kopie van laten maken, want dat heb ik vandenmorgen nog kunnen opdisselen die informatie, 

hahaha. Daar staat heel schoon beschreven wat dat we uiteindelijk gedaan hebben en ik ga nu eigenlijk toch 

even de korte synthese efkes uitleggen. Goed? Dus dat krijgt ge mee van mij, lees maar rustig, daar staan 

eigenlijk, merendeel van de antwoorden staan daar in hé wat is de bedoeling, ge weet dat is een klassieke 

wettekst hé, dat moet ik u niet vertellen hé, den ene kant in het Frans ge moet er wel een beetje in thuis 

geraken in die wetgeving, maar uh tstaat eigenlijk heel mooi beschreven, maar kwestie van financiering 

omdat dat ook één van uw vragen is wil ik daar seffes toch efkes op terug komen dat is niet zo evident als ge 

dat voor de eerste keer leest. Goed? Dus wat is er gebeurd, de mogelijkheid was er, het protocolakkoord 

getekend door de toenmalige beide ministers, zijnde de kant van Defensie natuurlijk voor ons en natuurlijk de 

kant van Binnenlandse Zaken want die zijn verantwoordelijk voor de FEDPOL dat moet ik u niet vertellen. 

Goed? En natuurlijk ook klassiek, er is een financieel aspect aan dus ook de begrotingsverantwoordelijke op 

dat moment zal ook mee tekenen voor dat soort documenten, akkoord? Dat moet ge weten, alé dat weet ik 

natuurlijk uit eh mijn functie hier. Uhm zeer goed, dus dat is iets dat ge van mij straks al meekrijgt, de 

juridische basis voor 2010, dat gaan we nu niet doornemen blad per blad, als ge nog vragen zou hebben 

nadien als het dat document gelezen hebt, ge hebt mijn e-mailadres stelt gerust vragen, Valerie, maar het zal 

duidelijk zijn. Wat is het belangrijkste daaruit als we efkes gaan naar de belangrijkste vragen uit uwe lijst hier, 

eh dus er was inderdaad een mogelijkheid, we hebben een juridische basis, we hebben een protocolakkoord 

dat getekend is. Goed? Nu natuurlijk de bedoeling ervan hé, ik kijk naar vraag 25: kunt u omschrijven wat het 

doel/de finaliteit van deze overstap was? Dat was eigenlijk de mogelijkheid geven van militairen om over te 

stappen naar de politie en hopend dat wij een beetje van diene piek bij ons konden wegwerken, noem het dan 

een soort van overtal hé. Nu dat was een mogelijkheid, we hebben de mensen niet verplicht dat maakt 

natuurlijk dat er slechts 15 militairen daadwerkelijk zijn overgestapt. Goed? Ik spring efkes van de ene vraag 

naar de andere, maar das niet erg we gaan ze allemaal doen die hier in geel aangeduid staan hé en ik geef u 

dat hier ook mee hé, dus als ge ergens iets mist bij het opschrijven, ge hebt natuurlijk uw smartphone nog en 

uw documentjes hier hé. Dus als ge zegt uit welke component zijn die militairen afkomstig die overgestapt 

zijn, ik heb het efkes opgezocht, het lijstje, de namen ga ik u niet meegeven want das een beetje vertrouwelijk 

natuurlijk, maar ik moet u zeggen, dat er daar 10 mensen van wat wij de landcomponent noemen eh dus 

eigenlijk de landstrijdkrachten, er zijn drie mensen van de aircomponent, de blauwe gelijk dat we zeggen en 
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dan twee mensen van de marine, de donkerblauwe die overgestapt zijn. Dus ge ziet men heeft niet specifiek 

gekeken naar een bepaalde component. Men heeft gewoon aan een aantal mensen de kans gegeven om over 

te stappen, wie natuurlijk was gene doelgroep, dat waren wij de officieren, dus. En waarom niet? Ja omwille 

van het feit dat wij ten eerste den overtal bestond niet bij ons, ten tweede omwille van de over kwalificatie 

zonder mezelf op te hemelen, maar omwille van het diploma en het niveau dat vereist was hé alé wij, ik zal 

daar nooit een keus voor maken om plots terug in de straat te staan, ik heb die periode gekend hé, verstaat ge 

hé, mijn militaire carrière, dus ge gaat geen 10 stappen terug hé als ze u vragen of een mogelijkheid geven om 

iets anders te doen, ja dan wilde u verbeteren hé, dus dat is eigenlijk een beetje in mensentaal uitgedrukt. Dus 

wie was wel de doelgroep en dat zijn er dus een aantal zo geweest, onderofficieren en wat dat wij noemen de 

vrijwilligers dus onze soldaten, waarbij dat het merendeel dat waren toch van die 15 een tiental 

onderofficieren pak maar en een 5 tal vrijwilligers soldaten dan, dus uit diene scope moet ge zien, belangrijk 

was natuurlijk ook, de federale politie stelde toen wel als voorwaarde, ge moet een diploma A2 behaald 

hebben eh want dat is natuurlijk ook een voorwaarde die zij eisten van hunne kant en wij noemen dat 

eigenlijk in ambtenarentaal, misschien, zijt gij vertrouwd met die terminologie? Wij noemen dat niveau C en 

niveau D, vroeger. Dus ge moet maar eens kijken wij hebben een niveau A, B, en dan C, D, zo in dalende 

volgorde hé. En dat wordt gebruikt binnen de ambtenaren eh bijvoorbeeld het burgerpersoneel bij ons, wij bij 

Defensie, wij werken ook met die niveaus omdat de burgers een specifiek statuut hebben. Maar dat gaat ge op 

internet terug vinden hé, die niveaus. C en D is dan meer gewoon afgestudeerd aan het middelbaar onderwijs en 

dan B bachelor en A master.  Ja zo is het, dat klopt. Daarmee kunt ge het vergelijken er is geen A plus, ge kunt 

nog vier masters halen nee, ik heb bijvoorbeeld ook een tweede master gehaald, ja moest ik nu burger zijn 

vanaf morgen bij Defensie dan was ik nog altijd niveau A. Ziet ge dus dat is een beetje, goed? Dat is een beetje 

de setting. Dus dat kan ik al vertellen als algemene warming up zal ik maar zeggen, wat was nu de bedoeling, 

de bedoeling dat heb ik gezegd, die proberen die piek wat weg te werken bij ons, maar dat was geen 

ongelofelijk succes want van die 100 zijn er maar 15 overgestapt en de bedoeling was en dat is dan eigenlijk 

een mix van verschillende vragen hier, de bedoeling was van die mensen eigenlijk stilaan te laten over gaan 

van militair naar politieman en dat is ook gebeurd, dus dat betekend in die periode en we spreken over een 

periode van vijf jaar, dat staat schoon in dat protocolakkoord beschreven uiteindelijk, waarbij het eerste jaar, 

noemen we dat en dat heb ik hier ook op een blaadje voor u geschreven. Het eerste jaar noemden wij dat de 

ter beschikkingstelling, dus wat betekent dat Defensie stelt die mensen ter beschikking van de Federale 

Politie, lees op dat moment dat eerste jaar, waren ze nog militair, goed? Heel belangrijk voor de betaling, wie 

betaalt wat. Ziet ge, dus dat is een eerste zaak, dat eerste jaar ter beschikking stelling, staat in het protocol 

oké. Vanaf het tweede jaar t.e.m. het vijfde jaar waren zij, wat dat we noemen overgeplaatst naar de federale 

politie. En overgeplaatst naar de Federale Politie dat betekent concreet vanaf dat moment waren ze eigenlijk 

geen militair meer, maar ze waren eigenlijk agent van de politie, met de bepaalde graad van Defensie die ze 

verloren op dat moment en natuurlijk het graad niveau van politie die ze kregen. Waarom zeg ik of waarom is 

die shift van dat eerste jaar en dan vanaf dat tweede jaar tot en met dat vijfde jaar zo belangrijk eh omdat 

natuurlijk in dat eerste jaar logischerwijze want das pure logica als ge zegt ze zijn nog militair dus dat 

betekent we gaan ze ter beschikking stellen, dan wordt eigenlijk alles van weddes en al die toelagen en al die 

vergoedingen, en prestaties en bijkomend tijdens het weekend te werken om bepaalde dingen te gaan doen, 

dan wordt dat nog door Defensie betaald. Ja, maar en dat staat ook in het protocol, Defensie betaalt initieel de 

volledige koek, zal ik maar zeggen, voor die mensen, maar Defensie ging toen in dat eerste jaar een stukje 

factureren aan de Federale Politie want uiteindelijk was de Federale Politie, vragende partij. Eigenlijk op de 

een of andere manier hé, als jij voor een werknemer maar 33,4% van zijn wedde moet betalen of zijn 

volledige wedde, ja dan doede gij een goede zaak hé, dan hebde gij goedkope arbeidskrachten, haha. Dus 

uiteindelijk was het dat een beetje uhm, Valerie, uhm dus dat betekent dat in dat eerste jaar de FEDPOL via 

een factuur dat ze kregen van Defensie 33,4% betaalden van die globale pakket van die weddes. Oké, dus dat 

betekent op dat moment, Defensie betaalde sowieso initieel alles, maar op het einde van de rit betaalde 

Defensie nog altijd die overige 66,6%. Goed? Das wel belangrijk, terwijl dat vanaf dat tweede jaar t.e.m. dat 

vijfde jaar, dus de vier jaren die der op volgen. Wat was er dan, ze werden eigenlijk overgeplaatst, lees ze 

werden politieagent, lees de politie ging dan met hun regels en hun wet en regelgeving ging dan de weddes 

betalen voor die mensen want ze waren agent. Maar wat deed de politie wel, de politie ging dan op hun beurt 

een factuur aan ons sturen voor opnieuw het grotere deel, want eigenlijk was het initieel een probleem van 
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Defensie en uiteindelijk was het zo dat Defensie toen een factuur kreeg van de FEDPOL, niet voor die 33,4 die 

de Federale Politie betaalde maar wel voor die 66,6% die we al betaalden in het eerste jaar. Ziet ge, de 

werkwijze was gewoon verschillend, maar op het einde van de rit was de last van Defensie qua kosten, was 

nog altijd wel even groot. Het was gewoon de manier waarop was verschillend, Oké? En hier heb ik het op 

papier nog even op synthese gezet, moest gij daar iets gemist hebben. Dus financiering het eerste jaar, ter 

beschikking stellen, ze zijn nog militair, Defensie betaalt initieel alles en de FEDPOL 33,4% van de militaire 

wedde terug via facturatie. Voor de vier volgende jaren, werden mensen overgeplaatst naar de FEDPOL, ze 

waren agenten van de FEDPOL, de FEDPOL factureert aan Defensie 66,6% van de wedde.  

Wat betekent dat nu uitgedrukt in kosten, want dat was ook een belangrijke vraag voor u. Sorry eerst iets 

anders, dus heel dat concept, Valerie, dat was eigenlijk maar een concept van 5 jaar dus dat betekent en das 

heel belangrijk, die kan werd ene keer geboden om over te stappen er zijn 15 militairen overgestapt en dan 

trok men de dikke lijn, nadien gedaan. Dus nu kan niemand dat niet meer doen dat waar dat we het hier over 

hebben, goed? Dus das een eerste belangrijke zaak. Die 5 jaren, die zijn nu in 2016 voorbij, die lopen ten 

einde, wat gebeurt er die mensen, na dat pakket van 5 jaar, dus op het einde van 2016 doen die gewoon 

verder in hun werk als politie, bij de politie, maar Defensie zal niet meer tussenkomen, ze zijn definitief 

overgegaan naar de politie en het protocolakkoord stopt, goed? Dus is dat nu dit jaar? Eind 2016. Eind 2016. 

Dus ge moet weten als zo’n beslissing genomen wordt dan wordt dat protocolakkoord gemaakt, das altijd op 

voorhand voor dat de uitvoering er is. Dus we zijn dan op een bepaald moment begonnen in de loop van 

2011, eind 2011 maar dan moet ge dus doorrekenen van 11 op 12, van 12 op 13, van 13 op 14, 14 op 15, 15 

op 16, ziet ge dus eigenlijk de laatste facturen zal Defensie betalen eind 2016, voor dat concept en dan is het 

gedaan met betalen voor die mensen en die zijn definitief bij de politie en we horen er nooit niks meer van 

terug bij wijze van spreken, goed? Dus dat is een beetje het verhaal. Maar hebben ze enkel 5 jaar geleden 1 

maal de kans gehad om over te stappen, dus ze konden niet twee jaar geleden ook nog zeggen, oh we zouden 

misschien ook willen. Nee dat was ne one shot zoals wij dat noemen, dat was een concept mannen nu ist de 

moment want nadien hadden we dat probleem op een bepaald moment niet meer, ziet ge we hadden die 

behoefte niet meer, dan zijn er weer mensen op pensioen dan doet ge weer aan minder rekrutering zodanig 

dat in balans blijft, das een beetje dat dat evenwicht, die evenwichtsoefening van de human resources eh 

departement natuurlijk bij ons hé. Dat is een beetje, goed? Wie zijn idee was dat, was dat nu van de politie of 

van Defensie vooral?  Laat ons zeggen dat dat en ik denk, ik denk dat is natuurlijk beiden, dus de politie op een 

bepaald moment, jah die politieke wereld, ja die praten met elkaar natuurlijk, ge hoort van oké Binnenlandse 

Zaken wij zoeken jonge mensen eh en Defensie tegelijkertijd heeft zo iets van oké, wij hebben wel mensen, tot 

een 100 militairen, dan blijven wij functioneren dat kunnen we wel doen. Oké dat was geen succes verhaal 

het waren er maar 15 op het einde van de rit. Dat is een beetje dat eh, ziet ge, dus wie was daar echt, kwil wel 

eventueel eens kijken si, heel rap efkes, naar die uh, ja voila, als ik hier kijk in het protocolakkoord, dan staat 

er hier eh naast de gelet op en de eh de normale refertes dat kent ge wel eh, overwegend dat er dringend 

nood is aan een versterking van het aantal politie inspecteurs in Brussel en derhalve onverwijld maatregelen 

dienen genomen te worden om de vacatures in te vullen, ziede het, eh, dat is precies dat die vraag komt van 

de FEDPOL en dan aan de andere kant eh, overwegend dat het Ministerie van Landsverdediging hiervoor 

personeel wenst in een eerste instantie ter beschikking te stellen in tweede instantie over te plaatsen, maakt 

oké Binnenlandse Zaken zegt, oké der is absolute nood, dan zegt onze minister van Defensie, ah dat is een 

goeie zaak want wij die feitelijk een beetje te veel, we kunnen hier een beetje afromen, we kunnen hier nu wel 

een geste doen met een aantal mensen die nog jong genoeg zijn om te functioneren want de bedoeling was 

niet om hier oud knapen klaar voor pensioen af te danken hé, want daar was men niets mee vooruit hé. Het 

ging echt over operationeel personeel dat ingezet kon worden op de straat uiteindelijk, ziet ge, dus dat was 

een beetje die oefening, goed? Maar op dat moment, Valerie, niks te maken met de situatie 2015, niet omwille 

van een specifieke dreiging, dus het was echt nen nood aan, ja laat ons zeggen dat de rekrutering 

waarschijnlijk van de politie zat een beetje in impasse ofz en zal dan moeilijk, das typisch eh, kmoet zeggen 

kheb dat zelf ook gemerkt in mijn carrière, op verschillende momenten wel gekend, die periodes, ge gaat zien 

als het economisch zeer goed gaat in de burgerij, ja dan zal men minder kiezen voor overheid, voor politie en 

voor militairen ofz ambtenaar ergens omdat men denkt, ja ge geraakt daar afgestoomd, die verloning, ze 

zetten u daar zo in een systeem van oké ik heb een bepaald statuut en ik kan daar niet buiten en in een 
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burgerij volle vrijheid of ik kan daar wat over stappen of hoppen van de ene plaats naar de andere, dat 

merkte, gaat het in de burgerij wat minder goed, is er economische crisis, dan wil men zekerheid, we willen 

misschien wel een beetje inboeten op onze vrijheid en op onze verloning, maar we zijn wel zeker en we 

hebben een vaste wedde en zo en zo ge hoort dat toch dikwijls eh van de mensen rondom u, voila dat is een 

beetje dat hé die periode, ziet ge. Dus in die periode was dat zo iets eh, 2010, eh we hadden dan ook nadien de 

regeringscrisis, dus eh alles een beetje samen zeker eh. En uhm wanneer is dat juist afgesloten dat protocol. 

Dat hebben wij, dat hebben wij, even kijken, het is, het protocolakkoord is een beetje vroeger getekend, maar 

das nu heel onnozel dat die daar die datum niet bij gezet hebben, maar in het laatste artikel van het 

protocolakkoord staat duidelijk onderhavig protocolakkoord wordt van kracht op 1 mei 2011 en ze waren 

met de onderhandelingen bezig van november 2010 denk ik. Dat ge in ontwerp gezien hebt, denk ik. Omdat ik 

in de verslagen van de kamer, zaken heb gevonden dus hier zeggen ze dan dat ze militairen willen inzetten voor 

bewaking, maar ja dat was een mogelijkheid. Maar opgelet, opgelet dat is nooit niet doorgegaan eh. Nee dat is 

nooit van grond gekomen en dat is uh dat is waarschijnlijk iets, ja dat is waarschijnlijk ja omwille van het feit, 

men gaat dat anders doen, maar daar kom ik seffes over 2015 natuurlijk hé, als op een bepaald moment de 

situatie niet van dermate is, dat de politie kan zeggen kijk we hebben hier echt het leger nodig omwille van 

een dreiging, omwille van incidenten die gebeurd zijn, omwille van chaos, de maatschappij ligt overhoop, éh 

of alles staat hier op zijne kop der gebeuren hier van alle toestanden à la 2015 eh, maar nu is dat eigenlijk in 

sé onze core business niet. Als ge echt Defensie, ja mannen sorry maar daar hebben wij personeel, materieel 

niet voor, onze kerntaak eh is ons voorbereiden voor de inzet in crisisgebieden in de wereld en dat kan en dat 

kan in België zijn als er bijvoorbeeld een catastrofe gebeurt of als er chaos is, maar als er niets is mag dat niet 

de bedoeling zijn dat wij het werk van de politie gaan doen, terwijl de politie dan de handen vrij heeft om 

andere dingen te gaan doen, ziet ge, eh want ik weet in het verleden dat die vraag is meerder malen gekomen, 

van kijk kunnen wij geen beroep doen ergens structureel voor een bepaalde periode op Defensie, zodanig dat 

wij ons kunnen vrijmaken om ons terug te specialiseren voor bepaalde zaken, kzal maar zeggen een 

interventiekorps, een interventiekorps op te richten enzovoort, buiten die speciale eenheid die nu al die 

huiszoekingen doet enzo…….. op een bepaald moment heeft de overheid gezegd kijk de politie is daar voor de 

openbare orde, das goed en in de eerste plaats uh verkeer regelen, flitsen, patrouilles rijden, show the flack, 

show the force, show the police force, maar niet zo zeer om het betere werk te doen, als ooit dien dag komt 

kunnen we daar het leger voor roepen. Versta je op dat punt waren we gekomen, maar om zo dan rap te 

zeggen van ja kom, we hebben het leger nodig, als er geen reden is dan doen wij ook graag onze core business. 

Ziet ge en dat is eigenlijk een beetje dat verhaal van toen, dus daarom ook dat uw eerste vraag, uw vraag A op 

de lijst, dat is hier zo, uw vraag A op de lijst, dat is nooit gebeurt, dat is niet verder gekomen dan ja, dan over 

en weer en blablabla, voila inderdaad debatten eigenlijk, goed? Ja dan had ik hier op 11 maart nog een verslag 

gevonden en dan spreken ze hier over het akkoord met Defensie om ook militairen in te zetten en over te 

schakelen naar het politiestatuut, dus dat zal dan. Dat is, dat is dieje , hier staat duidelijk in, dat is heel goed, 

het is eigenlijk in andere woorden hé, eerst die ter beschikking stelling en dan naar dat politiestatuut, lees die 

overplaatsing, goed? En dan na dat 5e jaar, op het einde van dat 5e jaar, nu 2016, hé, einde van dat 5e jaar, 

gedaan definitief politiestatuut en Defensie komt niet meer tussen voor die mensen. 

Konden die mensen ook terug komen als ze zo iets hadden van oei de politie das mijn ding toch niet. Uh ze 

konden terugkomen in die periode, in dat eerste jaar, in dat probeer jaar want toen waren ze nog militair, 

tuurlijk vanaf dat 2e jaar als ge dan zegt van ja het is hier mijn ding niet, ja dan konde bij de politie weggaan, 

maar dan stond ge op straat eh, want ge waart ook gene militair niet meer, dan waarde helemaal niks niet 

meer, alé jawel ge waart toen wel rijksburger haha, maar dan had ge geen van de twee niet meer, ziet ge, dus 

dat eerste jaar van daar dat eerste jaar die ter beschikking stelling, mede ook ten eerste om de beide 

departementen te doen aanvoelen, werkt dat hier dat spel en nog veel belangrijker, voor het individu is dat 

hier mijn ding wel, wil ik dat wel? Doen kik hier de deur dicht en ga ik terug naar mijn oude, mijn oude job, 

ziet ge, goed? 

Dus dat is een beetje dat. Kga hier nu efkes kijken of ik hier niets vergeten ben. Ja in cijfers dan eh omdat ge 

daar ook achter gevraagd had, uh Valerie, dus in cijfers, kzal zeggen los van wie betaalt wat, eh was dat een 

project zal ik maar zeggen, een concept, waarbij dat, dat heb ik hier geschreven, dat moet ge wel efkes, goe, 
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goe nakijken dat ge daar nergens geen vergissing maakt. Dus het bedrag in het geel dat is de totale kostprijs 

voor dat eerste en die vier volgende jaren samen voor die 15 militairen de betaling van alles ongeacht wie dat 

wat betaalt, goed? Dus dat is dat, oké, gesplitst want dat is eigenlijk de som van hé, het bedrag voor dat eerste 

jaar, het totaal bedrag ziet het hé en het totaal bedrag van die 4 daaropvolgende jaren, waarom ik werk in 

twee blokken, dat eerste jaar was dan de blok ter beschikking stellen en de 4 volgende was dan de blok over 

overplaatsing, goed? Als ge er een beetje in zit is dat wel duidelijk, maar als buitenstaander, haha. Dus het 

totaal van de tot beschikking stelling, dat is het totaal van de overplaatsing. Met andere woorden, in het geel 

het algemeen totaal. Voor 15 mensen hé?. Ja, ja ja tuurlijk, altijd voor 15 mensen, dat heb ik hier geschreven 

trouwens 15 militairen daadwerkelijk overgestapt en nadien blijven ze bij de politie dus eigenlijk eh 2016 en 

beyond hé, goed? Voila, goed das dus bij de politie he. Dat betekent nu concreet, als je dan zegt wat was de 

globale kostprijs van deze overstap, dat is dat bedrag in het geel, dat is het globaal bedrag zonder te kijken 

neutralen bril wie betaalt wat, nee totaalpakket, stafcheck, hé kbedoel ge moet niet achter de komma werken 

hé als ge dat gebruikt ergens, dat ge schrijft 2 miljoen 930, goed want uh. Dus dat is nu efkes op basis van de 

gemiddeldes van de weddes enzo maar dit is eigenlijk hetgeen, dat dat ding ongeveer gekost heeft, 2 punt 9, 2 

punt 930. Enkel voor Defensie hé? Neeneenee hé totaal hé, algemeen totaal hé, goed. Dus dat is eigenlijk het 

totaal, betekent het eerst jaar eh en de vier opvolgende jaren op nadien dus hier trekken we nu de dikke 

streep, dus den overstap is eigenlijk het concept van 5 jaar hé, goed, oké dus da is den overstap, misschien dat 

ge toch efkes er kunt bijschrijven dat ge u zeker niet vergist dus totaal, totaal uh vraag 30: 2,930 miljoen euro, 

goed? Oké, wie betaalt of betaalde de overstap van de militairen en waarom, dus eigenlijk vraag 31 dat heb ik 

al gezegd zowel Defensie als de FEDPOL is daar in tussengekomen, oké? Voor welk deel en dan kunnen we 

eens efkes gaan kijken naar die detailbedragen, als ge kijkt, dat voor het eerste jaar, dat heb ik zo tussen 

haakjes geschreven, voor het eerste jaar had Defensie een aandeel van 390 000 euro om het zo te zeggen, 1 

jaar, dat is zo gebleven, als ge dan naar Defensie alleen kijkt voor de 4 volgende jaren als ge dat bedrag nog 

eens pakt voor de vier volgende jaren, hebt ge nog eens ne keer een miljoen 560 erbij, lees dat Defensie van 

uit dat totaal voor de 5 jaren, Valerie, dat Defensie, toch 1 miljoen, ja, ja 950, ja 1 miljoen 950 duizend euro 

betaald heeft, 1, 950 miljoen euro dat de Defensie ter zijne rekening heeft genomen, oké? Dus ge ziet dat is het 

grootste deel, het grootste aandeel waarom? Nogmaals politie heeft een vraag, Defensie zag zijn kans om daar 

ja een afvloeiing te doen op een volwassen manier zonder al te veel de syndicaten op ons dak te krijgen of de 

mensen te choqueren en das eigenlijk beetje dat verhaal, goed? Maar uiteindelijk toch een grote kost voor 

Defensie? Juist, juist. Want de vraag kwam uiteindelijk wel van politie, ze voeren ook niets meer uit voor 

Defensie. Juist, juist, tuurlijk ah neje vanaf dat eerste jaar waren zij daar hé uh ze betekenden niks meer voor 

Defensie eh, dus Defensie heeft daar een soort van, ge ziet dat nog in systemen eh, in Nederland bijvoorbeeld, 

daar doen ze dat ook hé militairen die men eigenlijk, waar men geen job meer voor heeft, dat is wel wat 

choquerender natuurlijk voor het individu, daar geeft men iemand voor te postuleren nog een kans van 6 

maanden, vindt hij niks dan zegt men, bedankt hangt uwe uniform maar aan de kapstok wij gaan nog wel een 

stukje tegemoet komen om u op piste te zetten in de burgerij eh ook daar betalen zijn, maar dat bouwen ze 

sneller af, ziet ge. Hier ook natuurlijk hé inderdaad, dat is een duidelijk punt eh dat ge maakt eh, Valerie, dat 

kan één van uw elementen zijn eh van u pijnpunten hé, uh waarom niet hé, dat is een duidelijke zaak, dat 

klopt, ja zeker weten, goed? Das een beetje dat verhaal, goe? Dus zeker weten  die 3 90 en die 1 560 samen 

tellen hé, das Defensie zijn aandeel in het eerste jaar en das Defensie zijn aandeel in het tweede pakket van 

vier jaren hé. Dus ge neemt een 390 duizend euro per jaar hé en uh moest men nu zeggen, moest men daar nu 

nog 10 jaar mee verder gegaan zijn, alé ja dan zegde gij op jaarbasis ongeveer 390 duizend maal 10, dat zou 

ons nog eens zoveel gekost hebben hé. Moest men ooit op een mondelinge verdediging ofzo iets daarover 

vragen, das pure stafcheck, goed? Het belangrijkste is dat in alle gevallen, in het eerste jaar we betalen alles 

en we vragen maar 33,4 terug aan de politie, met andere woorden we betalen het eerste jaar ook al 66,6 en 

vanaf het tweede jaar werden we ook gefactureerd voor 66,6. Dus dat was eigenlijk altijd ons aandeel, goed? 

Voila. Dus dat was eigenlijk toch wat verduidelijking hoop ik. Ik moet u vertellen, Valerie, voor de volledigheid 

van uw vraag, want dat is niet gevraagd door u maar dat is wel een moeilijker cluwen waar ik zelf gene vat op 

heb, dat is we spreken hier natuurlijk over de Federale Politie, eh correct? Want we vergelijken de Federale 

Politie met de Federale Politie van 2015 eh, de steun eh, das correct eh? Goed, ge moet weten als men u ooit 

de vraag stelt bij een mondelinge verdediging uhm men heeft op een bepaald moment ook een mogelijkheid 

geboden om militairen eh om over te stappen naar lokale politiezones, ja en dus die mogelijkheid die is er 
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nog. Dus de lokale politiezones, maar dat is een heel ander concept eh dat heeft niets te maken met het 

protocolakkoord, dat heeft niets te maken met de steun van de Federale Politie, dat is echt, echt iemand die de 

keuze maakt mits bepaalde voorwaarden om over te stappen naar een lokale politiezone. En dat is iets, het 

spijt mij, maar daar kan ik u totaal niet, dat is puur een human resources business, daar kan ik u zelf niet 

zeggen of dat dat een succes verhaal is geweest, daar wordt ook niet veel reclame over gemaakt, uh waarom, 

we houden graag onze rekruten, nu zitten we terug in een periode dat we elke man nodig hebben, Valerie en 

dat is iets dat nooit beperkt in de tijd is afgesloten dus dat bestaat nog dat concept ziet ge. En is dat al lang of? 

Dat is uhm ja dat is zelfs vroeger eh, dat is zelf van vroeger dan dat, dat is van veel vroeger zelfs, dat dat kan 

en dat kan nog, das ergens iets zo, dat is ergens ingebouwd in onze wet- en regelgeving, maar ik heb niet meer 

details want ik dacht ook dat is buiten de scope van dit hier, hé, ik zou er ook geen gewag van maken tot dat 

ze u ooit de vraag stellen op een mondeling examen, ziet ge. Maar enerzijds wel vreemd dat dat dan wel kan 

naar de lokale politie. Ja, ja dat is typisch, dat is typisch aan van die projecten of concepten die beperkt zijn in 

de tijd eh, kbedoel uh daar wilden ze, ze wilden eigenlijk echt wel, uh hier de minister hoopte echt wel dat dat 

een succesverhaal eh toen, maar hij wou ook niet dat er meer dan 100 gingen zijn op dat moment, want hier 

zocht men echt jonge mensen, operationele gasten, gezond en fit , die wij ook nodig hebben hé. Versta je het, 

maar op dat moment juist die piek hebben, efkes beperkt in de tijd. Terwijl in die lokale politiezones als ik het 

goed begrepen heb, ik had iets gehoord over dat het een succes was dat het er 170 zouden zijn, ziet ge 

momenteel, maar dus daar niet zozeer ook voor administratief werk, lees al een beetje ronder en boller en 

gezonder zal ik maar zeggen, van het leven genoten uh dat die ook daarvoor in aanmerking kwamen, versta je 

het? En ik zeg het dat is een heel ander concept, een heel ander verhaal. Ik zou daar niks van zeggen, hier hebt 

ge duidelijk uw documenten over, een duidelijk verhaal, kheb die kosten kunnen opzoeken bij één van de 

collega’s, das veel duidelijker dan dat zaakje rond die lokale politiezones, dat is ook zo een beetje  als in den 

tijd, op een bepaald moment uh gaja we hebben andere overheidsdepartementen waar dat er volk tijdelijk ter 

beschikking gesteld wordt, remember voor de elektronische identiteitskaart te maken enzo, dan zijn er zo 

plots een aantal militairen die in hun gemeente, gedurende twee jaar op het gemeentehuis alle aanvragen 

konden behandelen voor elektronische identiteitskaarten, bijvoorbeeld, ziet, hier wordt dat ook weer gedaan, 

versta je? Das zo iets in die grijze zone van de HR-wereld, waar dat ge niet graag in tussenkomt, goed? En ook 

niet genoeg van weet. Klaar? Voila. 

Dan zijn we in 2015 denk ik eh, goed? Dan zijn we natuurlijk in 2015, dat heb ik wel natuurlijk, ik zit in mijn 

functie van mei 2013 dus dat betekent dat ik dat wel van de eersten dag mee gevolgd heb die planning, die 

volledige planning en waarbij dat we natuurlijk wel zaten met een plotse dreiging eh die groot was, we 

hadden in Parijs natuurlijk de aanslag gehad op Charlie Hebdo, waar dat ze daar binnen geraasd zijn daar in 

het bureel daar en kort nadien, maar dat is dan eigenlijk bij ons in België in Verviers, dat huis met die 

verdachte, verdachte plannen, zal ik maar zeggen, een imminenten aanslag voorbereid in België, met 

bewapening en explosieven enzo gevonden waar dat we dus zeiden van zo allemaal in die periode van januari 

2015, begin januari 2015, in Verviers dan 13 januari eh met nen duidelijke link naar, dat we dan zeiden oké 

goed, we moeten hier iets doen, crisisberaad van uh de regering, kernkabinet, iedereen met mekaar 

gesproken en dan eigenlijk in die week voor de inzet, want de inzet is begonnen op nen zaterdag op 17 

januari, hé, uhm in die week in allerlei al oké mannen wat gaan we hier doen, uh der moet iets gebeuren, 

maar de politie kan het niet alleen en dat was duidelijk een voorbeeld van oké, goed de inzet van het leger is 

te verantwoorden, maar natuurlijk der moeten wat regels afgesproken worden, correct? En die regels die 

moeten afgesproken worden, die moeten we natuurlijk weer vastleggen in een overeenkomst, eh we moeten 

een juridische basis hebben, goed? Want de militairen hebben geen politionele bevoegdheid in België eh, dus 

wat is er gebeurd, in die week voorafgaand eh tot en met eigenlijk de nacht van 16 op 17 januari eh natuurlijk 

op politiek niveau, wij hebben hier een aantal dossiers gemaakt, kostenraming, ik heb kostenraming gemaakt 

enzo, wat gaat dien inzet eigenlijk kosten van militairen op nationaal grondgebied, eh een bepaald statuut aan 

de mensen gegeven enzo uhm dat we konden geven eh want we hebben nu ook zo een aantal instrumenten 

om aan personeelsstatuut te geven, dat ze wat meer krijgen dan dat ze normaal in de kazerne elke dag komen 

werken zal ik zeggen, eh. Das eigen aan ons statuut natuurlijk hé, das altijd het geval voor buitenlandse 

opdrachten, maar ik heb ook die mogelijkheid om dit voor te stellen op nationaal grondgebied, goed? Dus 

uhm daar ga ik seffes efkes terug op komen, Valerie natuurlijk. Dus wat is er dan gebeurd, dan is er op een 
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paar dagen tijd is er een heel mekanisme op touw gezet waarbij dat de keuze er was ofwel ging de politie, dat 

kent ge ook wel dat systeem, ofwel ging de politie de mensen opeisen, de militairen opeisen, er zijn een paar 

overheden die kunnen opeisen in België nog altijd, waaronder de minister van Binnenlandse Zaken eh, maar 

natuurlijk ge begrijpt Valerie, dat opeisen dat is zo, dat heeft zo ne wrange nasmaak hé, dat opeisen is zo 

precies van oké het is hier al totale chaos eh ons land staat in brand, ik bedoel uh iedereen, tis hier muiterij, 

indringen, verkrachtingen gelijk in de Middeleeuwen, ja dat was het geval niet hé, eigenlijk was er nog niks in 

België, dus men heeft gezegd, die opeising das toch een beetje grof eh, kunnen we niet op een andere manier 

werken, ja natuurlijk, wij kunnen wij op een andere manier werken, we kunnen steun geven aan de Federale 

Politie voor bepaalde opdrachten, maar niet alles. Ziet ge, bijvoorbeeld het fouilleren van mensen dat kan 

niet, een huis binnen roefelen en dat huis van onder tot boven leegmaken dat kan natuurlijk ook niet, maar 

bewakingsopdrachten, wij met de militairen wij kunnen gevoelige punten bewaken, wij kunnen gemengde 

patrouilles doen enzo en dan heb je natuurlijk en de collega’s hebben dat waarschijnlijk in geuren en kleuren 

uitgelegd, wat dat ze dan uiteindelijk wel aan het doen zijn onze jongens eh en wat zeker niet, maar natuurlijk 

om al die afspraken vast te leggen, dat is weer belangrijk voor mijn domein want ik ben de man aan de kant 

van het budgettaire, financiële verhaal, maar ook aan het verhaal van de wettelijke basis erachter hé, dus ik 

moet zorgen dat dat plaatje klopt en dan hebben we uiteindelijk een protocolakkoord ook gemaakt, goed? Dat 

heb ik al gelezen. Hebde et gekregen en gelezen? Ja, maar ik weet of dat het meest recente is. Ah ik heb er twee, 

dus 17 januari is den eersten en ik heb ook nog een op 13 maart. Ja die had ik nog niet. Ah ok, niet veel 

veranderd hé, inhoudelijk een paar fine tuningskes, ook in de refertes waarom, ge moet weten den eerste 

keer dat ging rap, rap, rap en ik heb hier vorige, veertien dagen geleden dat was toevallig he, heb ik een 

presentatie gegeven, in het Frans weliswaar, maar we gaan daar eens doorgaan in het Nederlands hé Valerie, 

geen probleem. Aan mensen die eigenlijk de master na master aan het behalen zijn bij ons, de militaire 

administrateurs eh, dat heb ik ook zoveel jaren geleden gedaan, dus ik geef nog altijd eens af en toe een 

gelegenheidsles eh en ik ging, ik had ook één van mijn praktijkvoorbeelden was de steun aan de FEDPOL eh 

dus daar gaan we sebiet efkes over gaan, goed, dus dat heb ik voor u, dus natuurlijk die slides en dan de meest 

recente versie van het protocolakkoord, goed. De ouwe moet ge niet hebben hé? Dat hoeft niet echt.  Ik ga hem 

toch meegeven als ge ooit voor de documentatie, als ze u bij het mondeling vragen wat is het verschil dan, ik 

zou op voorhand toch eens, ik geef u nen tip hé, ik heb genoeg examens moeten afleggen ook eh als student, 

daar moet ge gewoon eens lijn per lijn eens over gaan, dan gade zien ah hier is gewoon efkes eh ze spreken 

hier plots over adviezen van IF’s, Inspecteurs van Financiën, 16 januari, ah dat zeggen ze hier ook maar op 9 

maart ook en waarom dat is een specialleke, dat zal ik u sebiet tonen op de slides, dus dat zijn zo van die 

kleinigheden die dat in dat protocol eh naar voor komen, maar voor de rest basisprincipes de steun, de 

financiering, de facturatie aan de FEDPOL dat blijft allemaal zoals op 17 januari, maar kgaat u toch meegeven, 

goed? Voila 

Dus als we kijken naar de slides, we zullen eens zien si, das eigenlijk een vraag die, het laatste stuk van den 

derde slide is dan wat is de totale kostprijs dat komt dan terug, maar ik wil u toch ietske breder vertellen 

omdat ik weet de collega’s doen operaties, die trekken pijlen die zetten iedereen in, maar, maar ik ben zo de 

man van dingen die u ook kunnen interesseren voor uw werk, goed? Zoals ik u verteld heb hé, dus begin 

januari, de vraag kwam dadelijk van Binnenlandse zaken natuurlijk eh omdat zij ook zeiden van kijk wat dat 

we willen qua veiligheidsniveau kunnen we niet realiseren met onze eigen politietroepen, dus dat was 

belangrijk, goed? Uhm het was specifiek gericht naar een aantal plaatsen eh, de opdracht was zeer duidelijk 

eh, zeker in het begin was die heel mooi afgelijnd, nadien is die opdracht wel een beetje uitgebreid en verder 

uitgebreid en nog meer en nog meer, maar ge kunt aan de rekker blijven trekken tot hem springt natuurlijk 

hé, dat ziet ge van hier he. Belangrijke problematiek was zeker de juridische knoop van wat mogen de 

militairen doen, want eigenlijk strikt genomen, als er geen uitzonderingen gemaakt worden, mogen wij doen 

aan wettelijke zelfverdediging op ons nationaal grondgebied en voor de rest niks punt aan de lijn, der is daar 

natuurlijk dan wel en dat hebben ze u wel uitgelegd natuurlijk, dat er daar op een bepaald moment toch een 

brief van De Bolle is geweest, waarbij dat er gezegd werd, gemengde patrouilles dat kan, als de militairen iets 

doen haal er anders direct de politiemensen bij enzovoort,  enzovoort, alé een aantal zaken konden wel in 

steun van wel altijd wel eh, dien ondersteunende rol was belangrijk nooit op de voorgrond, goed? De militair 

werd niet plots een politieman. Dus dat was eigenlijk duidelijk hé, dus das wel belangrijk om toch efkes ne zin 
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of twee aan te wijden in uw werk, belangrijk voor het statuut van het personeel, was natuurlijk typisch voor 

mij en in die briefing was dat al van belang hé, eh we kunnen terug twee dingen doen, als we zeggen 

handhaven van de openbare orde, dan verwijst ge eigenlijk naar hetgeen dat die mogelijkheid was moest men 

die opeising gedaan hebben, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus als dat een opeising was geweest, dan 

hadden wij ingezet geweest volgens ons personeelsstatuut, zo noemen wij dat, handhaving van de openbare 

orde, maar ge voelt het hé, Valerie er klopt iets niet hé, er is hier geen openbare orde te herstellen, tis niet dat 

de Belgische bevolking mekaar de kop inslaat eh, neen dus dat paste eigenlijk niet, dat was niet helemaal 

correct, daar hebben ze dan lang over gediscussieerd en dan hebben ze gezegd, neen we pakken iets uit onze 

andere instrumenten die we kunnen gebruiken en dan hebben we gezegd kijk we zetten de mensen in, in een 

statuut van militaire bijstand en militaire bijstand dat is perfect mogelijk, want wat zegt de definitie want 

achter zo’n statuut zit altijd een definitie natuurlijk, wat zegt de definitie van militaire bijstand het gaat over 

een programma dat door onze minister is goedgekeurd, eh dus onze minister geeft zijn goedkeuring voor dat 

programma of project eh, voor een militaire-burgerlijke samenwerking, ook prima, want we gaan de 

militairen laten samenwerken met Binnenlandse Zaken, met de Federale Politie en het kadert in de 

verbetering of het behouden van ons veiligheidsbeleid. En dan zitten we er natuurlijk middenin hé, we 

zouden inderdaad in onze nationale veiligheid en onze internationale veiligheid hé, de beiden samen hé, ziet 

ge en dat kon dus perfect, goed? Dus hier hebben we voor gekozen met natuurlijk dat personeelsstatuut gaat 

dan altijd een pakket, wij noemen dat dan een pakket van toelagen en vergoedingen, waarom? Ja de mensen 

worden ingezet, ze worden ingezet voor een langere periode, ze gingen ook een week of 14 dagen of 3 weken 

niet naar huis, ze werkten ook tijdens het weekend door, ook op zon- en feestdagen, Valerie want wij maakten 

geen uitzondering, dat was uh 24 uur van dienst zijn, een paar uur slapen dan weer terug paf oké ge zijt 

reserve klaar om ergens tussen te komen, dus dat maakt dat dat toch wel ietske anders is dan hier gewoon 

vannacht tot 5 komen werken en naar huis gaan en niet kunnen opgebeld worden, versta je het? En daarom 

hebben wij zo dat personeelsstatuut dat we kunnen gebruiken om de mensen bepaalde dingen te geven, extra 

bovenop, gelinkt aan de opdracht, ziet ge das altijd heel belangrijk, goed? Dus dat hebben we gedaan. 

Problematiek van de kosten, nu wordt het interessant. Der waren voor ons in januari vorig jaar drie 

mogelijkheden om met die kosten om te gaan, oké. Het eerste was Defensie betaalt in een eesten tijd alles, hé 

of dat ze nu dat aan het doen zijn of ergens anders ingezet worden, oké goed en dan gaan we op de een of 

andere manier omdat Binnenlandse Zaken toch vragende partij is, dus moeten we toch niet alles van het 

budget van Defensie nemen eh, zei men dan, gaat Binnenlandse Zaken een aantal zaken terug betalen, goed, 

dat is een mogelijkheid, of ze gaan alles terug betalen, dat was een mogelijkheid, een eerste mogelijkheid, een 

tweede mogelijkheid dat is typisch voor Defensie natuurlijk hé, dat moet ge allemaal niet in het lang en het 

breed opstellen hé of opschrijven want we hebben sowieso voor de eerste mogelijkheid gekozen eh straks dat 

moet ik zeggen eh goed? Een tweede mogelijkheid dat is dat Binnenlandse Zaken geld van hun budget, dat ze 

voor de politie gebruiken, dat ze bijvoorbeeld aan Defensie zouden gegeven hebben voor de inzet begon, dat 

is een mekanisme dat kan eh budgettair technisch, dus dat betekent dat dan dat geld waar dat ik de kost voor 

geraamd zou hebben, waarvan dat ik zeg die grap, alé die grap, diene inzet gaat hier voor 2015, gaat hier 

zoveel kosten, oké goed, als ze dat budget zouden gegeven hebben, desnoods in schijven, in verschillende 

betalingen, als ze dat budget zouden gegeven hebben en dat wij dat hier op wat dat wij noemen een 

wachtrekening eh, het woord zegt het zelf dus een rekening waar dat, waar dat geld op gezet wordt en dan 

wordt er gewacht tot dat er kosten gemaakt worden en zo zouden wij eigenlijk niet moeten geprefinancierd 

hebben, maar zo zouden wij dat geld rechtstreeks kunnen gebruikt hebben, zonder dat eigenlijk voor te 

schieten vanuit ons budget of iets, dat is een tweede mogelijkheid. Een derde mogelijkheid dat moet ge weten 

Valerie, dat is, ge moet weten dat bij de goedkeuring en de uitvoering van een begroting is er altijd nog bij de 

FOD B&B, begroting en beheerscontrole, is er altijd nog zo ne pot geld en we noemen dat de 

interdepartementale provisie eh dat is een provisie, dat is een pot, die nog niet op voorhand wordt uitgedeeld 

aan iemand, bij het overheidsbudget en dat is zo ne pot waarvan de minister van begroting dan kan zeggen 

als er eens specifieke uitgaven zijn en er is echt iets onverwachts en er moet echt dringend voor de 

brandweer ik weet niet wat gekocht worden of voor de politie dat of voor het leger dat of er moet plots met 

Buitenlandse Zaken voor een catastrofe in de wereld, de landgenoten moeten teruggehaald worden, uit Congo 

bijvoorbeeld, uit andere landen, stel u voor dat dat. Geldt dat dan ook bijvoorbeeld voor de vluchtelingencrisis 
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dan? Ja zo iets, ja ja bijvoorbeeld of voor de vluchtelingencrisis er moet hier plots ergens, we worden hier 

plots ergens geconfronteerd, ergens in het midden van het jaar met iets dat we helemaal niet begroot hadden, 

want dat zit niet in de begroting hé er is altijd wel ne pot voor, maar natuurlijk de minister van Begroting gaat 

diene pot ook maar niet zomaar direct uitdelen als er ook andere mogelijkheden zijn, ziet ge. Dus die derde 

mogelijkheid was precies vragen aan de minister van Begroting om uit diene pot direct die fondsen, die 

middelen te kunnen krijgen om direct mee te werken voor Defensie, ziet ge.  

Uiteindelijk heeft men, helaas, gekozen voor de meest complexe benadering, zijnde de facturatie na een 

periode van inzet, dus dat betekent niet dat ik moest wachten tot op het einde van de inzet, maar er werd wel 

afgesproken tussen de kabinetten, ik eh naar ons kabinet naar de minister van Defensie en zij die dan spreken 

met hun collega’s van Binnenlandse Zaken wanneer hun facturen dan mochten komen, ziet ge dus daar is 

uiteindelijk dan voor gekozen voor die eerste mogelijkheid, goed?  

Wat is er gebeurd op politiek niveau ondertussen, we komen daar op terug natuurlijk, eerst de beslissing de 

nacht van 16 op 17 januari, na middernacht, dus eigenlijk 17 januari, voor een initiële inzet van 2 maanden, 

goed, in dat fameus statuut, militaire bijstand zoals ik gezegd heb. De tweede goedkeuring dan want 

natuurlijk ja als ge voelt dat ge moet verder doen dan moet er opnieuw door de politiek een goedkeuring 

komen hé, want uiteindelijk was dat een inzet op vraag van een ander departement plus nog eens dat die 

personeelsstatuut voor militaire inzet voor operaties, dan moet ge terug een politieke goedkeuring hebben. 

Dus van de 15e maart heeft men eigenlijk gezegd, we gaan maand per maand beoordelen, en wie gaat dat in 

dien eerste tijd beoordelen, niet de minsterraad, want die heet de competenties niet, maar die alé toch niet ik 

bedoel, begrijp me niet verkeerd, toch niet in dat geval, wat gaan ze doen, vanaf dan is eigenlijk OCAD, dus het 

Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging, l’OCAD, l’OCAM in het Frans eh, die zijn elke 

maand en nadien kwamen die wekelijks bij elkaar natuurlijk en op een bepaald moment zelfs dagelijks, gaven 

die elke maand hun advies of dat het nog opportuun was om militairen in de straat te behouden, ja of nee. 

Goed dat werd dan nog eens bevestigd, het advies werd voorgelegd, hun analyse werd voorgelegd aan wat dat 

wij noemen de strategische raad voor inlichtingen en veiligheid eh dus dat is al een trappeke hoger, ge ziet 

van hier dat is telkens een vertegenwoordiging van Binnenlandse Zaken, FEDPOL, Staatsveiligheid, hier bij 

ons onze militair inlichtingendiensten, ons kabinet, iedereen daarbij natuurlijk en die gaan dan precies 

zeggen, oké ons advies, wij volgen die analyse van het OCAD, we moeten die militairen behouden of we 

moeten zelfs meer militairen hebben in de straat, wat ook gebeurd is op een bepaald moment en zo hebt ge 

dus dat verhaal dat dan dat advies voorgelegd werd aan de ministerraad op de agenda in de ministerraad en 

dat dan telkens zo voor gans 2015 die verlengingen, laat ons zeggen doorgetrokken Valerie. Ze hebben dan op 

een bepaald moment, dat hebben ze u misschien al verteld waarschijnlijk, in getalsterkte naar beneden 

gehaald eh, maar natuurlijk moet ik u niet vertellen zeker, 13 november paf aanslagen in Parijs, tsjaka boem 

terug omhoog en we stonden met, we stonden op een bepaald moment met 1500, 1700 militairen in de straat 

natuurlijk op het einde van het jaar hé, goed. Dan terug een beetje afgebouwd en ja dan moet ik u niet 

vertellen waarschijnlijk wat er in maart gebeurd is, dus terug paf, omhoog, dus in dit verhaal zitten we nu, 

ziet ge. Dus tot den dag van vandaag moet ge weten dat die beslissing nog altijd maandelijks gebeurd, goed. 

Dus dat is nog altijd iets dat nu nog altijd doorloopt, ja.  

Zoals ik u verteld heb hé, we hebben natuurlijk om alles mooi juridisch vast te leggen en de 

uitvoeringsmodaliteiten te bepalen, hebben we dus een protocolakkoord, eerste versie van 17 januari, 

aangepast op 13 maart, ge hebt de twee documentjes verkregen hé, goed? 

Wat ik nog niet in detail gezegd heb hé, daar komen we nu een beetje voor, hé wat zegt dat protocolakkoord, 

dat schept dus het algemeen kader van diene inzet, lees wat mogen de militairen, wat mogen ze niet en wat 

willen we dat ze doen uiteindelijk en dan hebt ge het verhaal van en hoe gaan we dat nu financieren, eh hoe 

gaan we dat nu doen, ah kijk er is een prefinanciering door Defensie, dus wij pakken alle kosten op ons en ik 

ben dan eigenlijk periodieke facturatie gaan doen, niet noodzakelijk maand per maand, den eerste keer was 

dat de periode dat er zoveel militairen ingezet was en dan een tweede periode van een paar maand zoveel 

militairen en nadien ben ik op om en bij om de twee maand beginnen factureren, waarom, ja we gingen na de 

zomer natuurlijk naar het einde van een begrotingsjaar toe en dan op vraag van Binnenlandse Zaken, een 
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beetje dat was een wisselwerking van, ah kijk X kunde misschien nog effe een factuur sturen, hebben we 

zeker die factuur nog van november, voor half december of we willen die zeker betalen, alé dus dat was een 

perfecte verstandhouding tussen de beide, tis zo dat we eigenlijk zijn beginnen werken met dat spel van die 

periodieke facturatie. Ik heb uiteindelijk 9 facturen gestuurd in 2015, dat is ook belangrijk, Valerie, de 

afspraak was gemaakt in het protocolakkoord dat ga je merken, van dus wat wij noemen de term, we spreken 

binnen de kosten binnen Defensie spreken we over de vaste kosten en de variabele kosten. De variabele 

kosten zijn eigenlijk alle kosten beste als ik dat uitleg is, variabele kosten dat zijn de kosten die ge niet zou 

hebben als we het niet zouden gedaan hebben. Voila dus dat betekent als ik hier op mijne stoel alle dagen 

kom werken ja dan moeten ze mij die toelagen en die vergoedingen niet geven, goed. Dat breng ik ook mij 

bokes mee dus dan eet ik niet in de militaire mess of op kosten van Defensie want ik ga alle dagen naar huis 

en ik kan alle dagen mijn bokes meebrengen, hé. En dan rijden er ook geen voertuigen rond voor die 

opdrachten. Wat dat er dan gebeurt, de vaste kosten dat is normaal, uwen auto moet ook periodiek op 

onderhoud bij wijze van spreken, uh ons militair voertuigenpark moet zijn periodieke onderhoudsbeurten 

hebben om op pijl te blijven, om 100% operationeel te blijven, ziet ge dat zijn zo die zaken allemaal waar dat 

ik het over heb, goed, dat zijn de vaste kosten. Die variabele kosten, die komen er bovenop en het zijn net die 

kosten die ik mocht factureren aan Binnenlandse Zaken, aan de FEDPOL eigenlijk die hun budget kregen van 

Binnenlandse zaken, goed? Dat passeerde altijd via het kabinet van BIZ hé, goed. Dus dat betekent concreet, 

waren dat die variabele kosten, de toelagen en de vergoedingen voor het personeel, allocation en indemnité, 

de voeding wat een belangrijke kost was, de mensen gingen 3 keer op een dag eten in de mess en kregen ook 

nachtrantsoenen hé, waaronder soep, koffie eh tijdens de nachten al die extra’s en functionering van de 

voertuigen dus kilometers gereden, de extra pannes die er waren, banden vervangen, brandstof tanken in de 

voertuigen als dat soort zaken, ziet ge. En dat betekent dan concreet in dat verhaal als we dan komen tot, tot 

mijn synthese hier van die kosten, welke kosten, hoeveel heeft dat spelleke in 2015 nu gekost, dan zeg de 

bruto kost voor die steun, lees die vaste en die variabele kosten tezamen, de totale kost van diene steun was 

18 miljoen en zo veel, zoals ge ziet, ik heb daarvan de variabele kosten kunnen afleiden, ik gaat er efkes 

bijschrijven in potlood, dus de eerste is de totale kost, vaste en variabele, ik heb dan de facturatie kunnen 

doen aan Binnenlandse Zaken, lees, zo aan de FEDPOL van 17 miljoen 150 duizend euro, dat zijn die variabele 

kosten hé, waar ik dus juist over sprak. En de kost die wij ten laste van Defensie hebben gehouden, dat was 

die 1 miljoen 146 duizend euro, dat is die vaste kost, het onderhoud dat moet gebeuren, ok, goed, voila. Ja, ik 

moet zorgen dat ik niet te zeer met termen naar u toe smijt. Ah neenee ik had daar al veel over gelezen in de 

commissieverslagen omdat er daar veel discussie over was. Ahja das zeker dat, ten eerste uhm de afspraak bij 

het protocolakkoord was duidelijk, het protocolakkoord was eigenlijk, eh ge gaat dat zien, dat 

protocolakkoord is niet getekend zoals dat protocolakkoord van hier, eigenlijk een protocolakkoord dat 

eigenlijk de gezamenlijke ministerraad in die beslissing in de nacht van 17 januari, zei de ministerraad, kijk 

wij nemen die beslissing, wij keuren het protocolakkoord goed en daarmee ook den inzet, goe? Ze wisten op 

voorhand wat ze konden verwachten van kosten, wij hadden op voorhand de kostenraming gegeven eh, ze 

wisten perfect aan wat ze zich konden verwachten qua maatstaf, qua stafcheck, de eerste factuur die 

vertrokken is van mij, meer vragen dan antwoorden aan mij gesteld, in de zin van en waarom zoveel 

voertuigen en hoe komt zoveel volk, en zijn er daar geen volk bij, maken jullie geen onderscheid zoals bij ons 

bij de politie, eh bij de politie de officieren die gaan niet mee buiten, die blijven in die kazerne en die worden 

niet betaald met die toelagen en vergoedingen, sorry bij ons is dat niet, wij zijn 1 geheel, wij hebben een 

structuur met officieren, onderofficieren en soldaten, wij rukken samen uit, wij gaan samen op terrein onze 

officieren rijden rond onze onderofficieren die staan samen met patrouilles op straat, dus wij werken 

helemaal anders als de politie, vandaar gedurende maanden een aantal vragen, eh, dan natuurlijk een andere 

reeks vragen was van de grootorde van amai seg die rijden nogal wat rond, dat zijn nogal bedragen voor die 

voertuigen, hoe komt dat, ja de militaire eenheden die kwamen van X, die kwamen van Arlon tegen de 

Luxemburgse grens, die kwamen naar Brussel gereden alleen die rit al is 200 km en zo veel, Valerie, die rijden 

terug om ander volk te gaan oppikken, ziet ge dus op een periode van een week of van een maand hebben die 

inderdaad veel gereden die voertuigen, ziede het, al dat soort vragen, dat kreeg ik natuurlijk hé, en dan nog 

een keer uitleggen, hoe dat juist ons statuut van toelagen en vergoedingen zat, want natuurlijk de politie kent 

een ander statuut, zij kennen een ander personeelsstatuut dan wij, dus dat was in het begin heel wat. En op 

een bepaald moment waren dus aan de kant van hun, ja oké ja de inspecteur financiën was overtuigd, 
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Binnenlandse Zaken was overtuigd, ze waren tevreden met onze bijkomende uitleg, met onze 

argumenteringen en plots na de zomer werden die facturen heel netjes allemaal proper achter elkaar betaald 

en waren ze zelf vragende partij naar het einde van het jaar toe, ja mannen stuur eens die factuur want X we 

zouden die graag betalen hé in 2015, dus omgekeerde wereld, ziet ge, dus das een beetje dat verhaal. Uh das 

ook het hoofddoel van uw werk niet hé, ik kan ik u al die facturen tonen bon dat zijn de totalen hé. Ja met die 

totalen ben ik al heel blij. Als gij op een bepaald moment nog vragen zou hebben en ge zijt aan het schrijven, 

aarzel niet om eens iets te laten lezen ofz hé. Ik heb van meerdere mensen in het verleden al dingen nagelezen 

of zo eens bekeken, of ik zou eens graag een opinie hebben van een buitenstaander, zeg maar. Ja, ja das goed. 

Goed, voor mij geen probleem.  

Ja de vraag 8 hier, ik heb toch wel wat meer verteld dan vraag 8 hier. Ja de operationele vragen dat hebben de 

collega’s waarschijnlijk al, dat is mijn business natuurlijk niet. Ja, ja daar hebben ze op geantwoord. Ik had wel 

nog een paar vraagjes algemeen dan. Ja zeg maar. Uhm omdat meneer X zei dat men van plan is om in 2018 een 

soort van veiligheidskorps op te richten omdat één van mijn vragen naar de toekomst toe is ook van, gaan we 

terug naar een soort van gendarmerie en terug een combinatie van militairen en politie, maar dan stuurde hij 

nog een mail om te zeggen dat dat korps eigenlijk al langer een idee is, ik weet niet of u daar nog iets meer over 

kan vertellen. Uiteindelijk is dat al een paar keer naar boven gekomen, dat veiligheidskorps, waarom specifiek 

om van die opdrachtjes te kunnen doen à la, op dat de overheid, ik zal het zo zeggen op dat de overheid iets 

zou hebben als een korps dat eigenlijk, zoals nu privé firma’s doen zoals groep 5, Securitas, weet ge al die 

zaken, als ge die wilt inschakelen die kosten natuurlijk ongelofelijk veel geld, eh, zou de overheid, zouden ze 

willen en dat is een paar keer naar voor gekomen, om een veiligheidskorps, iets waar dat ge met een eigen 

statuut, een specifiek statuut, maar dat ge met een gezonde beurtrol zodanig dat iedereen in een systeem zit 

van werken, maar ook op tijd thuis, op tijd bij vrouw en kinderen enzovoort, in een normaal ritme, wetende 

dat dat zijn hoofdjob is, eigenlijk niets anders dan dat zou kunnen doen, dus das eigenlijk een beetje, dat is 

niet echt gendarmerie, want gendarmerie van vroeger dat was natuurlijk een politie met een militair uniform, 

alé die militaire opdrachten kon gaan doen, die konden mee inspringen bij militaire politie enzo. Men wilt zo 

ver niet gaan, men wilt echt wel gaan, naar een soort van ja, noem het dan een soort van civiele bescherming 

maar dan gewapend en specifiek gericht op wat wij noemen gevoelige punten, dus bewaking, 

bewakingsopdrachten, type nucleaire sites waar nu militairen staan eh, en al die ambassades en inderdaad de 

Joodse gemeenschap en al die andere installaties om dagdagelijkse basistaken, als hoofdtaak eh aanbieden en 

inderdaad, men gaat ongetwijfeld zoeken in de pool waar dat ge die expertise vindt, lees bij Defensie en bij de 

politie, juist. En het zal er komen, het zal er komen want de politieke mond is er vol van om het zo te zeggen 

Valerie en nu ook in ons strategisch plan wordt er gewag gemaakt van kijk op een bepaald moment gaan we 

de mogelijkheid bieden aan militairen om over te stappen naar dat veiligheidskorps. En dat zijn dan voor 

statische opdrachten althans, zijn dat niet noodzakelijk de jongsten, ziet ge, die we gaan eh, die we proberen 

van, van daar warm voor te maken. Dat is dan eigenlijk echt zo voor statische bewaking? Volgens mij wel, voor 

mij wel, al wat dat wij nu doen, al die punten, overal waar ge nu militairen ziet staan, de luchthaven, zelfs de 

kinepolis eh, al die plaatsen,  ja het station, al die plaatsen waar dat nu veel volk samenkomt, al die 

showpoints, waar dat er veel passage is uh, of in de spitsuren of de ganzen dag door, die die de 

hoofdkwartieren van de politieke wereld hé, de Europese Unie, hier aan de Schuman, de NATO hoofdkwartier 

enzo, als dat soort zaken, moest dat kunnen aan een veiligheidskorps gegeven worden, dan kunt ge de 

militairen, puur de militairen van Defensie, wegtrekken, terug naar hun core business, maar eigenlijk ook de 

politie core business laten doen. Lees patrouilleren, huiszoekingen, het betere werk, voetbalmatchen 

beveiligen, eh en andere manifestaties, ziet ge met de mobiele eenheden zal ik maar zeggen, wat we vroeger 

een mobiel legioen noemden, maar das afgeschaft, dus dat eigenlijk hé, ziet ge. Dat is dat veiligheidskorps.  

Maar er is eigenlijk al een veiligheidskorps bij Justitie had ik gelezen, dat is dan ook zo om bijvoorbeeld 

gedetineerden over te plaatsen. Klopt, maar heel beperkt hé, heel beperkt hé, ja das correct, die doen 

gevangenentransport hé, maar das heel specifiek. Maar das dan nog iets anders? Ja, ja onder den hoed, 

eigenlijk zijn dat gewapende cipiers, maar dat bestaat inderdaad, maar dat is in beperkt mate, die mensen zijn 

goh, met hoeveel zouden die zijn Valerie, 200, 250, maximum als het zoveel is al, haha. Maar dat zijn dus twee 

verschillende soorten. Absoluut, absoluut, dat is een heel andere scope van opdrachten, ja zeker weten.  
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Ja ik had ook uhm, als bijvoorbeeld morgen de regering zou vallen kzeg maar iets hé en er komt een totaal 

nieuwe regering met allemaal andere partijen, is de kans dan groot dat de militairen de kazerne terug invliegen, 

als da partijen zijn die meer tegen de inzet, want er zijn ook, niet iedere politieke partij is daar ook voor te 

vinden eh? Correct, maar ik denk de dag van vandaag, ik denk dat geen enkele politieke partij dat aandurft om 

te zeggen, stop met diene steun, want dat is natuurlijk gelinkt aan iets dat de regering overstijgt, lees het 

dreigingsniveau van uw land hé, ziet ge, uh er is zo iets van wanneer is de nationale veiligheid terug van die 

mate dat de politietroepen dat aankunnen en vanaf welk punt is dat niet meer en ik ben 100% zeker als ge 

merkt wat er allemaal gebeurt is nu recent, zelfs nu ook in België, ook al is die kritiek daar van de politiek, van 

bepaalde politieke partijen, dat het geen één partij individueel zal aandurven, zelfs niet in een coalitie van 

twee drie partijen om te zeggen, mannen we stoppen daar mee, tis goed geweest, ik denk het niet, ik kan mij 

dat niet voorstellen, Valerie. Waarom, omdat dat precies, dat overstijgt de regering, oké ja het is de 

ministerraad die beslist, tuurlijk maar ik kan me niet voorstellen de dag van vandaag dat dat kan gebeuren of 

zal gebeuren of door iemand initiatief genomen wordt, nee. 

En hebben jullie een idee van hoe lang dat nog zal duren die opdracht? Gene kristallen bol hé, gene kristallen 

bol, uh ik vrees dat we nog een tijd vertrokken zijn, ik vrees dat we het ganse jaar, zo niet het volgend jaar nog 

uit doen, zo niet zelfs tot dat dat veiligheidskorps der effectief is en bestaat. Dat is nu iets, men kan niet plots, 

plots dat werk terug laten doen in deze mate door politie die we niet hebben, ziet ge, moest nu, moest nu in de 

ideale wereld maar dat weten wij ook hé, die terreurdreiging, das iets van nu en van allen tijd en naar de 

toekomst toe eh. De vraag is alleen waar en wanneer gaat het nog eens gebeuren hé, dat is de vraag die ge 

moet stellen, het zal gebeuren en waarom, dat roeit ge niet uit dat is niet zoals een conflict, partij A tegen 

partij B en waarbij vroeger ineens partij B zegt van ja kijk we hebben verloren, voila mannen hier zijn onze 

wapens, gedaan eh, dan zoude kunnen zeggen oké mannen iedereen keert terug naar een situatie, wat dat we 

dan vroeger vredesvoet noemen, we gaan het land terug opbouwen en klaar, maar we zitten nu in die situatie 

in die terreurdreiging waar dat ge dus absoluut vandaag niet kunt zeggen wat er morgen of overmorgen gaat 

gebeuren, Valerie, ziet ge. En voor mij zolang dat dat punt waar dat we nu gekomen zijn, ge voelde dat goed 

genoeg in 2015, men voelde men zich daar op een bepaald moment zo comfortabel dat de militairen een 

aantal taken van de politie overnamen, we gaan dat ongetwijfeld afbouwen, ik zeg niet dat we blijvend met al 

dat volk in de straat, we gaan dat terug afbouwen in functie van het dreigingsniveau, maar op de een of 

andere manier vrees ik dat we daar gaan staan tot het veiligheidskorps daar zal zijn. Omdat er een aantal aan 

de basis opdrachtjes zijn waar we in januari vorig jaar mee gestart zijn dat we gaan moeten blijven doen tot 

dat iemand die kan overnemen en die iemand gaat niet de politie zijn want die kunnen het niet, die hebben 

ons in den tijd gevraagd voor steun en dan zal het volgens mij dat punt zijn dat het veiligheidskorps gaat 

tussenkomen, ziet ge. En dat veiligheidskorps willen ze dat dan putten uit Defensie of Politie of een volledig 

nieuw? Ik denk uh, ik denk de mogelijkheid geven om te laten afvloeien uit politie en Defensie in eerste tijd en 

dan bijkomend rekruteren uit de burgerij, maar daarbij komt rekruteren uit de burgerij vergt natuurlijk ook 

een volledige vorming en een pakket aan basisopleiding, want wij kunnen niet verwachten dat iemand zoals 

gij die zegt ja ik ben wel geïnteresseerd op hetzelfde niveau nu al kunt zijn zoals, Valerie, iemand die al een 

aantal jaren heeft meegedraaid eh en die getraind is en die kan omgaan met wapens en die kan omgaan met 

die basisprincipes van controles en dergelijke meer eh, van die bewakingsopdrachten hé, dus dat is eigenlijk 

een beetje dat hé. 

Maar in het regeerakkoord vond ik daar niet echt iets van terug van het Veiligheidskorps, we zo dat van Justitie, 

maar zo niks eh, maar kzal nog es, kmoet vanmiddag nog naar het kabinet van Defensie. Ja, oké das goed, met 

wie hebt ge een afspraak?  [persoonlijk gesprek volgt]. 

Weet dat we nu in 2016, maar ik denk dat dat niet de scope van uw werk is vermoed ik, maar we zijn in 2016, 

puur dan naar de financiering toe Valerie, moet ge weten dat we eigenlijk eind december allemaal ingezien 

hebben, dat we heel veel mekaars leven aan het zuur maken waren met die facturatie en met die duizenden 

controles en met aan mekaar vragen te stellen en onnozel te doen eigenlijk tot het vervelende detail toe, dat 

we eigenlijk overgestapt zijn, pas op dat was ook mits goedkeuring van de minister van Begroting, mits 

goedkeuring vooral van de Inspecteurs van Financiën hé, die overal zitten in de departementen, dat moet ik u 
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niet vertellen, dus uh, der is ook wel wat discussie geweest, dat we nu uiteindelijk gaan werken, gelukkig, met 

een provisie die we van begroting gaan krijgen, voor 2016, maar wat moeten wij daar voor doen, wij moeten 

daar ook trimestrieel een dossier voor indienen, eh dus dat is de werkwijze, ge moet weten dat ik ook weer 

meegewerkt heb, qua kosten eh omdat eerste dossier dat dan eigenlijk door mijn collega’s van budget en 

financiën beneden, dat is dus verstuurd naar eh, via ons kabinet tuurlijk onze IF, onze Inspecteur van 

Financiën op het kabinet,  zo naar begroting, en dat is die, zal ik zeggen eerste pakket van geld, van budget 

van middelen dat we gaan kunnen krijgen uit die provisie voor januari, februari, maart, goed. Dus het 

mechanisme van financiering is sinds 2016 wel anders, dat hebben wij wel aangepast, maar de inzet is 

hetzelfde gebleven.  
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Transcriptie: Kabinet van de Minister van Defensie  
                             –  Beleidsdirecteur Militaire Operaties (kolonel)       [19 april 2016, Brussel] 
 

Dus over de inzet van 2010, dat is deze ochtend uitgeklaard, in 2010 heeft dat nooit plaatsgevonden, maar er zijn 

wel militairen overgeplaatst, maar dat waren er uiteindelijk maar 15. Ik dacht 14, maar ok. Uhm maar meneer X 

heeft dat volledig uitgelegd dus het protocol dat daar mee verbonden is en hoe dat dat helemaal in zijn werk is 

gegaan, uhm, dus dan weet ik het meeste ongeveer en dan van de inzet van 2015, misschien wat het doel of de 

finaliteit juist was van deze inzet. 

Misschien toch enkele woorden over de passage van de militairen naar de politie in 2010 om zeker te zijn dat 

u over, alé ik zal gewoon misschien enkele informaties bijvoegen, maar uh u beschikt misschien daar over al, 

dus dan moet u mij stoppen, dus uh de bedoeling was gewoon een gat te vullen van, dus van gebrek aan 

capaciteit bij de politie toen in 2010 en dus dat was wel denk ik naar de politie en naar Brussel en dat was 

geen echte operatie of opdracht dat was echt een passage van een veiligheidskorps, alé van Defensie naar de 

politie. Ik dacht persoonlijk dat het een 14 tal militairen betrefte maar uh het schijnt dat het een beetje meer 

was en zelfs als het 14 of 15 zijn er volgens mij nog minder, uh van er zijn er niet veel gebleven bij de politie. 

En daar weet u ook niet, daar heeft u ook niet. Nee nee er zijn er nu misschien nog een 5 tal of iets, niet meer 

eh, dus uh, het was echt uh niet veel zou ik zeggen en dat was ook gebonden aan het feit denk ik dat, alé ik 

denk het niet ik ben daar zeker van uhm voor Defensie was het te uitdagend. Dus als de politie een 

versterking vraagt, vragen ze meestal jonge militairen die fysiek geschikt zijn en die bevoegd en bekwaam 

zijn om tenminste op straat te opereren enzovoort, dus niet alle soldaten en wat ze best krijgen en wat ze best 

willen de politie dat zijn jonge soldaten uit de gevechtseenheden of eventueel van de militaire politie 

enzovoort en voor ons uh alé voor het leger is het in feite storend want de jonge soldaten dat zijn, dat is onze 

core business en dat zijn ook de functies waarin wij geconfronteerd zijn met uh gebrek, uh wij hebben te 

weinig soldaten om de operationele eenheden te vullen dus uh, uh we hebben dus toen in 2010 criteria uh 

moeten opleggen die ons moesten beschermen tegen een verlies, een te grote uitstroom van onze jonge 

soldaten naar de politie en dat is dus de reden waarom er zo weinig kandidaten zijn geweest. Maar op dat 

moment, alé dat zeiden ze me deze morgen, was er wel een piek van het aantal militairen. Mja, ja en nee hé, 

want er waren ook heel veel operaties toen dus in Afghanistan, in Afrika in Libanon dus, ja wij hadden 

misschien meer militairen in de eenheden, maar wij waren ook meer geconfronteerd met de operationele 

inzet in het buitenland enzovoort, dus ik ben er zeker van, alé dat was 1 van de grote zorgen van Defensie 

toen ze wilden hun potentieel beschermen, alé potentieel in uh jonge soldaten toch beschermen hé. Dat wil 

niet zeggen dat geen enkele kerel van de operationele eenheden is vertrokken, maar alé ze hebben criteria 

daar op gezet ik zeg maar van uh duur van hun loopbaan in het leger, dus de kerels konden of mochten niet 

na een jaar bijvoorbeeld naar de politie gaan eh, dus uh ze hebben criteria opgelegd qua leeftijd, of hoe weet 

niet precies, maar ik kan u eventueel in contact brengen met iemand die de problematiek wel uh heeft 

gevolgd. Ik ben niet zeker dat het echt relevant is.  

2015 dan? Ja wat was het doel van de inzet? Ja als u wel herinnert heeft het plaatsgevonden direct na de 

aanslagen tegen Charlie Hebdo in Frankrijk, dus het doel was echt, dat was ik bedoel… Het doel zelf dat was 

ten eerste de bevolking gerust te stellen, dankzij een verhoging van de invloed of van hun perceptie van 

veiligheid, hoe meer politie in op straat en hoe meer militairen op straat, hoe beter de perceptie van 

veiligheid normaal, tenminste in het kader van de aanslagen in Frankrijk dat was eerst het doel dat was echt 

de bevolking gerust te stellen. Ten tweede het was ook een afschrikking hé dat was natuurlijk gericht naar de 

bad guys, naar de terroristen en de netwerken enzovoort, afschrikking hé. Het zou normaal zo moeten zijn als 

wij het aantal militairen op straat of als wij meer politieagenten of meer militairen op straat zetten, dan zal 

het normaal de bad guys moeten afschrikken, ten minste in de filosofie, nu de manier waarmee het werd 

gedaan, was misschien niet het meest effectief in dit kader, maar dus geruststellen van de bevolking en 

afschrikking voor de bad guys, dat waren de twee grote doelen zou ik zeggen. Als u vindt dat het niet in 

overeenkomst is met wat de andere hebben gezegd, als het niet. Maar het was toch ook vooral om de capaciteit 

van de politie te ondersteunen omdat ze een tekort. Ja dus ideaal hadden wij natuurlijk in plaats van 200 
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militairen op straat gezet, hadden wij liefst 200 politieagenten op straat gezet en dat was niet mogelijk, alé 

dat was wel mogelijk, maar hadden wij dat gedaan dan zou de capaciteit van de politie voor de gerechtelijke 

aspecten, de doorzoekingen in de huizen enzovoort vermindert en daarom, als wij politie versterken met 200 

militairen op vaste punten, zou ik zeggen, dan natuurlijk kan de politie meer capaciteit leveren of vrijmaken 

voor hun zeer specifieke politietaken echt waar.  

Wat was de exacte taak van de militairen tijdens de, tijdens hun opdracht. U bedoelt in 2015? Ja. Steun aan de 

politie en dus wat ze op straat deden was gewoon bewaking, punt aan de lijn eh, bewaking uh er zijn er die 

een beetje gepatrouilleerd hebben enzovoort, maar dat is altijd in dezelfde geest geweest van de bewaking 

van bepaalde instituties, infrastructuren of groepen van mensen dus echt bewaking. In het begin mochten de 

mensen niet echt rond lopen, dus was het vooral statisch, maar nu is dat al afgezwakt? Ja het is altijd voor ons 

een serieuze uitdaging geweest, wij hebben altijd gesproken over statische bewakingsopdrachten, dus echt u 

ziet de mensen staan voor een deur of voor een gebouw, uhm dat is altijd de filosofie geweest voor politieke 

redenen en ook voor wettelijke redenen want het is niet, in de wet staat niet dat een militair niet mogen 

patrouilleren enzovoort, maar dat was meer voor politieke redenen. Er waren heel veel andere partijen die 

dachten dat het best was dat de militair gewoon stil staat in plaats van in straat te wandelen, alé van in de 

steden te patrouilleren. Dus uhm ja het heeft geëvolueerd, waarom ten eerste de factor er zijn steden die 

meer gericht waren naar efficiëntie en steden die meer gericht waren naar hun politieke zicht of visie, opinie. 

Dus in Brussel bijvoorbeeld was het zo dat enkele autoriteiten hier in Brussel, alé in de Brusselse uh overheid 

uh de mensen absoluut niet wilden zien dat wij hier, in Antwerpen was het verschillend en in Antwerpen toen 

soms gaat het, vanaf het begin toen een detachementcommandant, een militaire detachementcommandant 

aan een politiezone chef uitlegde dat als zij enkele punten, alé wij zijn geclusterd, dus wij clusteren, dus 

meerdere punten bewaken met eenzelfde ploeg die van punt naar punt op punt zich verplaatst. Als wij zeggen 

dat wij meer veiligheid kunnen bieden met deze dispositief, in dit geval in Antwerpen, heeft de politiechef dat 

waarschijnlijk zeer goed uitgelegd aan de burgemeester en we waren dus allemaal tevreden met de oplossing 

en we hebben dat dus gedaan in Antwerpen, clusteren, in Luik bijvoorbeeld hebben ze de nadruk gelegd op, 

wat wij noemen de joint patrouille, dus een patrouille van militairen en politieagenten samen, meestal twee 

militairen en 1 politieagent die op bepaalde momenten bepaalde patrouille uitvoert. In Luik was het populair 

en er was dus een soort wil, alé goede wil van de politie in Luik, maar ook van de burgemeester in Luik en ze 

hebben dat in de facto uitgevoerd in feite alhoewel het niet was voorzien, nu in Brussel hebben wij dat niet 

kunnen uitvoeren want uh, ik zal zeggen er waren mensen op het niveau van het Brusselse Gewest en van de 

gemeente Brussel die daarmee niet akkoord gingen. Ten eerste en ten tweede in Brussel is het veel meer 

zichtbaar,  dus ik bedoel als wij zeggen statische opdrachten , als de mensen in Luik beginnen te patrouilleren 

dan gaan wij het hier nooit weten, maar eer alé al die Kamerleden ofwel leden van de kabinetten alé die 

pakken de trein in Centraal Station en ze zouden, alé zouden wij misschien het initiatief hebben genomen om 

onze mensen te laten patrouilleren dan hadden ze dat onmiddellijk gezien en dat was een beetje moeilijker 

voor Brussel. Nu het is dus meer dynamischer geworden de facto te wijten aan lokale initiatieven, vooral in 

Antwerpen en in Luik, uhm maar nu in de laatste weken is het ook officieel meer dynamisch geworden. 

Kmoet wel toegeven het was een 1 jaar gevecht om door de regering te laten goedkeuren om nu de mensen te 

laten patrouilleren met als doel, dus de idee achteraan is uh ofwel evenveel veiligheid te bieden met minder 

militairen ofwel meer veiligheid bieden met het aantal militairen. Ze hebben natuurlijk gekozen voor meer 

veiligheid, maar ook met veel militairen, dat was normaal in de naloop, afloop van de aanslagen van 22 maart. 

Dus nu de facto is het meer dynamisch dat laat ons toe om uh breder oppervlakte te dekken met minder 

militairen in feite of ook militairen in de metro te zetten bijvoorbeeld, alé in de metro zelf en niet alleen in de 

stations, dus dat heeft volgens mij een serieuze een belangrijk voordeel hé. Misschien nog één punt ook, 1 van 

de aspecten, wij willen niet alleen meer dynamisch zijn om de, om meer efficiënt te zijn, maar er waren nog 2 

andere aspecten, ten eerste efficiëntie, ten tweede de veiligheid van onze soldaten dus uh hoe meer statisch 

hoe groter het risico ja en uhm dus ten derde, er was nog een derde aspect, wat zeer belangrijk is in het kader 

van de strijd tegen terrorisme en van de beveiliging van installaties, mensen, enzovoort is het feit dat wij echt 

om, alé wij moeten proberen onvoorspelbaar te zijn, dus wij moeten absoluut vermijden om met schetsen te 

werken, dus elke dag een kerel die voor een gebouw komt om 7 uur en die om 5 uur vertrekt enzovoort, als 

wij dat doen, dan zal er iets gebeuren zeker en vast, na 5 uur bijvoorbeeld, dus wij proberen de schema’s van 



LIX 
 

de inzet enzovoort te veranderen voor de mensen, alé door timings te veranderen, dus het uur van begin van 

de opdracht, het terrein van de opdracht, 1 dag kan het een patrouille zijn, een andere dag een statische 

bewaking, nog een andere dag een clustering dus uhm 30 minuten op een punt en dan 1 uur op een ander 

punt, de dag nadien kan het een verschillend iemand zijn op 1 van de punten, hoe meer onvoorspelbaar het is, 

hoe moeilijker het is voor de vijand, alé de vijand, de bad guys om uh een aanslag voor te bereiden want zij 

bereiden hun acties voor hé. Dus ze voeren verkenningen uit, ze proberen plannen op te stellen in functie van 

wat ze zien en als we ons dispositief niet genoeg kunnen bepalen, dan is het voor hun veel moeilijker om iets 

voor te bereiden, dat was dus de derde reden.  

Ah uhm waarvoor was de Federale Politie juist bevoegd en waarvoor was Defensie juist bevoegd bij de inzet? De 

Federale Politie, alé de politie, niet alleen de Federale Politie, is bevoegd voor de veiligheid, dus op straat dat 

is in de gemeente en de veiligheid van de infrastructuur en van de burgers enzovoort en de uh Defensie staat 

gewoon in steun van de politie eh dus uh wij, wij zijn niet bevoegd om de veiligheid te verzekeren, alé hier in 

een kwartier, in de wijk bijvoorbeeld. Dus das een bevoegdheid van de politie en wij, wij voeren onze acties 

uit in steun van de politie, op basis van de vraag van de politie dus de politie vraagt ons om een statische punt 

te bewaken uh om hun mensen misschien in andere straten van de wijk  te laten patrouilleren. Dus we zijn 

niet echt bevoegd om uh politie taken uit te voeren, dus dat blijft voor ons bewaking eh. Nu de regering heeft 

wel, ja dat was ook in 2016, ik ben niet zeker of het relevant is of toch. Ja, ik kan het misschien wel gebruiken. 

Dus er werd toch beslist om enkele acties toe te laten, zoals bijvoorbeeld alé niet doorzoeken maar inspectie 

van de rugzak of de zak aan de ingang van de stations, dat blijft toch normaal in steun van de politie eh, dus er 

is niets in de wet dat een militair toelaat om een, de rugzak van studenten in de stations te inspecteren hé. 

Dus wij hebben gewoon tegen de militair gezegd ok, vraag de mensen als u akkoord gaat en dan check hun 

rugzak als ze akkoord niet gaan dan vragen gewoon om een andere ingang te gebruiken of vragen dan de 

steun van politieagenten die dan kan komen en die misschien en die bevoegd is om dat te doen eh. Dus we 

zijn niet bevoegd om de politietaken uit te voeren, absoluut niet hé, zelfs de behandeling van de orde, uh nee 

orde handhaven, bijvoorbeeld is absoluut geen bevoegdheid van Defensie, dus als er iets gebeurt een ruzie op 

straat onze kerels gaan interveniëren maar normaal mogen zij niet, maar ze doen het natuurlijk. Ik weet niet 

als ze dat in dezelfde zin hebben beantwoord, maar de bevoegdheid is ongelofelijk beperkt hé en dat is de 

reden waarom wij altijd de nadruk leggen op het feit dat onze kerels die in of alé onder controle of onder 

commando, maar ik zou zeggen controle want er is niet veel, maar dus onder controle van de politie, ze 

moeten ten minste in verbinding zijn met de politie. 

Meneer X zei ook dat er heel recent nog maar een idee is om een voorontwerp van wetsvoorstel op te stellen 

omdat, zoals u zei als er ruzie is op straat militairen mogen eigenlijk niet tussen komen, dat dat wel werkelijk 

voor problemen kan zorgen eh. Ja dat is zo, dat is één gedeelte, dat is één van de aspecten van de uitdaging die 

wij nu hebben, dus het wettelijk kader die moet aangepast worden niet alleen voor dat, maar ook voor andere 

dingen dus eh verantwoording, de aansprakelijkheid bijvoorbeeld dus onze mensen zijn niet echt bevoegd om 

taken uit te voeren, maar toch en dat is toch iets profiteren ze van de wettelijke zelfverdediging en ik ben 

altijd van overtuigd geweest zou er een aanslag plaatsvinden uhm de mensen, de soldaten gaan reageren in 

de geest van de wettelijke zelfverdediging eh, want uh dat zal zeer duidelijk, alé in het geval van een 

suicidebomber is het misschien verschillend, want uh vanaf het moment dat de ontploffing plaats heeft 

gevonden is dat al gedaan, dan is het reactie en beweging van crisissituatie maar niet reactie tegen een 

vijandelijke attitude of houding van één van de bad guys hé, maar zou er bijvoorbeeld iemand op straat naar 

de bevolking schieten met een Kalasjnikov dan zullen de soldaten reageren en in die zin worden ze gedekt 

door de wettelijke zelfverdediging. Maar het klopt dus dat ze wel bezig zijn met de wet te wijzigen.  Ja, ja, ik 

moet wel toegeven dat ik geen enkel idee heb van de stand van zaken en de materie, maar het is één van de 

actiepunten die werden geïdentificeerd en waarover wij gaan moeten werken in de komende maanden zeker. 

Is het dan de politie die bepaald uh hoeveel mensen waar en op welk uur worden ingezet of is dat dan in overleg 

meer? Ja het is meer een overleg, dus uhm de politie bepaalt de punten die dienen bewaakt te worden en 

maakt een voorstel naar het crisiscentrum hier, het crisiscentrum bevestigt de nood voor een bewaking of 

weet ik veel wat en meestal, dus de bepaling van de plaats zelf is buiten de handen van Defensie, das politie 
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en soms crisiscentrum. Nu de uurrooster is meer een afspraak want alé ofwel is het 24 uur op 24, dan is het 

heel druk, maar als het over een school bijvoorbeeld gaat, dan houden wij rekening met de uren van opening 

enzovoort en dat is dan in overleg tussen de politie en Defensie. Qua aantal mensen, nee dat blijft voor 

Defensie, dus de manier waarmee wij een opdracht uitvoeren blijft een verantwoordelijkheid van de politie 

uh van Defensie. De politie kunnen zeggen je moet dit bewaken van 8 tot 20, maar de manier of het procedé, 

statisch of dynamisch, normaal zou ook door ons bepaald moeten worden, gezien de beperkingen van 2015 

hebben wij dat nooit gedaan, maar nu vanaf het moment als het permanent vaste post is, het aantal mensen 

en de manier waarmee ze op het punt roteren enzovoort blijft een verantwoordelijkheid van Defensie eh, ook 

voor een patrouille wij beslissen hoeveel mensen wij in een patrouille zetten, niet de politie. 

Hoeveel militairen zijn er ongeveer in totaal ingezet in 2015? U bedoelt militairen die betrokken waren met de 

inzet, ik zou zeggen een goeie 4000, niet tegelijkertijd natuurlijk eh, maar met de rotaties eh. Bedoelt u dan 

ook administratief personeel of enkel de mensen op straat? Nee, nee alles, het is een schatting, dat is normaal 

de taak van de staf, van Kolonel X, die misschien betere cijfers kan geven, alé das zijn gedeelte, maar ik zou 

zeggen rond de 4000. Hebt u de vragen ook aan hem gesteld? Ja. En wat heeft hij gezegd? Uhm ja soms was het 

meer dan 100 in sommige maanden en soms tot meer dan 1000. Oké, dat is dus, vandaar mijn vraag het aantal 

militairen die betrokken waren met uh, dus uh het aantal militairen die tegelijkertijd ingezet werd, was, alé 

als ik mij niet vergis we zijn met 200 begonnen en dat heeft een piek van uhm tot 1400 geraakt in 2015, maar 

uh da zijn dus de aantal militairen die dus tegelijkertijd ingezet werden, maar om te verzekeren tijdens zijn 

jaar hebben wij zeker volgens mij een 4000 tal militairen nodig. Dus u hebt begrepen hé? Ja ik snap het. 

Waarom is het zo dat na dat er iets gebeurd is, alé dat klinkt misschien wel heel logisch, dat er telkens meer 

militairen worden ingezet? Na? Ja enerzijds is dat logisch, maar anderzijds waarom dan niet vooraf? Ja soms 

was het vooraf, dus uhm wij kunnen of wij moeten het aantal militairen verhogen in functie van verschillende 

factoren, dus als er hier, ik heb u gezegd één van de belangrijkste doelen van de politieke beslissing was de 

bevolking gerust te stellen, dus uhm als er iets gebeurd, dan moeten wij meer doen, meer zichtbaar zijn eh, 

dus dat is één van de redenen. Maar dat is maar één van de verschillende aspecten, dus één van de andere 

criteria, alé het aantal militairen is ook gebonden niet alleen aan wat wij willen doen, maar ook aan de 

situatie, dus uh op een bepaalde moment als er iets gebeurt, wij gaan automatisch het aantal militairen laten 

verhogen want uh alé het is zoals in een kleine stad eh, als er meer inbraken zijn in de huizen bijvoorbeeld ‘s 

weekends dan gaat u misschien meer patrouilles hebben, u weet dat het aantal naar boven gaat, tis reactief, 

tis niet echt proactief hé, u gaat niet zeggen, oké verwacht, alé normaal moesten wij dat doen eh, maar wij 

doen het niet eh dus, normaal zouden wij moeten zeggen oké nu zal het, wij komen in de zomerperiode dus 

tijden de schoolverloven, gaan er veel mensen naar vakantie, alé weg naar vakantie, dan gaat het aantal 

inbraken in de huizen verhogen en wij gaan dan de patrouilles verhogen, dat is de correcte en ideale 

redenering, maar alé wij zijn veel meer reactief dan proactief, gewoon, tis gewoon gebonden aan de 

beperking in de middelen duss uh en dat is volgens mij zeer jammer, maar wij  reageren, wij proberen niet uh 

voorzichtig te zijn of op voorhand te plannen enzovoort te voorkomen, wij zijn meer in een reactieve mode 

dan uh in voorkomen mode. Dat is een beetje jammer en dat heb ik dus gezegd, het doel uh voor de bevolking 

te gerust te stellen, het is gebonden aan de situatie, maar het is ook gebonden aan de dreigingsniveau, 

dreigingsniveau is gebonden aan de inlichtingen soms hebben wij inlichtingen er is nog niks gebeurd maar 

wij denken dat het, of wij voelen dat het zal gebeuren, dat is één van de redenen waarom wij in november een 

zo hoog niveau van uh, alé van uh dreiging niveau vier hebben gezet uh er was in België niets gebeurd in feite 

maar wij hadden heel veel inlichtingen die ons lieten denken dat er iets aan de hand was in België en dat het 

voor de komende dagen was. Ik denk echt, alé ik was er niet van overtuigd, ik had mijn twijfels, maar nu dat ik 

zie wat er nu is gebeurd in maart, denk ik dat de inlichtingen in november zeer accuraat waren en dat de 

mensen misschien niets hebben gemaakt omdat er een zo’n grote ontplooiing van politie, Defensie enzovoort 

was geweest en wij wisten toen dat alé, de ontplooiing geen oplossing was, dat wij, dat niet zou vermijden, alé 

dat wij de aanslagen niet zouden voorkomen, maar dat wij de aanslagen gewoon in de tijd en of in de, dus ja 

ofwel gingen wij de aanslagen uitstellen ofwel gingen wij de objectief verplaatsen, dus als wij alé 10 militairen 

op straat zetten, dan kunnen wij denken dat ze misschien in een andere straat gaan doen, dus wij wisten dat, 

maar oké, als wij inlichtingen hebben in handen, op papier, zeer accuraat inlichtingen en geen, ik denkt dat, 
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maar wel dus uh verslagen van opnames enzovoort, enzovoort of verslagen van andere inlichtingendiensten 

van Frankrijk of weet ik veel wat, dat heeft geen belang, dan moeten wij toch iets doen, zelfs als er niets 

gebeurt en dat is wat het is geweest in 2015 in november. 

De aanleiding voor de inzet in 2015, was eigenlijk vooral de aanslag op Charlie Hebdo, maar was dat ook al niet 

enerzijds de aanslag op het Joods museum in Brussel? Begon dat toen ook al niet te leven? Dan is er tamelijk 

veel. Dat was in 2014, de dag voor de verkiezingen eind mei. Dat heeft misschien een invloed gehad op de 

politieke beslissing, misschien wel maar ik ben er niet zeker van, het is zeer moeilijk te zeggen, want in feite 

alé iedereen was tamelijk nieuw, dus iedereen die betrokken was in de politieke beslissing was nieuw, 

nieuwe regering, een nieuwe minister, alé N-VA bij Defensie en interieur, alé ze hebben geen grote federale 

ervaring zou ik zeggen dus uh alé het was zeer moeilijk te zeggen, want wij waren groenen in de materie, alé 

niet in de veiligheidsmaterie, maar in de federale beslissingsproces materie, dus ik denk dat niemand dat echt 

kan zeggen want dat was alé na Charlie Hebdo was het ook een beetje emotioneel, ja. In die zijn heeft de 

aanval op uh Charlie Hebdo, uh op uh de Joodse, uh het Joodse museum een rol gespeeld, het is moeilijk te 

zeggen, er zijn zoveel dingen die een rol kunnen spelen, de Joodse gemeenschap is in Antwerpen, Bart De 

Wever alé is burgemeester van Antwerpen, is dus betrokken, wil iets doen, heeft twee ministers aan 

sleutelposten in de regering, dus alles is uh, alles kan een invloed hebben gehad hé. 

Uhm, ah waarom werd er gekozen voor militairen om bewakingsopdrachten te doen en bijvoorbeeld niet voor 

private bewaking? Dat is zeer gemakkelijk eh, militairen beschikken over de lethale krachten, dat is de 

wapens, de privé bewakingsfirma hebben geen wapens, dus ze zijn gewapend. Dus de bad guys in dit geval 

die waren gewapend, wij wisten dat in Charlie Hebdo met Kalasjnikovs enzovoort dus dat had geen zin om, 

alé het is niet dat het geen zin had, zij hebben ook een rol, maar als antwoord tegen een gewapende vijand, 

hadden wij een wapen nodig en achter wapens staat er ofwel een politieman ofwel een militair en geen privé 

bewaking.  

Wat is de impact van de inzet op Defensie, omdat de heer X heeft gezegd dat dat wel serieus begint door te wegen 

op bijvoorbeeld training, het sociale aspect, alé. Ja het is zeer zwaar dus op het operationeel vlak, is het zwaar 

voor Defensie, het is een lange opdracht, alé de soldaten die draaien meestal nu, niet zoals twee weken in 

Brussel en dan twee weken iets anders ofwel in eenheid aan het trainen ofwel ook thuis met vrouw want uh 

dat is zwaar voor de mannen. Dus uhm ze trainen minder en het niveau van operationaliteit daalt en ze zou 

nog meer kunnen dalen als wij het dispositief langer moeten behouden, maar het heeft ook zeer positieve 

gevolgen. Dus ik denk dat uh in het kader van het alé opstellen van een nieuw strategisch plan voor Defensie, 

dat heeft ook getoond dat Defensie ook een rol kon spelen in de interne veiligheid, dat wij mannen nodig 

hebben, dat wij bepaalde capaciteiten nodig hebben, alé het zijn niet alleen de soldaten op straat hé, maar wij 

steunen ook de politie met uh de ontmijningsexpertise, met honden, met kweet het niet, met uh nucleair 

biologische expertise en veel andere dingen, met uh drones in Antwerpen, met helikopters soms voor 

bepaalde operaties, dus dat toont een beetje de politieke wereld en de bevolking dat Defensie niet nutteloos 

is, dat is volgens mij een ongelofelijk groot voordeel, vooral in het kader van het uh opstellen van een uh 

nieuw strategisch plan van Defensie. Dus ik, alé als raadgever van de minister beschouw ik dat als zeer 

positief natuurlijk en het heeft negatieve gevolgen, maar wij gaan het verder doen, want uh Mali enzo dat is 

belangrijk, maar de veiligheid van de bevolking is nog belangrijker.  

Dan over de evolutie, uhm het is niet zo dat jullie de afgelopen vijf jaar daar meer zijn op gaan of daar specifiek 

op zijn gaan trainen op binnenlandse opdrachten? Nee, absoluut niet, wij hebben moto, alé wij denken dat wie 

het meest kan, het minst kan. Als u iets zeer uitdagend kan doen, dan kan u automatisch iets minder 

uitdagend doen, dus uh Afghanistan in bergen met 50 kilo op de rug met dan de Afghaan tegen de Taliban 

tijdens 6 maanden alé als de mensen dat kunnen doen, dat kunnen ze hier uh, zelfs voor de residentie van de 

premier staan hé, zeker, dat is een beetje het idee. Nu de mensen zijn ook zeer getraind in het kader van de 

training op het buitenland, ze zijn ook zeer getraind in het beheer van de, wat wij noemen, het beheer van de 

geweldsescalatie, dus de mensen trainen elke, misschien niet elke dag, maar elke week voor niet lethale 

technieken, dus gevechtssporten, gebruik van een pepperspray, dus ze zijn echt getraind daarvoor en toen wij 

ons in de Balikans bevonden, in de jaren 90 en 2000 uh moesten wij de mensen ook trainen op het vlak van 
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orde handhaven dus zoals de politie, eh. Meer politionele taken? Ja absoluut, dus is altijd, dat is een package en 

dat wij aan de soldaten geven een package training of capaciteiten of uh en dus hij moet alles kunnen doen en 

hij moet voelen in functie van de situatie, hier is het meer in het alé in het lage spectrum, in Afghanistan meer 

in het hoge spectrum van geweld. Toch misschien iets, de mensen worden toch niet getraind maar 

geïnformeerd, aan het begin van zo’n operatie krijgen ze informatie over de taak, over hoe het werk met de 

politie, het gebruik van de radio’s van de politie, dus ze worden toch opgeleid, specifiek opgeleid voor de 

opdracht, maar dat vraagt geen langdurige training, dus dat is een kleine briefing of misschien 1 dag 

voorbereiding, dat wel, maar dat is gebonden aan de operatie zelf, dus de taak hier en niet aan het concept 

van inzet van het leger in steun van de politie, tis dus niet structureel, enkel in functie van de inzet. 

Het is ook niet zo dat de opleiding dan in de toekomst toe, zal veranderen? Nee het zal niet veranderen, alé ik 

denk het niet. Het is meer een taak voor de staf. Wij zeggen Defensie wat ze gaan moeten doen en dan de staf 

moet de mensen paraat stellen, opleiden, trainen enzovoort. Maar ik denk niet dat het de bedoeling is en als 

kolonel X dat ook heeft gezegd dan kunt u beschouwen dat het echt niet de bedoeling is. 

De organisatiestructuur zal dus ook niet aangepast worden van Defensie aan eigenlijk die binnenlandse vraag?  

Nee, maar als ik me niet vergis is er misschien nog een andere vraag uh wat wel het geval zal zijn, is dat dit 

soort operatie of steun aan de politie, een beetje meer uh uitgebreid is in het strategisch plan 2030, wij gaan 

in het strategisch plan 2030 één van de hypothesen, basishypothesen van de planning is dat interne en 

externe veiligheid heel veel aan elkaar zijn gebonden. Dus wij beschermen de bevolking tegen terrorisme in 

België met politie en het leger, maar wij vechten tegen terroristen in Mali bijvoorbeeld of in Irak met onze F 

16s uh in het buitenland dan meer met leger maar soms toch ook met de steun van de politie, dus wij doen 

niets in het buitenland, alé wij werken nooit in onze vakrichting, alé ik bedoel, het is een zeer geïntegreerd, 

een globale aanpak in feite dus als wij iets in Mali doen dan zijn wij ook verbonden met de politieoperaties, de 

Europese politieoperaties in Mali, we zijn gebonden aan de Europese Unie hier in Brussel, aan, aan uh 

Interpol, Europol, dus de gevechten in Mali of de strijd in Mali is ook gebonden aan de traffic van bewapening 

enzovoort, ja dus uhm er is wel een uhm ik word bewust van het feit dat interne en externe veiligheid zeer 

gebonden zijn, dat is een eerste dinge en ten tweede 1 van de gevolgen daarvan is dat wij meer gaan 

samenwerken met de politie en met de andere organisaties in België ook de civiele bescherming of uh weet 

ik, alé toch heel veel andere organisaties, dus er is een politieke wil op dit moment om als het mogelijk is, 

want we zijn nog steeds gericht naar onze gevechtsgoalen in het buitenland, maar zover dat het mogelijk is 

gaan wij proberen bijvoorbeeld uitrusting aan te kopen in combinatie met de politie of met de civiele 

bescherming. Wij waren over de nucleaire dreiging aan het spreken, dus de civiele bescherming koopt 

regelmatig materieel aan om tegen chemische incidenten alé iets te kunnen doen bijvoorbeeld, wij ook dus 

wij gaan meer  er van spreken en zien in welke mate op een bepaald moment wij eventueel uh dezelfde type 

uitrusting kunnen kopen, dat wel, dat gaat dus een invloed hebben over bijzonder onze aankopen in de 

toekomst, maar ook in de training ben ik niet zeker. Maar zeker op het gebied van uh aankopen dus materieel, 

maar ook misschien een beetje organisatie, dus uh gewoon door het feit dat wij misschien cellen gaan moeten 

opbouwen die als taak krijgen bijvoorbeeld de combinatie met andere federale agentschappen dat is niet 

uitgesloten.  

Meer het verband tussen extern en intern dat dat meer zo gescheiden is, is dat al lang aan de gang? In feite de 

facto wel, maar ik denk niet , de politieke wereld heeft dat echt begrepen met de aanslagen in 2015 in 

Frankrijk en nu in België en uhm dus er zijn geen grenzen meer, alé ik bedoel de terroristen die komen, alé 

die vertrekken van hier naar Syrië, die komen terug naar België organiseren iets in België voor Frankrijk, alé 

het is, het niveau van uh, alle is meer open zou ik zeggen, zeker en dat hebben ze wel kunnen begrijpen. Maar 

ook uh het is niet alleen terrorisme hé, maar uhm de migranten bijvoorbeeld dat is geen, dat zijn geen 

vijanden zeker niet, maar dat is een dreiging, alé ze moeten zien dat uh dat het brengt ons systeem niet in 

gevaar eh, ik bedoel gewoon onze sociale systeem in België wordt in gevaar gebracht want wij moeten de 

mensen onthalen en goed onthalen, beheren, alé het is een uitdaging hé en dat blijft toch een 

veiligheidsprobleem hé, niet alleen een menselijk probleem, maar ook een veiligheidsprobleem dat vanuit het 

buitenland komt en dat in ons binnenland komt in feite. Dus dat besef is eigenlijk nog niet zo lang? Nee, wel in 
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de geest van de academici, de mensen zoals u die dat bestuderen en de doctoranten enzovoort, ik denk, ik ben 

er zeker van want ik heb op dat gebied gewerkt uh wij wisten het al lang, wij wisten het al lang dat zulke 

evenementen zouden plaatsvinden in Europa enzovoort, zij wisten het al langer, maar de politici die hadden 

andere prioriteiten in feite en nu dat het effectief komt op ons grondgebied dan begrijpen ze wel dat het zeer 

dringend is of iets ondernemen. 

2015 was dus de enige keer dat er eigenlijk een vraag is geweest van de politie uit voor ondersteuning of is er 

eerder ook al. Ja, ja, ja in de jaren 80, u was misschien nog niet geboren haha, dus in de jaren 80, hebt u al over 

de CCC’s gehoord dus Cellules Communistes Combattantes, communistische gevechtscellen, dat waren alé 

echte zoals de Rote Armee Fraktion in Duitsland dus uh communistische cellen die uhm aanslagen in Europa 

uitvoerden ter ondersteuning van de communistische ideologie en wij waren daarmee geconfronteerd in 

België en uh dus in dit kader hebben wij in de jaren 80, ik denk dat het rond 84 of 85 was, hebben wij het 

leger in de straat ontplooid dus eenheden van para’s hier voor de ambassade enzovoort dus dat was dus niet 

de eerste keer dat was een zeer analoge context, alhoewel de ideologie verschillend was maar het was een 

analoge context, het was voor mij van wat ik heb gekend de eerste keer maar het is ook vroeger gebeurd in de 

grote stakingen van de jaren 60 en daar was ik niet dus niet geboren, werd ook het leger ingezet en dan 

punctueel eh dus voor bepaalde acties, bijvoorbeeld het gebeurde toen namelijk dikwijls dat organisaties 

zoals Greenpeace of vredesactivisten iets, ze gingen betogen bijvoorbeeld voor de  F16s als in Kleine-Brogel 

of in X in het geval bijvoorbeeld u hebt gezien onze luchthaven, dus onze jachtbasen zeer groot zijn, de 

oppervlakte is ongelofelijk groot en in deze gevallen is het al gebeurd dat wij in steun van de politie iets 

moesten doen, maar vooral op het gebied, alé vooral op het militair terrein zelf, maar dat was wel in steun 

van de politie, dat is dus zeker niet de eerste keer hé. En uhm het protocol dat als basis heeft gediend voor 

deze inzet dateert van 2003, dus ik denk persoonlijk dat wel misschien in zo’n geval werd geschreven, dus uh 

steun aan de politie tegen betogenaars of zo iets, dus het is niet nieuw, zeker niet. Dus het protocol dat dus is 

opgesteld in 2015, de basis dateert eigenlijk uit 2003? Ja, ja. Omdat er toen ook sprake was van. Ja van steun van 

het leger aan de politie en ik denk, alé deze keer was het in het kader van steun aan de politie alé in de schoot 

van de betogingen of vredesactivisten ik weet het niet precies, of misschien ook beveiliging van de 

kerncentrales, ik weet het niet. Ik was er niet mee geconfronteerd, alé gewoon om te tonen dat het niet nieuw 

is, zeker niet nieuw.  

Uhm zullen er in de toekomst meer opdrachten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de politie of is het de 

bedoeling dat als de dreiging gaat dalen dat het dan weer volledig? Ik kan moeilijk antwoorden, maar normaal 

gezien zou het niveau van inzet van Defensie op straat gebonden zijn aan het dreigingsniveau dus uh als de 

dreiging daalt, dan zou normaal de inzet van militairen ook moeten dalen. Dus dat is niet alleen een droom, 

dat is eigenlijk de filosofie er is geen reden om een militair, alé wij gaan niet naar een structurele oplossing 

met militairen op straat eh, een structurele op oplossing is een verhoging van de capaciteit van de politie of 

eventueel de stichting van een nieuwe veiligheidskorps in de politie onder, alé onder controle van 

Binnenlandse Zaken, dat wel, dat is een structurele oplossing. Dus het is niet de bedoeling om de militair 

permanent op straat te houden, zeker niet.  

Dus de enige wetswijziging dat eigenlijk door de inzet is doorgevoerd is eigenlijk het protocolakkoord dan in 

2015? Ja, ja ik denk het, ik zal niet te assertief zijn, maar ik denk het wel maar we hebben wel begrepen dat er 

meerdere aanpassingen aan de wet nodig zijn, maar ze gaan er mee beginnen want dat neemt tijd eh een 

nieuwe wet. 

Uhm moeten Defensie en politie twee aparte overheidsinstellingen blijven met elk hun eigen bevoegdheden? Ja, 

alé dat is een persoonlijke, maar ja natuurlijk dat zijn twee verschillende taken, beroepen dus uh politie alé 

politie is gericht naar de bescherming in België en volgens mij is Defensie meer gericht naar de verdediging 

tegen een dreiging, maar meer in het buitenland, dus we hebben altijd gezegd toen wij probeerden de 

politieke wereld te laten begrijpen dat het niet zo evident was, dat wij niet zo militairen op straat kunnen 

zetten, een militair in het buitenland die, hij gaat zijn vijand uitschakelen of neerschieten, hij gaat vijand 

uitschakelen met in het achterhoofd dat hij het niveau van collaterale schade moet proberen te beperken. En 

uhm een politieagent hier is meestal, is vooral betrokken met de veiligheid van de burger, van de bevolking, 
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dus hij gaat alles doen, dus de collaterale schade voor een politieagent dat is zijn, dat is niet in zijn 

achterhoofd dat is zijn opdracht, zijn taak, hij mag, hij is daar om u te beschermen, hij mag u niet in gevaar 

brengen als hij een actie tegen een misdadiger onderneemt hé. Dus uh dat is een serieuze verschillende. Een 

manier van denken. Ja, ja. 

Definieert u het grootste verschil dan tussen Defensie en politie, enerzijds dat ze dus een andere manier hebben 

van denken, maar dan ook Defensie voor dan extern en politie intern? Ja. Is dat het grootste verschil dan of ziet u 

nog verschillen? Ik had u vragen, dat is de enige vraag waarvoor ik enkele woorden op uw eerste bladzijde had 

gezet, dus politie Defensie, interne externe veiligheid en dan politie bescherming, echt bescherming, alé ik zie 

de rol van de politie echt bescherming en ze zijn de garanten van de gerechtelijke actie enzovoort en Defensie 

is echt verdediging is meer ik zou zeggen, meer meer misschien niet meer concreet maar meer lethaal zou ik 

zeggen, jammer genoeg ja. 

Moeten Defensie en Politie meer gaan samenwerken? Ja zeker hé, alle federale agentschappen en niet alleen 

federaal zouden meer, alé hoe meer globaal de aanpak, hoe beter. 

En op welk vlak dan vooral? Alles, voor mij niet alleen veiligheid, waarom niet training, aankoop van 

materiaal, opleiding, alé ik als militair hier, alé voor een militair is het zeer makkelijk, alé ik bedoel  ik kan 

morgen met een Amerikaanse militair en meest waarschijnlijk, misschien niet met een Russische militair, 

maar meest waarschijnlijk met een Poolse militair naar Afghanistan vertrekken en in een zelfde bureau 

werken, want wij hebben een soort gemeenschappelijke doctrine of alé of cultuur uh ondernemingscultuur en 

dat bestaat niet in de andere domeinen zelfs niet bij, dus ik heb, voor mij is het veel gemakkelijker om met 

Amerikaanse of Japanse militair te spreken en vlug op dezelfde golflengte te zitten dan dit te doen met een 

politieagent of een politiecommissaris, gewoon te wijten aan het feit dat er geen gemeenschappelijke manier 

van denken is enzovoort, dat is ook een rijkdom hé, alé het feit dat, alé wij Defensie beschouwen, wij werven 

ook burgers in feite aan die naar onze inlichtingendienst gaan werken of in andere gedeelte van Defensie en 

zelfs in de operationele eenheden en die niet uit de klassieke militaire scholen uit komen, maar uit de 

universiteiten enzovoort en dat is ook een rijkdom, maar het feit dat wij ook een zelfde taal spreken, alé ik 

bedoel manier van denken, van plannen, van anticiperen van weet ik wat dat helpt toch veel eh, dus waarom 

niet op gebied van opleiding. 

Voor welke binnenlandse opdrachten zou het leger dan bijvoorbeeld nog kunnen ingezet worden? Wel het 

takenpakket is tamelijk ruim hé, wij zijn voorzien en wij hebben al veel gedaan, in dit geval steun aan de 

politie dus op het gebied van veiligheid, steun aan de politie op het gebied van orde handhaven, dus dat is ook 

iets dat wij al hebben gedaan in het verleden, hulp aan de Natie dus als er een overstroming in de Ardennen is 

dan ziet u dikwijls militairen die helpen met de zandzakken enzovoort, zelfs als ik mij niet vergis, ik weet niet 

meer wanneer het was en in welke kader maar ze hebben, ze zijn aardappelen gaan halen in weiden om de 

boeren te helpen, ik weet niet meer precies in welk kader het was, maar dus hulp aan op het gebied van 

milieu eh, dus wij hebben drones bijvoorbeeld, wij hebben ook tamelijk veel expertise op het gebied van 

gevaarlijke stoffen enzovoort, dus er zijn dingen die al aan de gang zijn. Wij, ik zal niet zeggen elke week, 

maar het gebeurt zeer dikwijls, soms meerdere keren per maand dat wij steun aan een hospitaal leveren in 

het kader van een vervoer van een orgaan bijvoorbeeld of transplantatie dus ook op gebied, op academisch 

gebied eh dus wij hebben overeenkomsten tussen de militaire scholen en andere universiteiten in België of in 

het buitenland.  

En zijn er nieuwe opdrachten eventueel? Nieuwe opdrachten, ik alé, ik het is moeilijk te zeggen want wij doen 

al zoveel dingen, ik ben zeker dat veel militairen zelfs niet weten dat wij bijvoorbeeld overeenkomsten 

hebben tussen de militaire school en andere universiteiten dat is één voorbeeld hé, dus nieuwe, ja misschien 

of zeker nu, ik kan zeggen dat het is een permanent zorg voor de minister wel dus in het kader van het 

opstellen van ons nieuwe strategisch plan deze samenwerking met andere entiteiten of overheden en 

organisaties, instituties is een permanent, maar permanent rode draad, dus uh in het strategisch plan eh, dus 

voor elke capaciteit, taak, opdracht, weet ik veel wat, wordt altijd de problematiek van de samenwerking, 
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interne samenwerking, er is altijd een paragraaf nationale samenwerking en internationale samenwerking, 

dat zou normaal, alé volgens mij toch moeten uitgebreid worden.  

Om meer te kunnen samenwerken met de politie zijn er veel aanpassingen nodig of welke aanpassingen zijn er 

dan vooral nodig binnen Defensie? Meer communiceren, het is, dat is de bron van alle problemen en dat is ook 

de oplossing aan alle problemen, communicatie, dus communicatie, praten met elkaar, leven met elkaar, 

werken met elkaar, samen op werk, niet alleen samen werken dus ja op dat gebied wel, maar ik denk dat het 

meer een kwestie van mind set is dan van organisatie of structuur of weet ik veel wat, echt communicatie. 

Moet er in België zoals in andere Europese landen terug een gendarmerie opgericht worden? Ja waarom niet, 

dat was dus 1 van de voordelen, alé de rijkswacht had dus politietaken en zelfs gerechtelijke politietaken en 

werden in feite militair opgeleid, dat wil zeggen als ik nu met een politiecommissaris spreek die 

oorspronkelijk rijkswachter was, dan is het voor mij zeer gemakkelijk, want wij in enkele minuten weten wij, 

begrijpen wij of verstaan wij elkaar of weten wij wat we moeten doen enzovoort wat niet het geval is met de 

politie uit de gemeentepolitie. Ja waarom niet, maar alé ik denk tis meer een bevoegdheid van Binnenlandse 

Zaken dan de politie zelf hé. Ik zou zeggen de politie zou moeten weten als het noodzakelijk is of niet. Als het 

al dan niet noodzakelijk is. 

Zouden Defensie en politie moeten gaan fusioneren tot 1 grote veiligheidsorganisatie? Ik denk het niet, ik zie 

tenminste een zeer groot nadeel, de belangen zijn verschillend, de belangen van Defensie zijn Defensie, 

buitenland enzovoort en de belangen van de politie is interne veiligheid punt aan de lijn. Dus de belangen zijn 

volgens mij te verschillend. En ten tweede dat zijn al zeer grote organisaties met een ongelofelijk groot aantal 

gebieden, domeinen enzovoort zouden wij dat doen dan vrees ik dat wij een soort kritieke massa overstijgen, 

alé dus qua aantal verantwoordelijkheden, processen enzovoort, als u ziet hoe moeilijk de politie is geworden 

met de fusie van de federale politie, de rijkswacht en de lokale politie, hoe complex het is geworden, zie ik 

niet hoe dat wij kunnen doen. Meer nadelen dan voordelen. Het is niet echt realistisch om het zo te zeggen? Ik 

denk het niet, maar ik denk alé dat zou een onderwerp te maken van studie, dat is misschien een piste voor 

een doctoraat enzovoort, jullie kunnen dat misschien onderzoeken, maar zo gemakkelijk is dat niet, vooral 

belangen, wij werken hier alé voor de belangen van België in het buitenland en onze partner in de regering 

dat zijn de premier natuurlijk, maar ook Buitenlandse Zaken, de partners van de politie dat is Binnenlandse 

Zaken dus alé ik bedoel we zijn eerder gericht naar het buitenland en de politie naar het Binnenland, wij 

kijken naar buiten en zij kijken naar binnen, dat lijkt me moeilijk, echt moeilijk. Alé het is zo verschillend, het 

is echt zo 180° eh dus. Zou dat ook niet het risico met zich meebrengen om terug naar een politiestaat te gaan 

indien er een fusie zou zijn?  Ja zeker, alé ik ben militair, ik ben er van overtuigd geweest dat Defensie is een 

gereedschap, een tool dus wij doen wat de politici of wat de politieke wereld bepaalt of beslist eh dus de rol 

van Defensie, alé Defensie is een uitvoerder, wij zouden niet militairen moeten inzetten in de nationale 

beslissingsprocessen enzovoort, ja tot een zekere, in een zekere mate wel, dus nu terroristische aanval, wij 

hebben, wij zijn betrokken, alé wij hebben ook aan de beslissingsprocessen alé deelnemen enzovoort, maar 

oké, meer moet het niet hé. Het is zeker niet de bedoeling dat Defensie of dat militair uh getasked worden met 

de veiligheid van een gemeente. 

Wordt er of is er de laatste tijd of de afgelopen jaren binnen Defensie meer budget vrijgemaakt voor 

binnenlandse opdrachten? Nee, geen enkele cent. En ook niet het afgelopen jaar dan? Nee. Dus het is met het 

huidige, alé met. Dus wij doen uh, het budget operatie blijft hetzelfde, aan de cent na, tussen wat wij hadden 

voorzien en wat wij hebben moeten aanpassen na de beslissing van 1 jaar geleden van uh om het leger uh op 

straat in te zetten er is geen enkele verandering aan het budget geweest, geen enkele aanpassing, wel  

mochten de variabele kosten, maar ook dat heeft X misschien uitgelegd, door Binnenlandse Zaken betalen, 

dus wij alé de salaris van een militair, alé zijn loon gaat hij toch krijgen dus als hij hier zit of in Brussel of in X 

of in X of in Mali krijgt hij toch zijn basis, krijgt hij toch zijn basisloon eh en uh de rest komt, de variabele 

kosten dat zijn vergoedingen bijvoorbeeld die gebonden zijn aan een operationele inzet, deze worden in het 

kader van de opdracht van Defensie in het buitenland, opdrachten die op voorhand worden voorzien, meestal 

1 jaar op voorhand, worden door Defensie betaalt natuurlijk, maar in het kader van de steun aan de politie 

natuurlijk, deze variabele kosten worden dan door Binnenlandse Zaken betaald, maar op het einde komt het 
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toch van u, van uw portefeuille eh, ik bedoel alé voor de bevolking is het transparant hé, maar qua budget is 

het Defensie zorgt voor de vaste kosten en Binnenlandse Zaken of politie zorgt voor de variabele kosten die 

de, de kosten die echt aan deze operatie zijn gebonden.  

Heeft u enig idee hoelang de inzet nog zal duren in België? Ik weet het niet, ik zou zeggen, persoonlijk ten 

minste enkele maanden, ten minste enfin ik hoop echt dat wij niet nog 1 jaar zullen zitten met meer dan 1000 

militairen op straat hé, dat hoop ik niet, maar ik denk dat het zal blijven voor meerdere maanden en als ik 

echt pessimistisch ben zou ik zeggen 1 à 2 jaar ten minste dus de duur van de legislatuur. Alé de twee 

factoren die kunnen helpen dat zijn ten eerste het dreigingsniveau, dus dat is gewoon na vorderingen van de 

gerechtelijke onderzoek alé en van de actie van het parket enzovoort en ook aan de capaciteit van Daesh en 

de terroristische groep dus uhm de dreiging en uhm en ten tweede is het ook gebonden aan uhm de 

verhoging van de interne capaciteit van de interne veiligheidsstructuren, dus van de politie, dus de capaciteit 

van de politiewerving, opbouw van veiligheidskorps, uh dat zijn de twee elementen die een rol daarin zullen 

hebben.  

Het is ook zo, volgens wat ik al gelezen heb, dat niet iedere politieke altijd even grote voorstander is, zou het 

kunnen als er morgen er een volledig nieuwe regering is dat er, dat er wordt beslist dat de militairen terug van 

de straat moeten of is dat niet realistisch? Theoretisch ja, ik denk persoonlijk niet realistisch in eerste tijd want 

de dreiging is daar, alé tis geen, tis niet ik heb gehoord dat en dat, het gaat echt over inlichtingen uh, dus uhm 

analyse enzovoort, dus de dreiging is daar en uhm zoals elke regering wat zij willen is meestal niet het goed 

doen, meestal het niet slechter doen dan hun uh voorgangers, dus ik denk, er is toch een minimum aan, er is 

een behoefte aan stabiliteit, stabiliteit en coherentie. Nu wat kan zijn en ik hoop dat het geval zal zijn met een 

nieuwe ploeg, een nieuwe regering, zou het kunnen zijn dat ze een serieuze werkgroep opstarten, een 

serieuze denkproces opstarten over de nut van de militair op straat, alé ik hoop dat dat gaat plaatsvinden, 

maar ik zie ze niet komen en zeggen alé alle militairen terug in hun kwartier dus, ze gaan het bestuderen en 

een voorstel of een oplossing voorstellen hé.  

Dan wou ik juist nog eens praten over het veiligheidskorps, dus maar er bestaat al een veiligheidskorps bij 

Justitie, maar dat is voor de transport van gedetineerden, maar het veiligheidskorps waar jullie over praten dat 

is iets nieuws? Ja dat is 1 van de projecten. Ja veiligheidskorps is een project van Binnenlandse Zaken en dus ik 

kan moeilijk daarover praten, maar ik heb wel daar iets over gehoord, ik weet tamelijk veel, het is wel zo dat 

ze een korps willen opbouwen met dus voor bepaalde beveiligingstaken en opdrachten of bewakingstaken en 

opdrachten, dat is het wat, dus niet alleen gebonden aan het vervoeren van gevangen, maar ook voor de 

beveiliging van infrastructuur bijvoorbeeld zoals hier in het Parlement  of aan de residentie van de Premier, 

dus infrastructuur uh kritieke infrastructuur zoals bijvoorbeeld de luchthavens, de kerncentrales dat wel, dus 

meer ik zou zeggen veiligheidsagenten voor meer statische opdrachten die meer gericht zijn naar echt 

bewaking en niet. Maar dat is een project waar ze nog over aan het nadenken zijn? Oe dat is tamelijk wel uh. 

Het is al ver gevorderd dan? Ja, ja ze hebben al een serieus idee van wat we willen doen met de structuur, de 

organisatie, de middelen, het is meer dan 1 idee, veel meer hé, het is toch wel tamelijk veel gecoördineerd en 

uh alé de premisse of de eerste, alé de eerste wervingen of acties of weet ik wat, die zouden toch in de 

komende maanden kunnen komen. Zou dat dan ook ter vervanging zijn van de militairen op straat, is dat het 

doel dan of? Het is niet een vervanging van de militair op straat, het is een kwestie van uh vulling, alé van het 

gebrek aan capaciteit van de politie, alé er is een gebrek aan capaciteit bij de politie en dus tot nu toe wordt 

dat gevuld door de militair op straat, maar de bedoeling is wel dit gebrek of gat te laten vullen door een 

veiligheidskorps, ja. Dus ja een vervanging. Dus als het veiligheidskorps er zou zijn, is de kans wel groot dat de 

militairen terug. Ja daarom heb ik gezegd twee factoren gaan een effect hebben op, alé op de aanwezigheid 

van het leger op straat, ten eerste het dreigingsniveau en ten tweede het niveau of de het niveau of het 

verwezenlijken van het veiligheidskorps.  

Dan vroeg ik mij juist nog af de militaire politie wat doen zij juist? Steun, dat is niet echt gericht naar uh, dus zij 

hebben taken in de schoot van het leger, maar zij zijn niks te maken met de politie, ze kunnen wel, het verkeer 

controleren of weet ik veel wat of vergemakkelijken of zo voort in het kader van een militair vervoer 

bijvoorbeeld, maar ze kunnen niet de taken van de politie an sich op hun schouders nemen hé, zeker niet.  
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Uhm dan juist nog het strategisch plan van 2030 is dat beschikbaar voor de burger of is dat al klaar of? Nee, nee 

we zijn nog steeds in onderhandeling met de verschillende partijen, dus uh een versie bestaat, maar als u dat 

krijgt kunt u dat verkopen of dat is uh. Alé het is nog in onderhandeling bij de partijen, maar dat gaat komen 

eh, hopelijk in de komende weken of maanden, maar het is geen kwestie van jaren dat zeker niet, maar het 

moet eh rond de zomer gefinaliseerd zijn. Alé ik hoop het.  
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Transcriptie: Federale Politie Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie (DAO)  
                             – Directeur Directie Operaties inzake Bestuurlijke Politie 
                              (hoofdcommissaris )                                                               [20 april 2016, Brussel] 
 

Uhm dus ja ik ben eerst in de literatuur wat op zoek gegaan of dat dat de eerste keer was dat Defensie werd 

ingezet ter ondersteuning en dan vond ik bijvoorbeeld in de commissieverslagen van 2010, vond ik daar ook iets 

terug over de inzet van militairen, maar dat was eigenlijk een discussie want er waren wat rellen geweest in 

Kuregem of ook in Brussel en er was wat ondercapaciteit van de politie en ze waren eigenlijk op zoek naar iets 

meer ondersteuning en dan had ik dus gevonden, hier wordt er dus gezegd op 11 februari dat ze dus militairen 

zouden inzetten voor de bewaking van ambassades, maar bij Defensie hebben ze mij gezegd dat dat nooit is 

doorgekomen en dan een maand later heb ik dan gevonden dat ze dus een akkoord hadden gesloten met 

Defensie, een protocolakkoord, dat hebben ze mij bij Defensie gegeven en dat hield eigenlijk in dat er militairen 

de kans kregen om overgeplaatst te worden naar uh politie. Ja uhm alé dat akkoord en die overplaatsing en wat 

uiteindelijk daarvan gerealiseerd is daar kan ik echt niets over zeggen want ik heb uw vragen gelezen en er 

zijn militairen overgeplaatst in het kader van andere dossiers, maar niet naar politie, maar naar het 

veiligheidskorps, maar hier kan ik absoluut geen uitspraak over doen van wat daar uiteindelijk is van 

gerealiseerd.  

Uhm zijn er tussen 2010 en 2015 uhm anders nog militairen ingezet ter ondersteuning van de politie? Uhm neen 

der zijn geen militairen ingezet op deze manier, wij hebben wel samengewerkt met de militairen, uh dus op 

basis van protocols kunnen wij militairen, kunnen wij militaire steun vragen zowel logistiek als operationeel, 

maar de inzet in het straatbeeld is sinds 2010 en 2015 is dat eigenlijk niet gebeurd.  

Uhm kan u nog enkele voorbeelden geven van die samenwerking met Defensie? Ja dus der zijn eigenlijk twee 

grote protocols die bestaan, met Defensie uh dus enerzijds is een protocol in het kader van een logistieke 

ondersteuning en voorbeelden daarvan zijn als er bepaald  materiaal nodig is waar wij niet voldoende over 

zouden beschikken, dat Defensie dat kan leveren. En dan een voorbeeld van een operationele samenwerking 

voor ondersteuning, is bijvoorbeeld in 2014 gebeurd tijdens de bezoeken Obama, tijdens de bezoeken van de 

Chinese president, dus we hebben daar ook een aantal, grote internationale topontmoetingen gehad in 

Brussel allemaal op een zeer korte periode waarbij dat we ook beroep hebben gedaan op materiaal en 

middelen van de militairen. Dat kan gaan over honden bijvoorbeeld, uh ik denk ook aan de diensten van 

DOVO die ingezet worden, dat is bijna routine politieondersteuning dat gebeurd, ik denk ook aan de middelen 

van luchtsteun van Defensie, dus die zaken die hebben we in het verleden ook al gebruikt. Maar bijvoorbeeld 

bij het bezoek van Obama waren dan niet ook extra militairen ingezet? Nee, nee dus het inzetten van militairen 

in het straatbeeld is iets heel recent, dat is pas gebeurd sinds 2015, naar aanleiding van de verhoogde 

dreiging.  

Dan denk ik dat we best overgaan naar de situatie van 2015. Uhm dus uhm kunt omschrijven wat het doel 

eigenlijk was of de finaliteit van de inzet. De finaliteit zoals altijd is eigenlijk op het moment dat de middelen 

van politie eigenlijk beperkt zijn of te beperkt zijn, dat de middelen van Defensie kunnen ingeschakeld 

worden om een ondersteuning te bieden om die uh behoeften mee te helpen opvullen, dat is eigenlijk de 

hoofddoelstelling van de inzet van Defensie.  

Wat was de taak precies van de militairen? Dus de taak van de militairen is eigenlijk opdrachten gedeeltelijk 

helpen aanvullen die uh in principe politionele opdrachten zijn en dat kan gaan over statische 

beveiligingsopdrachten, dat kan gaan over ondersteuning op logistiek of materieel gebied, uhm en ja de 

politionele opdrachten mee te helpen ondersteunen met hun middelen, daar komt het eigenlijk op neer en dat 

is ook wat u in het straatbeeld kunt zien, dus uhm een vaste post, een aanwezigheid, een zichtbare 

aanwezigheid in metrostations of in grote stations of op luchthavens bijvoorbeeld dat zijn eigenlijk concrete 

taken die dan aan de militairen worden toebedeeld. 
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Uhm over die statische bewakingsopdrachten der is daar ook wat commotie rond geweest omdat in tbegin, nu is 

dat wel al wat versoepeld hebben ze mij gezegd, maar in het begin was dat vooral dat de militair niet beweegt, 

dat hij daar gewoon moest blijven staan, maar nu mag hij al wat meer patrouilleren, kan u daar wat meer uitleg 

rond geven? Nu dat, dat is een puur, een puur politieke beslissing in die zin, waarschijnlijk heeft u dat ook al 

geleerd, dus de uitvoering van politionele opdrachten, ja opdrachten in het kader van het veiligheidsbeleid 

vallen eigenlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde overheden en dat zijn er eigenlijk twee 

grote overheden, enerzijds de gerechtelijke overheden, voor gerechtelijk onderzoek en anderzijds de 

bestuurlijke overheden en dat is dan via een subsidiair mechanisme, burgemeester, gouverneur, minister van 

Binnenlandse Zaken uh en het is uiteindelijk de bevoegde overheid in dit geval die moet beslissen wat kan 

inzake inzet modaliteiten, nu wij hebben sinds een goeie twee jaar ondertussen hebben wij in België het 

mekanisme met de Nationale Veiligheidsraad en het is uiteindelijk die Nationale Veiligheidsraad als bevoegde 

gezamenlijke overheid die een uitspraak doet en die een beslissing neemt inzake de inzet modaliteiten en 

daar ligt ook het al dan niet beslissen en het al dan niet en de overweging en de evaluatie of en hoe die 

militairen ingezet kunnen worden op straat, mobiel of op een andere manier. 

Uhm wat waren de bevoegdheden precies van de Federale Politie, omdat ik gelezen had dat ze onder 

ondersteuning van de Federale Politie werden ingezet en uhm Defensie dat weet ik ondertussen al, maar van de 

Federale Politie wat waren de bevoegdheden precies bij die inzet?  Dus dan komen we tot onze kerntaken als 

Federale Politie dus de Federale Politie heeft eigenlijk ja een twee à drietal grote opdrachten, dus in eerste 

instantie uhm staan wij voor gespecialiseerde taken van politie. Uh anderzijds ook voor een aantal supra 

lokale ondersteuningen en coördinaties, maar ten derde en daar moet eigenlijk de opdracht van de Federale 

Politie in deze worden gezocht, zijn wij ook verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning ten aanzien 

van de lokale politie. Hetzij gespecialiseerde ondersteuning, hetzij ondersteuning in mankracht of op andere 

manieren dus in die zin in het kader van die wettelijke opdracht die in de wet van de geïntegreerde politie 

staat eigenlijk uhm in het kader van die ondersteuningsopdracht is het aan de Federale Politie om er voor te 

zorgen dat die ondersteuning, die finaal ten behoeve is van de lokale Politie, dat die via de Federale Politie 

verloopt. Dus wij gaan eigenlijk aan de hand van de behoeften die opgemaakt zijn door betrokken lokale 

polities, gaan wij een ondersteuning bieden en in dit geval is dat via het mekanisme, het nieuwe mekanisme 

ondersteuning van Defensie. Waar dat we in andere gevallen de andere mekanismes zouden kunnen 

gebruiken, alé ghebt het mekanisme gehypothekeerde capaciteit, kweet niet alé, dat is een mekanisme binnen 

de geïntegreerde politie, das ook een mekanisme waar wij ook voor moeten instaan om dat te coördineren, in 

dit geval is het mekanisme Defensie dat wij hanteren om die steun ter plaatste te krijgen en dat is eigenlijk 

onze rol. En die coördinatie die gebeurt hier in deze directie. 

Uhm toen die steun dan eigenlijk gevraagd werd zagen jullie dan van oei das te veel, die vraag is te groot dus 

dan gaan we op zoek naar nieuwe middelen of naar zoeken we het verder bijvoorbeeld dan bij Defensie of wie 

heeft dan eigenlijk gezegd van? Das een politieke beslissing geweest van in het begin, van in het begin heeft 

men de keuze gemaakt van oké wij politieke overheid wij wensen de, de zuiver politionele capaciteit toch ten 

dele te vrijwaren om andere politionele opdrachten te kunnen blijven uitvoeren en dan heeft men daar 

beslissingen genomen van ja laat ons dan proberen die capaciteit van Defensie te gaan benutten om de 

ondersteuning van de Politie te leveren. Dus die, das een das een politieke beslissing. 

En bijvoorbeeld waar welke militair wordt ingezet en wordt dat door de politie of in samenspraak met Defensie 

dan geregeld of? Ja dat is een, het mekanisme is als volgt, er zijn een aantal punten die beveiligd moeten 

worden en die punten worden opgelijst door het crisiscentrum van de regering uhm das 1. Punt 2 zijn er een 

aantal punten die door een lokale analyse door de lokale politie erbij gevoegd kunnen worden dat kan 

punctueel, maar dat kan ook een stuk structureel zijn en die beide worden samengevoegd en dan wordt er 

bekeken van ja kunnen we daar militairen voor gaan gebruiken of gaan we dat op een andere manier doen. 

Een belangrijk deel van de punten worden bepaald op basis van een lijst opgesteld uh door het crisiscentrum 

die dan weer gebruik maken van een risico-analyse van het OCAD. 

Uhm waarom werd de inzet van het aantal militairen opgedreven na een gebeurtenis, da dat klinkt heel logisch 

eh als er iets gebeurd is, maar aan de andere kant kun je ook de vraag stellen, ik heb dat ook bij Defensie gesteld 
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waarom was dat er na en niet er voor. Dat is een zuiver politieke beslissing geweest, ja. Alé wij hebben daar 

geen uh ja geen inspraak in gehad dus das zuiver politiek beslist geweest. Oké maar tis niet dat van onderuit 

dan bijvoorbeeld is aangegeven van? Nee, nee, nee dus das ook weer het mekanisme Nationale Veiligheidsraad 

waar bekeken wordt wat er juist strategisch moet gebeuren, beleidsmatig moet gebeuren en tis vandaar dat 

die beslissing is genomen. 

Uhm waarom werd er gekozen voor militairen en bijvoorbeeld niet voor private bewaking, kunnen zij daar geen 

uh, kan de privé, kan de private sector daar geen oplossing bieden in de ondersteuning van de politie? Voor een 

aantal uh beperkt aantal opdrachten zou dat kunnen, maar omwille van het feit dat het hier gaat over een 

beveiliging van het publieke domein uhm is daar wettelijk veel, veel moeilijker en ook een belangrijk aspect is 

ook de, alé stel dat het wettelijk mogelijk is dat er ruimere mogelijkheden zouden zijn is natuurlijk ook de 

vraag van wie dat dat gaat betalen.  

Zouden er in de toekomst of naar de toekomst toe meer opdrachten worden uitgevoerd door Defensie ter 

ondersteuning van de politie? Alé die vraag daar durf ik niks over zeggen, ook daar dat is ook weer het 

mekanisme van de Nationale Veiligheidsraad en dat gaat volledig zijn in functie van de evolutie van de 

situatie, dus uhm daar kan ik absoluut geen geen alé uitspraak over doen alé van enige waarde of inhoud alé 

volledig afhankelijk van de evolutie.  

Uhm zijn er tussen 2010 en 2015 wetswijzigingen geweest doorgevoerd om meer ondersteuning aan de politie? 

Nee dus de klassieke, alé dus de klassieke wettelijke mekanismes die voorzien zijn om om Defensie te 

gebruiken voor politionele opdrachten, die zijn ongewijzigd gebleven, hetgeen dat, alé er zijn verschillende 

mekanismes die bestaan, onder meer de vordering van de militairen staat ook in de wet op het politieambt en 

de wet op de geïntegreerde politie dus das duidelijk voorzien, dus daar zijn geen wijzigingen aan gebeurd. 

Wat wel gebeurd is, is in 2015 is een nieuw protocol, tussen Federale Politie en Defensie is afgesloten, ja das 

eigenlijk geen, das geen wettelijk kader, das een samenwerkingsakkoord eigenlijk dat dat afgesloten is. 

Uhm hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de aansprakelijkheid van de militair als er bijvoorbeeld, kzeg maar iets als 

hij tussenkomt, want er is geen wettelijk kader. Der is een wettelijk kader, het wettelijk kader hoefde ook 

absoluut geen aanpassing want dat wettelijk kader bestond als sinds de politiehervorming en ook voordien al 

en ook dat er is ook geen noodzaak om er iets te gaan aanpassen want je hebt de klassieke 

aansprakelijkheidsprincipes van de bevoegde overheid net hetzelfde als ik als politieman een individuele fout 

zou maken met gevolgen, burgerrechtelijk dan gaat de Federale Politie of het departement Binnenlandse 

Zaken, gaat die kosten dekken en gaat die burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken. Heb ik een 

strafrechtelijke fout gemaakt dan ga ik daar strafrechtelijk voor op aangesproken worden en net hetzelfde 

geldt ook voor de militairen, dus de militairen werken volgens hun wettelijk kader, hun wettelijke 

bevoegdheden als daar een fout zou gebeuren ja dan gelden ook de klassieke mekanismes burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid zal door Landsverdediging in principe worden waargenomen, de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid via de strafrechtelijke keten dus in die zin ist er eigenlijk ook geen reden om iets te gaan 

veranderen. 

Uhm moeten Defensie en Politie twee aparte overheidsinstellingen blijven met elk hun eigen bevoegdheden?  Is 

dat een persoonlijke vraag, want uh. Dat mag persoonlijk zijn. Dus ja ik denk, de taken, ik zal het anders 

antwoorden, de taken van Defensie en Politie zijn principieel verschillend, dus uh wij als politie staan in voor 

ja de politionele opdrachten, dus het vatten van daders, alé het opsporen van criminele feiten, het vatten van 

de daders, voor de rechter brengen, dus das de taak van de gerechtelijke politie. De taak van bestuurlijke 

politie uhm het vermijden dat er onrust is, er voor zorgen dat er veiligheid is, vermijden dat er criminele 

feiten gebeuren uhm zorgen dat manifestaties veilig kunnen verlopen dus dat zijn duidelijk politionele taken. 

Terwijl Defensie heeft een duidelijke ja militaire opdracht, ja das de verdediging van het grondgebied ten 

aanzien van een externe dreiging, ja dus een gewapende verdediging van het grondgebied in die zin van het 

woord zowel hier in België en in Europese context, maar ook in buitenlandse missies, dus de opdrachten van 

de beide organisaties zijn totaal verschillend. 
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Is dat dan ook zo’n beetje hoe dat u het verschil tussen Defensie en Politie zou definiëren?  Hoe dat het 

gedefinieerd is, ja, ja, ja. 

Moeten Defensie en Politie meer gaan samenwerken? Nog meer ten opzichte van nu of? Ja of nog meer, ja? Goh 

ook dat das é, ik denk dat wij nu momenteel al vrij intens samenwerken en of we in de toekomst nog meer 

moeten gaan samenwerken, alé ook dat is een louter politieke aangelegenheid. We kunnen bepaalde 

voordelen daarmee genereren, er zijn mogelijke voordelen te noemen uhm, maar ook dat, alé alles hangt er 

vanaf hoe dat men op beleidsniveau die verschillende opdrachten kan samen combineren, maar das ja das 

puur beleidsmatig uh maar wij werken nu al zeer intens samen met Defensie. Uhm op welke vlakken allemaal? 

Uhm dus alé het belangrijkste is al gezegd, dus in het kader van die protocols, momenteel zeker nu in het 

kader van de verhoogde dreiging, die, om dat ganse contingent aan militairen te ontplooien moeten wij op 

verschillende niveaus lokaal en ook op centraal niveau samenzitten om te zien hoe verdelen we die capaciteit, 

wat zijn aandachtspunten, hoe kunnen we die samenwerking verbeteren, dus op dat niveau werken we heel, 

heel intens samen. En qua middelen bijvoorbeeld die we in bepaalde gevallen nodig zouden hebben uhm ja de 

middelen ook kennen van elkaar en misschien een interessant voorbeeld dat volledig buiten de context van 

hetgeen dat er nu gebeurt in het kader van de dreiging is de blokkade van de, van de vrachtwagens een paar 

weken geleden, dus daar hebben wij via een ander mekanisme dus niet via het protocol, maar via een ander 

mekanisme, het mekanisme van vorderingen hebben wij gewoon depanneurs gevorderd van Defensie. Dus 

dat is één van die mogelijkheden waarin dat wij intens of goed kunnen samenwerken met Defensie om 

middelen te bekomen die wij zelf niet hebben. En das eigenlijk een even interessant voorbeeld dan denk ik 

dan hetgeen dat nu gebeurt in kader van de terroristische dreiging want daar wordt ook op gefocust, maar 

der zijn andere mogelijkheden waar een goeie wisselwerking en ondersteuning van Defensie mogelijk is. 

En uhm kzeg maar iets qua training, kweet dat de training ook wel anders is maar, zou er op het vlak van 

training ook meer kunnen samengeschoold worden ofzo? Wel der zijn zeker mogelijkheden om van mekaar te 

leren en ook om bepaalde ja expertise en knowhow uit te wisselen en te bekijken wat we van elkaar kunnen 

opsteken uhm maar blijft een belangrijk feit dat de finaliteit van de opdracht verschillend is ja, uhm alé een 

praktisch voorbeeld de manier waarop dat wij dwang mogen en kunnen gebruiken en het ook aan onze 

mensen moeten aanleren is een politioneel, civiele, gerechtelijke maatschappij. Militairen gaan in principe 

naar een conflictgebied waar andere manieren van dwang worden toegepast, ja en je kan die zomaar niet 

laten samenvallen, dus uh, dus hun interventies en ook de bewapening is van een totaal andere aard dan 

hetgeen dat wij gebruiken, logisch ook want alé ja als politiemensen. Dus er zijn inderdaad raakpunten te 

vinden waar dat we trainingen en opleiding alé op elkaar kunnen afstemmen, maar van de andere kant, alé 

vanuit het oogpunt van de finaliteit zijn er ook heel grote verschillen van inzet en ons type van inzet. 

Voor welke binnenlandse opdrachten zou het leger nog ingezet kunnen worden? Uh ja alé ik denk in grote lijnen, 

alé als ge het in grote categorieën bekijkt, die logistieke, administratieve, alé logistiek en administratief 

voornamelijk dus alle middelen die zij hebben en das zeer gevarieerd hé dus uh dat kan ondersteuning zijn 

met met hun hun luchtmiddelen, met de luchtcomponent, waar dat we uh vliegtoestellen gebruiken, dat kan 

gebeuren via helikopters die gebruikt worden, uh DOVO is een heel mooi voorbeeld, heb ik ook al vernoemd, 

met al de middelen waarover DOVO beschikt, uhm ook op puur infrastructureel uh als wij bijvoorbeeld een 

langdurige operatie zouden moeten hebben en we moeten mensen te slapen leggen of huisvesten uhm daar 

beschikt Defensie ook over een aantal mogelijkheden. Ik denk ook in het kader van Nood-en 

Interventieplanning dus op het moment dat er een ramp gebeurt, de middelen die Defensie ter beschikking 

kan stellen op korte termijn, zij beschikken over heel wat, dus dat is 1 zaak en dan de operationele 

ondersteuning dus dat is eigenlijk hetgeen dat we nu momenteel doen, uhm en ja ge kunt die oefening heel 

ver, ver doortrekken hé, eigenlijk theoretisch alle middelen waarover Defensie beschikt kunnen op een of 

ander manier, zouden kunnen ingezet worden ook voor, ja hulp aan de Natie in samenwerking met de politie, 

daar komt het eigenlijk op neer. 

Het is niet zo door de inzet nu dat ze, op beleidsniveau dan, nieuwe mogelijkheden zien? Bwa die, der circuleren 

een aantal mogelijkheden, maar nogmaals de fundamentele vraag voor die mogelijkheden te gaan exploiteren 

en die te gaan gebruiken, blijft een politieke bevoegdheid en dat is in functie van de ja, de beleidsbeslissing en 
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de beleidsvisie op een bepaald moment dat die mogelijkheden al dan niet gaan ontplooid worden, ja. En 

bepaalde politici hebben daar een andere visie op dan andere en alé tis die politieke keuze die gewoon 

gemaakt moet worden.  

Moet er in België terug een gendarmerie opgericht worden? Alé wat verstaat u onder gendarmerie, een als 

onderdeel, deels als onderdeel van Defensie. Ja maar met politionele taken. Als uh, alé ik denk dat de vraag 

daar zou moeten gesteld worden, wat zouden de voordelen daarvan zijn, der zijn al een aantal landen die het 

hebben, uhm ik denk aan Frankrijk, ik denk aan Nederland met de Marechaussee, uhm ik denk ook aan Spanje 

met de Guardia Civil, uhm als ik het als politieman bekijk en met de ervaring die wij hebben met onze 

politiehervorming, uh de vraag is ook wel vertrekkende vanuit de finaliteit van een politiedienst of dat die 

militair moet ingebed zijn onder de structuur van Defensie. Daar zie ik persoonlijk, en dat is een persoonlijke 

mening, zie ik geen logica in. Hetgeen er nog bestaat in de andere landen is voornamelijk iets dat historisch 

gegroeid is en geëvolueerd is uhm dus om nu terug te gaan naar een structuur waar dat wij terug deels 

zouden afhangen van Defensie, maakt de zaken zeer complex, wij hebben in onze politiestructuur heel 

duidelijk gekozen om slechts twee voogdij ministers te hebben en ik denk dat dat een goede zaak is en zelfs 

dat is niet altijd even makkelijk, dus hoe meer voogdij ministers er zijn en ik kijk naar de voorbeelden in 

Frankrijk en in Nederland trouwens ook, hoe moeilijker het soms wordt ook om een beslissing te verkrijgen 

en nogmaals het is vooral de finaliteit van de taken van de organisatie, ja als het een politieorganisatie is dan 

ja moet je die ook op een politionele manier kunnen aansturen. 

Ah uit de vorige interviews heb ik uh gehoord dat ze bezig zijn met een nieuw soort veiligheidskorps, aan het 

oprichten, zou dat mogelijk zijn om daar wat meer duiding bij te geven, als u daar iets meer over weet? Ja, dus 

der is inderdaad nu het plan om een aantal opdrachten die momenteel door politie en het veiligheidskorps 

van Justitie worden uitgevoerd onder meer die opdrachten, bijvoorbeeld transfers van gevangen is één van 

die opdrachten, bewaking van bepaalde punten, waarvoor veel capaciteit nodig is, de veiligheid in de hoven 

en rechtbanken, dus de mensen die je ook ziet op televisie, die taken, alé nu is dat een, alé bijvoorbeeld 

transfers van gevangenen is een vrij complex mekanisme waarbij zowel politie wordt ingezet als het 

veiligheidskorps dan onder Justitie valt, dat vergt veel capaciteit ook de bewaking van een aantal vaste 

punten vergt ook vrij veel capaciteit en dat is ook niet altijd duidelijk wie dat wat doet en om daar een 

structureel antwoord op te bieden, wil men een veiligheids, alé een ‘Directie van de Beveiliging’ creëren, das 

de wil van de uh regering momenteel en dat nieuwe veiligheidskorps, het is de Directie van de Beveiliging, de 

precieze naam is nog niet 100% vastgelegd dat zou er op vrij korte termijn moeten gaan komen en dat zou 

echt gebruik maken van enerzijds capaciteit van het huidige veiligheidskorps en anderzijds gebruik maken 

van uhm middelen van Defensie die dan zouden moeten over komen en die zouden dan uh samengebracht 

worden in een nieuw korps, dat onder de Federale Politie zou vallen, maar waarvan die mensen, de 

personeelsleden, een bijzonder statuut gaan krijgen. Maar momenteel valt dat nog onder Justitie of staat het 

volledig los van het andere? Neenee, dus de capaciteit, dus inderdaad dat staat er los van en de opdrachten, de 

opdrachten van het huidige veiligheidskorps van Justitie gaan ingebed worden in het nieuwe korps, in die 

nieuwe directie. De personeelsleden van het vorige veiligheidskorps gaan in principe in die nieuwe directie 

terecht komen en die nieuwe directie gaat onder de hoede staan van de Federale Politie en de leden ervan 

gaan een bijzonder apart statuut krijgen. Ja waarom een bijzonder apart statuut? Omdat je die mensen niet 

automatisch een politiestatuut kan geven, omdat die ook niet hetzelfde profiel hebben uh dus alé dat zijn 

mensen die ook niet de opleiding, alé wij zijn geselecteerd profiel, we hebben een bepaalde opleiding gehad, 

je zit ook met de wettelijke niveaus van alé wie kan waar ingeschaald worden, dus om die redenen is het niet 

haalbaar om die mensen allemaal een politioneel statuut te geven, dus ze gaan een bijzonder statuut krijgen. 

Uhm en waarom wordt dat onder de en waarom niet meer onder Justitie omdat dat nu al bij Justitie lag, das 

gewoon politiek beslist dan? Ja das een politieke keuze. Op korte termijn wat is dat ongeveer? Dat zou alé, de 

wil van de regering is om daar de start van te geven dit jaar nog, ja of dat dat gaat lukken bon, maar das de wil 

om daar dit jaar nog mee van start te gaan. En das dan eigenlijk om enerzijds de capaciteit dat ze missen bij 

politie momenteel. Te recupereren ja dus das, alé het past een beetje ook in het kerntakendebat dus wat moet 

de politie doen of eigenlijk de taken van politie afstoten om dan beter te kunnen focussen op de eigenlijke 

taken en dus 1 van de vaststellingen we steken nu nog altijd capaciteit in het beveiligen van hoven en 
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rechtbanken waarbij de vraag moet gesteld worden of dat dat een taak is van de politie op gebied van 

transfers van gevangenen kruipt enorm veel tijd in, maar heb je der eigenlijk politionele bevoegdheden voor 

nodig, ja. Beveiliging van de nucleaire sites bijvoorbeeld, ja en vandaar dat men een aparte entiteit wilt 

creëren met mensen die niet het statuut hebben van een politie, maar die wel die taken wettelijk zullen 

kunnen uitvoeren en dat betekent dat de politie zijn handen daarvan vrij zou kunnen houden en zich terug 

richten op de eigenlijke taken van politie, das de bedoeling. En wie zal, wie zal die mensen dan opleiden? Dat 

zal ook binnen de Federale Politie moeten gebeuren, dus de volledige directie komt binnen de Federale 

Politie, dat staat al vast ook, dus het zal binnen de Federale Politie zal ook de opleiding moeten georganiseerd 

worden, dus die omkadrering gaan een aantal politieofficieren ook zijn en andere personeelsleden en dus dat 

wordt volledig bij ons ingebed dan. Zal er daar dan extra budget voor voorzien worden of? Ja, ja, dat gaat toch 

over een, alé een eerste schattingen zijn toch over 1600 personeelsleden dus dat is toch wel een zeer groot 

aantal personeelsleden. 

Het nieuwe Nationale Veiligheidsplan is dat er al of niet? Voor zover ik weet is dat nog niet gevalideerd, het is 

er, maar ik dacht dat het nog niet gevalideerd is. Alé onder voorbehoud ik durf het niet met zekerheid zeggen. 

Maar tstaat alleszins nog niet op de website dus. Ja awel dus dan is het nog niet gevalideerd.  

En het kerntakendebat is dat afgesloten of is dat nog altijd? Goh ja wanneer is een debat afgesloten, dus er is 

een eerste oefening afgerond, ja en nu is men bezig met een aantal realisaties van die oefening waaronder die 

fameuze directie uhm, natuurlijk het kerntakendebat blijft een, das een continu uh, dat gaat nooit beëindigd 

zijn omdat je altijd met nieuwe zaken ook zit. Maar dus uh die eerste denkoefening en die eerste 

inventarisatie van waar uh kan bespaard worden op een aantal nieuwe kerntaken die is gemaakt en we zijn 

nu in de fase dat er uh een fase van de realisatie van die eerste oefening.  

En is dat dan ook de bedoeling dat ge bijvoorbeeld als pasafgestudeerde ook kunt solliciteren of een opleiding 

volgen dan voor die Directie van de Beveiliging, alé zo dat veiligheidskorps dan? Ja, alé das heel voorbarig om 

daar iets over te zeggen, dat moet allemaal bekeken worden, dus nu een eerste uhm, der is nu een eerste 

interne rekrutering bezig om die omkadrering voor dat project op te starten want alé dat moet opgestart 

worden. Der moet ook bekeken worden van hoe gaan we die voorziene personeelscategorieën laten 

samenvloeien dus ook een kwestie van de statuten want das een heel moeilijke oefening van hoe schaal je 

bijvoorbeeld de militair die overkomt naar hier, naar de directie hoe ga je die inschalen, ook iemand die van 

het veiligheidskorps die van Justitie komt, hoe ga je die inschalen, hoe ga je die laten matchen welke 

bijkomende omkadrering capaciteit is er nog nodig, waar gaat die gevonden worden, gaat die extern gezocht 

worden of gaat die binnen Defensie of binnen Justitie of binnen politie gezocht worden. Dat zijn allemaal nog 

vraagstukken waar men nog volop mee bezig is.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LXXIV 
 

BIJLAGE 10: INTERVIEWS – LOGBOEK GEÏNTERVIEWDE/GECONTACTEERDE PERSONEN 
  

wie contact datum en plaats 
interview 

Defensie 31/03/2016  Contactformulier ingevuld via de 
website van Defensie. 
6/04/2016  E-mail:  de gevraagde diensten 
worden gecontacteerd. 
7/04/2016  E-mail: navraag of de gevraagde 
diensten reeds contact hebben opgenomen. 
8/04/2016  Opgebeld door Defensie om 
afspraak te maken voor zowel Divisie Training als 
Operaties, vervolgens werd alles nogmaals via e-
mail bevestigd. 

 

Majoor Militair 
Administrateur 

6/04/2016  E-mail: er werd een voorstel 
gedaan om af te spreken. Afspraak vastgelegd via 
e-mail. 

Dinsdag 19 april 2016 
om 10u00 
(Everestraat 1, Evere) 

Chef Divisie 
Training 

8/04/2016  Afspraak vastgelegd via telefonisch 
contact. 

Woensdag 13 april 
2016 om 10u00 
(Everestraat 1, Evere) 

Chef Divisie 
Operaties 

7/04/2016  E-mail: er werd een voorstel 
gedaan om af te spreken. Afspraak vastgelegd op 
8/04/2016 via telefonisch contact. 

Woensdag 13 april 
2016 om 10u00 
(Everestraat 1, Evere) 

 
Politie 8/04/2016  E-mail gestuurd naar persdienst 

Federale Politie. 
12/04/2016  Persdienst opgebeld, zeiden dat 
de politie louter uitvoerend werkt en ik beter 
contact opnam met Binnenlandse Zaken. 

 

Directeur 
(Directie 
Operaties 
inzake 
Bestuurlijke 
Politie) 

31/03/2016  E-mail gestuurd naar D. Allaerts 
(naam verkregen via E. De Pauw). 
14/04/2016  E-mail: e-mail werd overhandigd 
aan de bevoegde persoon en er werd een voorstel 
gedaan om af te spreken. Afspraak vastgelegd via 
e-mail. 

Woensdag 20 april 
2016 om 16u30 
(Koningstraat 202A, 
Brussel) 

 
Kabinet 
Defensie 
(beleidsdirec-
teur militaire 
operaties) 

31/03/2016  E-mail gestuurd naar 
woordvoerder minister van Defensie via e-
mailadres van Presscenter. E-mail is nooit 
aangekomen.  
8/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Defensie, vroeg mij dinsdag 
terug te bellen. 
12/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Defensie, vroeg mij alles op 
mail te plaatsen. E-mail gestuurd. 
14/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Defensie, hij ging op 15/04 
een rappel zenden naar de bevoegde persoon. 
15/04/2016  E-mail: er werd een voorstel 
gedaan door de bevoegde persoon om af te 
spreken. Afspraak vastgelegd via e-mail. 

Dinsdag 19 april 2016 
om 15u00 
(Lambermontstraat 8, 
Brussel) 



LXXV 
 

 
Kabinet 
Binnenlandse 
Zaken 

31/03/2016  E-mail gestuurd naar 
woordvoerder minister van Binnenlandse Zaken 
via e-mailadres van Presscenter. E-mail is nooit 
aangekomen.  
8/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Binnenlandse Zaken, zag 
Adjunct-Kabinetschef Cel Politie als geschikte 
persoon, vroeg mij alles op mail te plaatsen. E-
mail gestuurd. 
12/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Binnenlandse Zaken, geen 
reactie. 
14/04/2016  Telefonisch contact opgenomen 
met woordvoerder Binnenlandse Zaken, geen 
reactie. 
15/04/2016  Persoonlijk e-mailadres 
opgevraagd bij E. De Pauw van de Adjunct-
Kabinetschef Cel Politie en e-mail verstuurd. 
15/04/2016  Contact opgenomen met politiek 
medewerker Pieter-Jan Verhoye, heeft contact 
opgenomen met het cabinet.  
18/04/2016  E-mail: kabinet wenst alle 
gegevens en vragenlijst. 
Tot op heden geen antwoord ontvangen.  

 

 
Beveiligings-
expert 

31/03/2016  E-mail gestuurd.  
Tot op heden geen antwoord ontvangen. 

 

Voorzitter 
BVBO 

31/03/2016  E-mail gestuurd. 
8/04/2016 Nogmaals e-mail gestuurd. 
Tot op heden geen antwoord ontvangen. 

 

Voormalig 
minister van 
Defensie 

31/03/2016  E-mail gestuurd.  
14/04/2016  E-mail: e-mailadres van bevoegde 
persoon gekregen en vervolgens een e-mail 
gestuurd. 
Tot op heden geen antwoord ontvangen. 

 

Voormalig 
minister van 
Binnenlandse 
Zaken 

31/03/2016  E-mail gestuurd.  
31/03/2016  E-mail: afwezig t.e.m. 4/04/2016. 
22/04/2016  E-mail: kunnen mijn vraag niet 
beantwoorden en verwijzen mij door naar het 
kabinet van de Minister van Defensie. 
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BIJLAGE 11: INTERVIEWS – HERWERKTE TOPICLIST NA EERSTE INTERVIEW 
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BIJLAGE 12: ZES DEFINITIES VAN CONSTABULARISERING DOOR DE WEGER 
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BIJLAGE 13: KB 12 SEPTEMBER 2001 
 

 KB 12 september 2001  tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het 

operationeel kader van de federale politie: 
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BIJLAGE 14:  NIET-PERMANENTE LEDEN COÖRDINATIECOMITÉ VOOR INLICHTING EN 

VEILIGHEID 
 

 KB van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor Inlichting 

en Veiligheid: 
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BIJLAGE 15: BEVOEGDHEDEN COÖRDINATIECOMITÉ VOOR INLICHTING EN VEILIGHEID 
 

 KB van 2 juni 2015 tot oprichting van het Strategisch Comité en Coördinatiecomité voor Inlichting 

en Veiligheid: 
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BIJLAGE 16: WETTELIJKE BASIS INZET LEGER 2015 
 

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 2 

niveaus: 

 Vordering door de Commissaris-Generaal 

o Artikel 111 

 

o Artikel 113 

 

 Vordering door de burgemeester 

o Artikel 43 

 

 

De gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994: 

 De bevoegdheden van de Koning  

o Artikel 37 & 91 lid 2 
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o Artikel 167 
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De wet van 20 mei 1994 betreffende de perioden en de standen van de militairen van het reservekader 

alsook betreffende de aanwending en de paraatstelling van de Krijgsmacht: 

 De aanwending van de Krijgsmacht 

o Artikel 3 

 

 

De programmawet van 2 augustus 2002 betreffende de prestaties voor derden: 

 Prestaties ten voordele van derden 

o Artikel 151 
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BIJLAGE 17: REGEERAKKOORD 9 OKTOBER 2014 
 

 Rubriek : 6.4.3. Politie, blz. 138: 
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