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Inleiding 

 
Onze maatschappij is de afgelopen jaren enorm veranderd. Terrorisme is meer dan ooit 

aanwezig en vult bijna dagelijks over de hele wereld de krantenkoppen. Het gevaar, zoals men 

dit voor de Koude Oorlog kende, is niet meer afkomstig van andere staten. De dreiging komt 

vandaag meer en meer van niet-statelijke groeperingen. 

 

Na 9/11 werden reeds heel wat maatregelen genomen om de veiligheid van de burgers te 

garanderen, maar ook na de aanslagen in Madrid en Londen werd de wereld telkens weer 

wakker geschud. Terrorisme bleek in toenemende mate een dreiging te vormen voor de 

westerse maatschappij. Na de aanslagen in Parijs op 12 november 2015, door de terreurcel uit 

Molenbeek, bleek de dreiging steeds dichterbij te komen. De vrees voor aanslagen op het 

eigen grondgebied werd helaas realiteit. Op 22 maart 2016 pleegden enkele aanhangers van IS 

(Islamitische Staat) een zelfmoordaanslag in de luchthaven van Zaventem. Deze werd enkele 

minuten later gevolgd door een kamikaze in het metrostation van Maalbeek. België werd 

hiermee het slachtoffer van een grote terreurdaad. 

 

Uiteraard spelen de veiligheidsdiensten een belangrijke rol in dit verhaal. Ook zij ondergingen 

de afgelopen decennia heel wat evoluties, in lijn met het veranderende veiligheidsconcept. De 

dreiging die vandaag niet meer uitgaat van statelijke actoren, heeft ervoor gezorgd dat de 

strategieën en de organisatie binnen deze diensten moesten worden aangepast. De literatuur 

spreekt in dit kader van een 'militarisering' van de politie en een 'constabularisering' van het 

leger. Beide actoren lijken dus naar elkaar toe te groeien. 

 

Volgens de literatuur zou terreur de grensvervaging tussen de politie en het leger versterken 

(Easton, 2012). Het doel van het onderzoek is dan ook om na te gaan of deze stelling kan 

worden bekrachtigd door de impact van de aanslagen in Brussel op de grensvervaging vast te 

stellen. De grensvervaging zal hierbij worden bekeken op lokaal niveau, meer bepaald op het 

niveau van de stad Antwerpen. 

 

Concreet staat volgende onderzoeksvraag centraal: "Wat is het effect van de aanslagen van 22 

maart 2016 op de grensvervaging tussen de politie en het leger in Antwerpen?". Om deze 

vraag te beantwoorden, worden twee deelvragen gesteld: 
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1. Wat houdt de vervaging van de grenzen tussen de politie en het leger in? 

2. Wat is de impact van de aanslagen van 22 maart 2016 op de grensvervaging tussen de 

politie en het leger in Antwerpen? 

 

Het onderzoek zal zich hoofdzakelijk focussen op de impact in de stad Antwerpen. Het is 

tenslotte een grootstad met een gedifferentieerde populatie die meermaals in de media kwam 

omwille van de maatregelen die werden genomen in de nasleep van de aanslagen. Een 

voorbeeld hiervan is de militaire bijstand op straat. Burgemeester Bart De Wever deelde in 

april 2016 mee dat hij de militairen op straat niet meer kan missen en er heel wat positieve 

reacties volgen op hun aanwezigheid (Redactie, 2016b). Daarnaast is het ook zo dat 

Antwerpen rechtstreeks werd geconfronteerd met dreigingen. Zo werd in maart 2017 een 

dreigvideo onderschept die werd opgenomen in het station van Antwerpen-Centraal 

(Redactie, 2017).  

 

In het eerste deel van de thesis zal dieper worden ingegaan op het veranderende 

veiligheidsconcept, de militarisering van de politie en de constabularisering van het leger. Een 

tweede deel zal focussen op de samenwerking tussen de politie en het leger. Concreet wordt 

nagegaan hoe de samenwerking in theorie en in de praktijk verloopt. Het laatste deel van de 

thesis handelt over de kern van het onderzoek. In dit deel wordt nagegaan wat de impact van 

de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel op de grensvervaging van de politie en het leger is. 

Daar het eerste deel van de paper hoofdzakelijk wordt opgesteld op basis van 

literatuuronderzoek, zal voor het tweede en derde deel beroep worden gedaan op informatie 

die verkregen wordt uit interviews. 

 

Desalniettemin kent het onderzoek ook een beperking. Gezien het actuele onderwerp is het 

niet altijd een gemakkelijke opgave om voldoende informatie te vergaren. Heel wat 

documenten en afspraken zijn niet openbaar voor het publiek, wat het moeilijk maakt om de 

situatie op een correcte manier in te schatten. Een tweede aandachtspunt is dat de focus ligt op 

de stad Antwerpen. Aangezien Antwerpen een specifieke structuur heeft in de samenwerking 

tussen de politie en het leger, zorgt dit voor een hinderpaal bij het generaliseren van de 

resultaten. We kunnen met andere woorden enkel uitspraken doen over de stad Antwerpen. 

  



3 

 

1. Methodologie 

 
In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop het onderzoek 

wordt uitgevoerd. Dit bestaat grotendeels uit twee aspecten, enerzijds het conceptueel ontwerp 

en anderzijds het onderzoekstechnisch ontwerp. 

 
1.1 Conceptueel ontwerp 

 

 1.1.1 De relevantie van het onderzoek 

 

Om het onderzoek te verantwoorden moet er uiteraard een degelijke relevantie mee gepaard 

gaan. De thesis is een praktijkgericht onderzoek en heeft logischerwijze een maatschappelijke 

relevantie. Het belang van het onderzoek is om na te gaan hoe de werking, en dus de grenzen, 

van het leger en de politie in de praktijk worden beïnvloed door de recente aanslagen. De 

literatuur wijst immers op het feit dat de huidige terrorismedreiging deze grensvervaging doet 

versterken. Het is daarbij relevant om kennis te krijgen van de huidige gang van zaken en de 

evoluties die hebben plaatsgevonden om de actuele werking te begrijpen. Dit is mogelijk door 

een aantal leidinggevende personen te interviewen. Concreet houdt dit in dat de thesis is 

gebaseerd op een probleemanalytisch praktijkonderzoek waarbij men gaat kijken wat het 

probleem exact is, waarom men een probleem heeft en voor wie het een probleem is (Decorte 

et al., 2006). De kennis die het onderzoek oplevert, kan een meerwaarde bieden om 

problemen in de praktijk weg te werken of meer inzicht te krijgen in de evolutie van het 

veiligheidslandschap.  

 

Naast een praktische relevantie, bevat het onderzoek ook een bijkomende theoretische 

relevantie. De vervaging van de grenzen van politie en leger is geen nieuw fenomeen. Er is 

reeds allerhande literatuur rond verschenen. Door de kennis te actualiseren, kan een bijdrage 

worden geleverd aan de theoretische kennis omtrent plural policing. Dit houdt in dat er een 

verschuiving kan worden waargenomen van police naar policing, waarbij policing verwijst 

naar een netwerk van verschillende publieke en private partners die de politiefuncties 

uitvoeren (Boels & Verhage, 2016). Tussen deze partners kan steeds meer een samenwerking 

worden opgemerkt (Easton & Moelker, 2010). 
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 1.1.2 Doelstelling 

 

Nu het projectkader is omschreven, kan de externe doelstelling worden bepaald. Een adequate 

doelstelling wordt gekenmerkt door een aantal criteria (Decorte et al., 2016): 

 

 1. Nuttig 

 2. Realistisch 

 3. Haalbaar (qua tijd en materiaal) 

 4. Eenduidig 

 5. Informatierijk 

 

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage leveren aan de kennis rond de vervaging van de 

grenzen van de politie en het leger door een overzicht te geven van de impact van de 

aanslagen van 22 maart 2016 op de huidige manier van werken. 

 

 1.1.3 Beschrijving van de kernbegrippen 

 

Een essentiële stap in het onderzoek is het formuleren van stipulatieve en operationele 

definities van de kernbegrippen. De betekenissen van deze begrippen bepalen immers de 

invulling van het onderzoek en vermijden dat het onderzoek onnodig wordt uitgebreid naar 

niet-relevante zaken (Decorte et al., 2016). Daarnaast is de invulling van deze begrippen ook 

een handig hulpmiddel bij het correct interpreteren van de resultaten. 

 

Politie 

In dit onderzoek verstaan we onder politie het Antwerpse politiekorps, zowel op lokaal als op 

federaal niveau. 

 

Leger 

In dit onderzoek verstaan we onder leger de operationele departementen van de 

landcomponent van defensie. 

 

Militarisering 

In dit onderzoek verstaan we onder militarisering het meer militair worden van de politie. In 

dit kader wordt verwezen naar de definitie van Kraska. Deze definitie stelt dat militarisering 
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kan plaatsvinden op materieel, cultureel, organisatorisch en operationeel vlak (Kraska, 2007). 

Daarnaast wordt ook gekeken naar de opdrachten die steeds internationaler en grootschaliger 

worden. 

 

Constabularisering 

In dit onderzoek verstaan we onder constabularisering het meer politiegericht worden van het 

leger (Vander Beken, 2011). Dit zowel op vlak van taken, als op vlak van organisatie, 

werkwijze en filosofie. In hoofdstuk 2 worden de verschillende definities uitvoerig besproken. 

 

Aanslagen 22 maart 2016 

In dit onderzoek verstaan we onder de aanslagen van 22 maart 2016 de terroristische 

aanslagen die door IS-aanhangers in Brussel werden gepleegd en waarbij meerdere doden en 

gewonden vielen. Enerzijds gaat het om de aanslag door twee zelfmoordterroristen in de 

luchthaven van Zaventem. Anderzijds gaat het om de explosie die een uur later plaatsvond in 

de metro aan de halte Maalbeek. Ook hier blies een zelfmoordterrorist zichzelf op (Jns, 2016). 

 

1.2 Onderzoekstechnisch ontwerp 

 

 1.2.1 Onderzoeksstrategieën 

 

In de masterproef wordt vertrokken van een diepte onderzoek. De reden hiervoor is dat men 

op zoek gaat naar zoveel mogelijk informatie, die voldoende details biedt. Bovendien wordt 

er gefocust op de stad Antwerpen waardoor men werkzaam is op een kleinschalig niveau. Dit 

heeft uiteraard gevolgen voor de generaliseerbaarheid (Decorte et al., 2016). Het onderzoek 

wordt op deze manier wel voldoende afgebakend, wat voordelig is voor de interne validiteit.  

 

Voorts wordt er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Het onderzoek moet kennis 

opleveren die ervoor zorgt dat we de situatie kunnen begrijpen. Gezien de complexe materie 

is het aangewezen om interviews af te nemen, waarbij afgeweken kan worden van de vooraf 

opgestelde vragen en verduidelijking kan worden gevraagd indien nodig. Dit impliceert dan 

ook dat het niet vereist is om een groot aantal personen te interviewen. De focus ligt immers 

op de kwaliteit, niet op de kwantiteit. Kwantitatieve informatie is in dit kader niet voldoende 

om het domein te verkennen en een diepe analyse mogelijk te maken. Je blijft hierbij per slot 
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van rekening beperkt tot de vooraf bepaalde vragen, zonder verduidelijkingen en eventuele 

nuances toe te laten.  

 

Als laatste wordt gekozen om een gecombineerde strategie toe te passen. Dit kan uiteraard in 

verband worden gebracht met de twee bovenstaande keuzes die werden gemaakt. Het eerste 

deel van het onderzoek heeft betrekking op de eerste centrale onderzoeksvraag. Dit deel 

bestaat uit een bureauonderzoek, meer specifiek een literatuurstudie. Er wordt een 

kwalitatieve inhoudsanalyse gemaakt van de bestaande literatuur rond de militarisering van de 

politie en de constabularisering van het leger. Ettelijke auteurs schreven reeds een aantal 

wetenschappelijke artikels en boeken over dit onderwerp. Dit deel van het onderzoek dient 

een overzicht te creëren van de geschiedenis van de vervaging van de grenzen en geeft een 

beschrijving van wat reeds geweten is. Het voordeel van deze literatuurstudie is dat men op 

korte tijd over een grote diversiteit aan gegevens kan beschikken (Decorte et al., 2016). Het 

tweede deel van het onderzoek dient de tweede centrale onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Aangezien dit het empirische gedeelte van het onderzoek vormt, wordt er zelf kennis 

verzameld. Dit gebeurt aan de hand van kwalitatieve interviews, die een onderdeel zijn van de 

casestudy (Decorte et el., 2016). Hoewel de vragen op voorhand worden bepaald, kan indien 

nodig, dieper ingegaan worden op een onderwerp of ervan afgeweken worden. Aanvullend zal 

gebruik worden gemaakt van wetteksten, verslagen van de ministerraad, beleidsplannen en 

dergelijke. 

 

 1.2.2 Het empirisch onderzoek 

 

De onderzoekseenheden bevatten in het empirisch onderzoek alle leden van de politie en het 

leger in Antwerpen. Uiteraard is het niet mogelijk om hen allemaal te bevragen, waardoor de 

eenheden worden afgebakend en een specifieke onderzoekspopulatie wordt geselecteerd 

(Baarda et al., 2009). Daar het onderzoek niet de finaliteit heeft om de resultaten te 

generaliseren, is het overbodig om een random steekproef te doen. Aangezien men op zoek 

gaat naar specifieke kennis, wordt een doelgerichte steekproef gedaan en wordt geopteerd 

voor personen met een leidinggevende functie, die de rol van ervaringsdeskundigen kunnen 

vervullen. Zij zijn immers in staat om de situatie te bekijken op beleidsmatig niveau en 

kunnen tendensen op vlak van organisatie en cultuur blootleggen.  
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Bij de politie wordt een interview afgenomen bij de dienst Operaties van de Lokale Politie, de 

dienst Openbare Veiligheid van de Federale Politie en de Directie voor Operaties van de 

Bestuurlijke Politie van de Federale Politie. De keuze voor deze respondenten is gebaseerd op 

functies die ze uitvoeren in het veld van de bestuurlijke politie. Deze diensten zijn onder 

andere bevoegd voor het handhaven van de openbare orde, en zijn bijgevolg op de hoogte van 

de samenwerking met defensie of hebben hiermee reeds ervaring. Daarnaast werd ook contact 

opgenomen met andere personen binnen de politie, zoals de korpschef van de Lokale Politie 

Antwerpen, de bestuurlijk Directeur-Coördinator (DirCo) van Antwerpen en het POSA 

(Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie) wat de gedeconcentreerde speciale 

eenheid van de politie is. Zij hadden echter geen tijd om deel te nemen aan het onderzoek of 

gaven geen respons op de uitnodigende e-mail.  

 

Bij defensie worden interviews afgenomen bij het Departement Operaties, Stafdepartement 

Operaties en Training en het provinciecommando van Antwerpen. Deze departementen 

hebben de meeste ervaring op vlak van het uitvoeren van politiegerichte taken en ondervinden 

rechtstreeks de gevolgen van de grensvervaging. De keuze voor deze respondenten werd 

echter ook aangemoedigd door een kennis binnen defensie. Daarnaast werd ook contact 

opgenomen met een respondent van het departement Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS) 

die tevens lid is van de Nationale Veiligheidsraad, maar hier werd helaas geen antwoord 

verkregen. Vervolgens werd contact opgenomen met het Departement Strategie (ACOS 

STRAT), maar de bevoegde persoon was helaas niet beschikbaar wegens een buitenlandse 

opdracht. Als laatste werd een aanvraag gericht tot de Beleidscel Defensie, meer specifiek bij 

de afdeling Militaire Operaties. Ook hier werd geen antwoord verkregen. 

 

Als laatste werd via e-mail contact gemaakt met Bart De Wever, burgemeester van 

Antwerpen. Dit omwille van de specifieke focus op zijn stad. Gezien de grote verschillen 

tussen verschillende steden op vlak van de inzet van militairen en de samenwerking met de 

politie, is het interessant om de visie en motivatie van de burgemeester in kaart te brengen. 

 

De interviews hebben allen een half-open karakter. Dit wil zeggen dat vooraf een 

interviewerschema of guide wordt opgesteld waarin een lijst met vragen staan genoteerd 

volgens een logische opbouw. Aangezien het om een kwalitatief onderzoek gaat, is het nog 

steeds mogelijk om hiervan af te wijken (Beyens & Tournel, 2010). Om de informatie 

optimaal te bewaren, worden de interviews, na toestemming van de respondent, opgenomen 
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met opname apparatuur en later uitgeschreven. Om de privacy te beschermen, wordt de exacte 

inhoud anoniem gehouden. Er wordt dan ook een Informed Consent (zie Bijlage 4) opgesteld 

waarin de opzet van het onderzoek en de thesis worden uitgelegd en de rechten en plichten 

van zowel de respondent als de onderzoeker worden vastgelegd. Dit betekent letterlijk dat de 

respondent op een geïnformeerde manier zijn toestemming tot het interview kan geven 

(O'Gorman & Vander Laenen, 2010). Dit zorgt er dan meteen ook voor dat de ethische 

aspecten van het interview in het licht worden gezet. Zo wordt verzekerd dat de interviews 

vertrouwelijk zijn en de anonimiteit maximaal wordt gegarandeerd. De uitgeschreven 

interviews worden later gecodeerd door categorieën te onderscheiden, te analyseren en te 

vergelijken. Er wordt met andere woorden aan datamanagement en datareductie gedaan 

(Decorte, 2010). Concreet bestaat het coderen uit twee fases. In de eerste fase gaat men open 

coderen. Dit houdt in dat men de uitgeschreven teksten gaat opdelen door er codes aan te 

geven, waardoor men de data kan reduceren. In een tweede fase gaat men axiaal coderen. Dit 

betekent dat de verschillende codes in categorieën of patrooncodes worden gebracht (Decorte, 

2010). 

  



9 

 

2. Grensvervaging tussen politie en leger 

 
De politie en het leger leken de voorbije jaren steeds meer in elkaars vaarwater te komen. In 

dit hoofdstuk wordt een historisch overzicht gegeven van het veiligheidsconcept dat een 

sterke evolutie kent en de nieuwe dreigingen die deze evolutie versterken. Daarna wordt het 

(de)militariseringsproces van de politie uit de doeken gedaan en wordt de constabularisering 

van het leger besproken. 

 

  

2.1 Veranderend veiligheidsconcept 

 

De afgelopen decennia hebben er heel wat belangrijke veranderingen plaatsgevonden binnen 

het veiligheidsdenken. De structuren op internationaal niveau zijn gewijzigd en de dreigingen 

kennen in toenemende mate een afwijkend karakter. De wereld wordt niet langer beïnvloed 

door de twee grote invloedssferen van het kapitalisme en communisme, die volgden na de 

Tweede Wereldoorlog, en de globaliseringtendens zorgde voor nieuwe veiligheidssituaties 

door de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit en terrorisme (Nieuwenhuys, 2007). 

 

 2.1.1 Van de Koude Oorlog tot nu 

 

Zoals gezegd kunnen sinds het einde van de Koude Oorlog er heel wat veranderingen worden 

vastgesteld in het veiligheidslandschap. Het is belangrijk om hier even bij stil te staan, zodat 

het later duidelijk wordt in welke context de politie en defensie hun rol vroeger uitvoerden en 

wat hun oorspronkelijke opdracht was. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een periode die de Koude Oorlog werd genoemd. 

Gedurende deze tweede helft van de 20ste eeuw was Europa het strijdtoneel van twee 

invloedssferen. Enerzijds het kapitalistische westerse blok, dat onder leiding stond van 

Amerika, en anderzijds het communistische blok onder leiding van de voormalige Sovjet-

Unie (Schamp & De Meyere, 1997). De oorlog werd gekenmerkt door de vrees voor het 

gebruik van nucleaire wapens door beide partijen (Krahmann, 2005). 

 

Na het einde van deze Koude Oorlog vonden er een aantal belangrijke veranderingen plaats in 

dit veiligheidslandschap. De tweeledige structuur van de Atlantische Alliantie en het 
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Warschaupact werd verlaten en maakte plaats voor het ontstaan van een groot aantal bilaterale 

en multilaterale veiligheidsinstituties (Krahmann, 2001). 

 

Het einde van de Koude Oorlog betekende ook een grote verschuiving op vlak van 

dreigingen. Het gevaar was voorheen hoofdzakelijk afkomstig van andere naties. Men moest 

zichzelf beveiligen tegen statelijke actoren die een gevaar vormden voor het eigen 

grondgebied (Zemni & Vertommen, 2010). Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de 

ontbinding van het Warschaupact, die het einde van deze Koude Oorlog betekende, werd de 

wereld geconfronteerd met nieuwe dreigingsvormen. Deze verschillen zowel in omvang als in 

de aard. De angst voor een nucleaire oorlog maakte plaats voor terrorisme, de verspreiding 

van massavernietigingswapens, civiele oorlogen en etnische conflicten (Krahmann, 2005). 

Kortom, de veiligheid sloeg op dit moment niet meer op een geografisch gebied, maar steeds 

meer op personen zelf. Het concept veiligheid kreeg hierbij een nieuwe invulling, men ging 

van een geopolitieke opvatting naar een biopolitieke opvatting (Zemni & Vertommen, 2010). 

Ten gevolge van deze wijzigingen in de aard en de omvang van de veiligheidsdreigingen, zijn 

ook de politie en het leger geëvolueerd in hun aanpak. Dit wordt duidelijk in de volgende 

hoofdstukken. 

 

Om de evolutie in de veiligheidsarchitectuur te begrijpen, is het belangrijk om stil te staan bij 

hoe een veiligheidsrisico kan worden gedefinieerd. Krahmann (2005) zegt dat een 

veiligheidsrisico kan worden gedefinieerd als "an event with potentially negative 

consequences for the survival or welfare of a state, a society, or an individual". Dit betekent 

dat om het risico in te schatten, je moet kijken naar de waarschijnlijkheid van een mogelijk 

toekomstige gebeurtenis. Sommige gebeurtenissen hebben een grote kans op plaatsvinden, 

andere zeer ernstige gebeurtenissen hebben een zeer kleine waarschijnlijkheid, waardoor ze 

niet meer als een reëel risico worden gezien. Daarnaast wordt een veiligheidsrisico ook 

gekenmerkt door het potentiële effect en het bereik hiervan. Dit alles toont aan dat het bepalen 

van een veiligheidsrisico naast een objectieve maat, ook een subjectieve maat is (Krahmann, 

2005). 

 

 2.1.2 Nieuwe dreigingen 

 

Dat onze maatschappij de laatste decennia te maken kreeg met heel wat nieuwe dreigingen 

werd reeds duidelijk. Voorbeelden hiervan zijn terrorisme, civiele oorlogen en transnationale 
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criminaliteit (Krahmann, 2005). Belangrijk hierbij is dat deze dreigingen niet helemaal 'nieuw' 

zijn, ook hiervoor bestonden ze al. Wat wel nieuw is, is het feit dat deze dreigingen 

gerelateerd zijn aan het gebruik van massavernietigingswapens die gebruikt kunnen worden 

bij onder andere terroristische aanslagen. Bovendien is er ook steeds een grotere kans op het 

voorkomen van deze praktijken met een groot bereik en intensiteit. Kortom, het niveau van 

deze dreigingen is de afgelopen jaren enorm gestegen (Krahmann, 2005). 

 

Terrorisme is in dit kader een prominente nieuwe vorm van gevaar. Toch is het aantal 

personen dat rechtstreeks het slachtoffer wordt van aan terrorisme gerelateerde feiten, veel 

lager dan bij andere nieuwe veiligheidsdreigingen zoals een civiele oorlog. Dit maakt dat de 

intensiteit vrij gelimiteerd is. Ook het bereik is relatief beperkt. In tegenstelling tot het gebruik 

van nucleaire wapens, worden enkel personen in de nabije omgeving het slachtoffer van 

aanslagen. Ondanks deze vaststellingen, is de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een 

terroristische aanslag de laatste jaren enorm gegroeid, wat maakt dat terrorisme met recht en 

reden als een fundamenteel veiligheidsrisico wordt gezien. Bovendien werd in de nasleep van 

9/11 duidelijk dat terroristische groeperingen de mogelijkheid hebben om naar 

massavernietigingswapens te grijpen, wat het bereik en de intensiteit van dreiging enorm doet 

toenemen. Doch is het onduidelijk hoe groot de kans op deze mogelijkheid tot 

massavernietigingswapens is (Krahmann, 2005). 

 

Anno 2016 kan men vaststellen dat het aantal terroristische organisaties die gelijken op Al 

Qaida enorm is toegenomen en hun macht is gestegen ten opzichte van 2001 waarin de 

aanslag op 9/11 plaatsvond. De islamitisch geïnspireerde strijders slagen er immers steeds in 

om gebruik te maken van de chaos die wordt gecreëerd door de 'oorlog tegen het terrorisme' 

van het westen (van Bommel, 2016).  

 

Samengevat kunnen de nieuwe dreigingen door een aantal eigenschappen worden 

gekenmerkt. In de eerste plaats geldt de hogere waarschijnlijkheid van het voorkomen. Waar 

de kans op een terroristische aanslag vandaag aannemelijk is, was de kans op een nucleaire 

aanval tijdens de Koude Oorlog vrij klein. Een tweede kenmerk is het grotere bereik en de 

intensiteit. Naast de directe effecten kunnen ook heel wat effecten pas later worden 

vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn grote migratiestromen en de aantasting van de 

economie. Een laatste kenmerk is het feit dat de dreigingen niet enkel staten aantasten, maar 

ook samenlevingen en individuen (Krahmann, 2005).  
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 2.1.3 Interne en externe veiligheid 

 

Aanvankelijk waren de interne en externe veiligheid 

van een land twee duidelijk te onderscheiden 

begrippen. Deze gedachtegang kreeg vorm in de 

negentiende en twintigste eeuw, na de daling van de 

interne machtsconcentraties en het sociaal-

contractsdenken uit de Verlichting. De externe 

veiligheid verwijst naar de bescherming van het 

grondgebied en wordt vaak geassocieerd met echte 

oorlogssituaties en extreme vormen van geweld. 

Deze veiligheid valt onder de verantwoordelijkheid 

van defensie. Daarnaast slaagt de interne veiligheid 

op het beschermen van de interne organisatie. Deze 

legt de focus op de eigen burgers binnen het 

grondgebied en is de verantwoordelijkheid van de 

politie. Hierbij is geweld slechts een uitzondering 

(Vander Beken, 2011). 

 

Als gevolg van de nieuwe veiligheidsrisico's is het onderscheid echter niet meer eenduidig te 

maken. Door de stijgende internationale terrorismedreiging en de interactie met de 

internationale criminaliteit is de grens tussen de binnen- en buitenlandse veiligheid steeds 

minder duidelijk. Terroristen zijn niet langer actief binnen de grenzen van een bepaalde staat. 

Hun acties worden over de grenzen heen voorbereid en door de vrije mobiliteit van personen 

en goederen in Europa, door het Verdrag van Schengen, hebben ze de mogelijkheid om zich 

ongestoord te verplaatsen. Als gevolg hiervan is de taakverdeling tussen defensie en de politie 

ook niet langer zwart-wit. De politie moet nu ook bewakingsopdrachten van de buitenlandse 

veiligheid op zich nemen, en het leger wordt evenzeer ingezet voor de handhaving van de 

binnenlandse veiligheid (de Wijk & Toxopeus, 2005). Zo stelt Trauner (2011) dat om 

terrorisme op een effectieve manier te kunnen bestrijden, de interne en externe veiligheid 

moeten worden geïntegreerd om op die manier elkaar aan te vullen.  

Externe veiligheidsinstanties, zoals het leger, zijn vandaag alsmaar meer op zoek naar 

buitenlandse vijanden in het binnenland. De interne veiligheidsinstantie, de politie, 

daarentegen is steeds meer actief bij de opsporing van interne vijanden buiten de grenzen. Een 

Figuur 1. Soft power Civilian versus Hard power 

Military. Overgenomen uit Den Boer et al. (2010). 

Epilogue: Concluding notes on the convergence 

between military and police In "Blurring military 

and police roles" door M. Easton, M. den Boer, J. 

Janssens, R. Moelker, & T. Vander Beken (Eds.), 

2010, p.226, The Hague: Eleven International 

publishing. 
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voorbeeld hiervan zijn islamitische personen die een link hebben met terrorisme. Politie en 

defensie hebben met andere woorden momenteel dezelfde vijand, wat maakt dat ze steeds 

meer in elkaars vaarwater komen (Bigo, 2000). 

 

Een andere oorzaak van een steeds minder duidelijke grens tussen de binnen- en buitenlandse 

veiligheid is het beleid dat wordt gevoerd. Enerzijds kan worden vastgesteld dat het 

buitenlandse beleid alsmaar vaker een invloed heeft op het binnenland. Een voorbeeld hiervan 

zijn de aanslagen in Madrid van 11 maart 2004. Door de deelname aan militaire operaties in 

het buitenland, kunnen de veiligheidsrisico's in eigen land vergroten. Zo was de aanslag in 

Madrid mogelijks het gevolg van de steun die Spanje gaf aan Amerika tijdens de crisis in Irak 

en de deelname aan de stabilisatie-operatie. Anderzijds kan ook het binnenlandse beleid 

gevolgen hebben voor belangen in het buitenland en hiermee de nodige gevaren met zich 

meebrengen. Een voorbeeld hiervan is Frankrijk die als gevolg van het hoofddoekenverbod 

op scholen een mikpunt werd voor Al Qaeda (de Wijk & Toxopeus, 2005). Een rigide 

nationale territoriale veiligheidsbenadering is bijgevolg vandaag de dag niet meer relevant 

(Defensie, 2014). 

 

De vervaging van de interne en externe veiligheid kan voor een stuk in verband worden 

gebracht met de globalisering. De globalisering gaat hand in hand met een mondiale armoede 

en sociale uitsluiting. Dit heeft onder meer geleid tot de gewijzigde veiligheidsituaties en de 

nieuwe vormen van oorlog, zoals het internationaal terrorisme. Daarnaast heeft het ook tot 

maatschappelijke veranderingen geleid. De macht is in horizontale richting verschoven van 

publieke naar private actoren en in verticale richting van nationale naar internationale of 

transnationale actoren. Terroristische organisaties halen bovendien zelf profijt uit de 

globalisering. Door de toenemende kwalitatieve communicatiemiddelen en de ontmanteling 

van de staten, hebben de organisaties het steeds makkelijker om hun acties voor te bereiden en 

uit te voeren. Ze hebben momenteel immers de mogelijkheid om wereldwijd contacten te 

leggen en te onderhouden (Nieuwenhuys, 2007). 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 2.1.4 Terrorisme 

 

Dat terrorisme een belangrijke katalysator is voor de veranderende veiligheidscontext en de 

daaruit volgende vervaging tussen de interne en externe veiligheid is duidelijk. De aanslagen 

van 9/11 in de Verenigde Staten waren hierbij de start van een nieuw veiligheidstijdperk.  

Vandaag vormt de terreurgroep IS de belangrijkste terroristische dreiging voor België 

(Muller, 2008). Vorig jaar slaagden ze er immers in om 22 aanslagen te plegen in het Westen, 

waarvan 19 werden gepleegd door slechts één persoon (Parlementaire Onderzoekscommissie, 

2017).  

 

Opmerkelijk is dat we vandaag worden geconfronteerd met een modern terrorisme dat op een 

aantal punten afwijkt van het traditionele terrorisme. Dit modern terrorisme kan nauw in 

verband worden gebracht met religieus fundamentalisme. De islamitische fundamentalisten 

strijden voor een religieuze eer waarbij ze geloven in een mooier leven na de dood. Dit 

impliceert dat het martelaarschap, of het geven van hun leven in de strijd, het hoogst begeerde 

goed is. Op dit vlak wijken ze grondig af van de traditionele terroristen die het leven niet 

willen laten in de strijd (Muller, 2008). Het islamitische terrorisme staat vandaag centraal in 

de schijnwerpers omwille van de vele slachtoffers die het maakt. Terrorisme is tenslotte 

meestal etnisch en nationaal van aard, hoewel ook hier religieuze factoren zijn parten kunnen 

spelen (von der Dunk, 2016). 

 

Het doel van de moderne terroristen is het opstarten van een staat die wordt geleid door de 

Sharia en waarbij de scheiding tussen kerk en staat wordt opgeheven. Daarbij gaan ze de strijd 

aan tegen het Amerikaans Imperialisme of het Westerse kapitalisme (Muller, 2008). De 

manier waarop ze de strijd aangaan verschilt ook van het traditionele terrorisme. De bedoeling 

is om wereldwijd angst te creëren en bijgevolg plaats te maken voor indringende 

veranderingen. Dit doen ze door meermaals op onverwachte momenten aanslagen te plegen, 

op onverhoopte plaatsen en tegen onschuldige burgers. Dit maakt dat elke burger op elk 

moment het slachtoffer kan worden. Het is dan ook hun intentie om zoveel mogelijk 

willekeurige slachtoffers te maken. Traditionele terreurgroepen daarentegen, leggen de focus 

hoofdzakelijk op specifieke bevolkingsgroepen of autoriteiten. Een volgend kenmerk is het 

feit dat de terroristen zich internationaal gaan positioneren. Ze leven verspreid in 

verschillende landen, wat het voor handhavingsdiensten moeilijk maakt om hen te vatten. Als 

laatste hebben ze een duidelijke langetermijnvisie. Ze werken namelijk gedurende een zeer 
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lange periode aan de voorbereidingen van hun aanslagen, wat ook voor een probleem zorgt bij 

de bestrijding. Deze is immers vooral gericht op korte termijnresultaten (Muller, 2008). 

Kortom, het nieuwe terrorisme kan zich duidelijk distingeren van het terrorisme dat we eerder 

kenden. De globalisering, het gebruik van internet en sociale media, maar voornamelijk het 

wrede en massale karakter maakt dat we te maken hebben met een vernieuwde vorm van 

terreur (Beyens, 2016). 

 

Een bijkomende dreiging in dit kader is de problematiek van de foreign terrorist fighters 

(FTF). Dit zijn individuen die vanuit verschillende landen naar onder andere Syrië vertrekken 

om daar de strijd aan te gaan. Het wordt pas helemaal problematisch wanneer deze personen 

terugkeren naar hun land van oorsprong. Ze zijn immers getraumatiseerd en geradicaliseerd 

en zijn bovendien getraind op het plegen van aanslagen. Dit fenomeen brengt een grote 

dreiging met zich mee en zorgt er opnieuw voor dat de interne en externe veiligheid nog meer 

naar elkaar toegroeien (Drent et al., 2014). Niet alleen FTF zijn problematisch, ook het 

fenomeen van de homegrown terrorist fighters (HTF) vormt een actuele dreiging. Dit zijn IS-

aanhangers die in het westen zijn opgegroeid, maar geen strijd in Syrië of andere landen 

hebben gevoerd (Parlementaire Onderzoekscommissie, 2017). 

 

Het gevolg van deze nieuwe vorm van dreiging, is dat ook het veiligheidsbeleid moet worden 

afgestemd op deze situatie. Men wordt er zich namelijk meer en meer van bewust dat hoe 

meer terrein IS verliest, hoe meer ze geneigd zullen zijn om te bewijzen dat het plegen van 

aanslagen in Europa nog wel mogelijk is (Parlementaire Onderzoekscommissie, 2017). Een 

aangepaste aanpak en prioriteitvorming moeten onze maatschappij een maximale 

bescherming bieden. Dit kan ervoor zorgen dat de politie en het leger steeds dichter bij elkaar 

komen te staan. In het volgende hoofdstuk wordt deze tendens meer uitgebreid besproken.  

 

2.2 (De)militarisering van de politie  

 

De Belgische politie heeft een zeer uitgebreide geschiedenis. Haar rol en positie werd 

meermaals in vraag gesteld en een aantal hervormingen waren hiervan het resultaat. Binnen 

de geschiedenis van de politieorganisatie kunnen twee sterke tendensen worden 

onderscheiden. Enerzijds vond er een demilitarisering van de Rijkswacht plaats, anderzijds 

kan men meer recent ook een militarisering van de politie opmerken. 
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 2.2.1 Demilitarisering van de Rijkswacht  

 

De Rijkswacht werd reeds in 1795 opgericht, bij de aanhechting van de Belgische provincies 

bij Frankrijk. Oorspronkelijk was de Franse Gendarmerie een politiekorps binnen het leger, 

maar zijn bevoegdheid werd later uitgebreid naar alle burgers. Tussen 1815 en 1830, onder 

het Hollandse bewind, werd het principe van de Rijkswacht behouden en ook bij de 

onafhankelijkheid van België bleef het korps bewaard (Campion, 2015). De Rijkswacht 

zorgde, naast de gerechtelijke politie en de gemeentepolitie, voor de politiezorg in België 

(Lutterbeck, 2013). 

 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de Rijkswacht een zeer belangrijk instrument 

in de handen van de overheid, bij de opbouw van een nieuw politieapparaat. Vanaf 1919 

kende de Rijkswacht een enorme toename in personeel, middelen, taken en actieterrein. 

Hierbij hadden ze een verantwoordelijkheid op vlak van ordehandhaving ten aanzien van het 

hele grondgebied, wat gepaard ging met de specialisatie van zijn structuren. Maar ook heel 

wat rechercheopdrachten behoorden tot hun takenpakket. Daarnaast voerden ze ook nog 

steeds politietaken uit binnen het leger (Campion, 2015). De Rijkswacht was met andere 

woorden bevoegd voor zowel politionele taken (zoals orde en wetshandhaving) als militaire 

opdrachten (zoals verdediging van het grondgebied). De leden van de Rijkswacht verbleven 

tijdens hun opleiding, net zoals bij de krijgsmacht, in een kazerne waarbij een strenge 

reglementering gold. Pas in 1957 werd voor het eerst de wet op de Rijkswacht gestemd 

(Easton, 2001). Deze wet maakte de positie van de Rijkswacht in het veiligheidslandschap 

heel wat sterker en heeft geleid tot de inrichting van het rijkswachtkorps. Hierdoor werd het 

militaire karakter behouden en werd de onafhankelijkheid ten opzichte van het leger 

bekrachtigd. Toch kreeg de Rijkswacht steeds meer afkeuring (Campion, 2015). Het optreden 

bij de handhaving was immers brutaal, er werd te snel naar vuurwapens gegrepen, er werden 

nutteloze aanvallen uitgevoerd, er was een provocatief optreden en de rapporten waren zeer 

eenzijdig (Ponsaers, n.d.).  

 

Als resultaat van de crisissen in het jaar '85 en de kritieken die het veiligheidsbeleid kreeg, 

werd door Bendecommissie I het Pinksterplan opgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de 

Rijkswacht werd gedemilitariseerd in 1992, wat mogelijk werd door 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 operationeel korps van de Rijkswacht en houdende de 
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demilitarisering van de Rijkswacht. Vanaf 1992 werd de Rijkswacht dus een volwaardig 

politiekorps dat geen militaire landverdedigingsopdrachten meer uitvoert (Ponsaers, 1998). 

De Rijkswacht voerde sinds 1940 slechts een beperkt aantal opdrachten op vlak van 

landsverdediging uit, maar bleef er zich tot 1992 echter wel op voorbereiden (Easton, 2001). 

Aangezien de voorstellen uit het Pinksterplan niet geheel werden overgenomen, heeft de 

Rijkswacht zich zelfstandig opnieuw intern georganiseerd waardoor de focus meer en meer op 

de basispolitiezorg kwam te liggen, in combinatie met gespecialiseerde opdrachten (Ponsaers, 

1998). Dit betekende een heus keerpunt in de relatie tussen de politie en het leger, het 

onderscheid tussen beide werd immers sindsdien immers duidelijk gesteld (Easton, 2006). 

 

Uiteindelijk werd de Rijkswacht in 1998 afgeschaft bij de politiehervorming (Campion, 

2015). Ten gevolge van het octopusakkoord werd de paramilitaire Rijkswacht, met de 

gemeentepolitie en gerechtelijke politie vervangen door de geïntegreerde politie 

gestructureerd op twee niveaus (Zanders & Janssens, 2010). Dit maakt dat de Belgische 

politie vandaag bestaat uit de lokale politie (zie bijlage 2) die verantwoordelijk is voor de 

basispolitiezorg en de federale politie (zie bijlage 1) die bevoegd is voor de gespecialiseerde 

politiezorg en de bovenlokale steun (Van Ryckeghem, 2014). 

 

Het de militariseringsproces werd duidelijk op een aantal vlakken. In de eerste plaats werd 

een operationele demilitarisering opgemerkt. Door de vernieuwde focus op community 

policing gaat de politie meer probleemgericht werken. Binnen deze filosofie is het immers 

uitgesloten om symptoomgericht te werken en militaire taken uit te voeren. In dit kader gaat 

men wapens en geweld dan ook meer en meer als een ultemum remedium aanschouwen. 

Zodoende gaat de politie inzetten op zowel het voorkomen, oplossen, begeleiden als het 

evalueren van conflicten (Easton, 2001). 

 

In de tweede plaats kan men ook een organisatorische demilitarisering waarnemen. Dit wordt 

enerzijds duidelijk door het feit dat men koos voor een afbouw van de grote hoeveelheid 

commandoniveaus, het afstappen van de structuur van de militaire rangen en het verkleinen 

van de afstand tussen de top en de basis. Anderzijds stapte men af van de specialisering en 

verkoos men eerder generalisering aan de basis. Vervolgens prefereerde men een 

organisatiestructuur die gedecentraliseerd is over het grondgebied en waarbij ook burgers 

worden aangeworven om onder andere administratieve taken van de politie uit te voeren. Als 
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laatste werd de opleiding aangepast zodat de militaire aspecten werden uitgesloten (Easton, 

2001). 

 

De Wet op de demilitarisering van de Rijkswacht van 1991 heeft hoofdzakelijk invloed gehad 

op de strategische demilitarisering. Daarbij was de wet eerder een politieke ondersteuning 

voor het interne demilitariseringsproces dat al sinds 1957 stapsgewijs aan de gang was. De 

wet zorgde veeleer voor een externe demilitarisering. Zo evolueerde het gezag op de 

Rijkswacht tussen 1941 en 1991. Aanvankelijk voerden de ministers van Defensie, 

Binnenlandse zaken en Justitie het gezag uit. Tijdens de Duitse bezetting oefende de minister 

van Binnenlandse zaken en de Duitse bezetter het gezag uit, en na deze bezetting nam naast 

de minister van Binnenlandse zaken ook de minister van Justitie weer het gezag op zich 

(Easton, 2001). 

 

Samengevat heeft de Rijkswacht een levensweg bewandeld die werd beïnvloed door een 

militarisering en een late demilitarisering. Ondanks het feit dat er heel wat tegenstanders 

waren van het militaire aspect, waren er ook voorstanders waaronder de centrale overheden. 

Zij waren van mening dat een militaire gecentraliseerde politiemacht ideaal was om sociaal-

politieke spanningen aan te pakken. Op deze manier zou men efficiënt kunnen handelen met 

een degelijke capaciteit en kon men bovendien meer inzicht krijgen in de locale situaties. De 

redenering was dat men de voordelen van een militaire inzet wou overnemen, zonder de 

nadelen. Een andere meerwaarde zat volgens hen in de mogelijkheid om een strikt 

hiërarchisch toezicht op de handhavers toe te passen ten gevolge van de militaire discipline. 

Maar ook het feit dat een militair politiekorps zelfstandig kan optreden, zonder bevel van de 

burgemeester, en tegelijkertijd in contact staat met de nationale overheid is een voordeel. Als 

laatste werden ook de vakkennis en politieke neutraliteit als een pluspunt beschouwd 

(Campion, 2015). 

 

 2.2.2 Militarisering van de politie 

 

De opdrachten van de politie worden bepaald in de wet op het politieambt van 5 augustus 

1992. Artikel 14 bepaalt dat de bestuurlijke politie verantwoordelijk is voor de handhaving 

van de openbare orde, inclusief de naleving van de politiewetten en verordeningen. Daarnaast 

staan ze ook in voor het voorkomen van misdrijven en de bescherming van personen en 
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goederen. Deze opdrachten voeren ze uit volgens de filosofie van de community policing 

(Easton, 2001).  

 

Concreet heeft de politie vandaag drie verschillende rollen in de samenleving. Enerzijds is zij 

een instrument in de handen van de overheid. Dit betekent dat de politie in staat voor het 

beschermen van de publieke orde, de uitoefening van de individuele rechten van het publiek 

mogelijk maken en het stimuleren van de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 

Anderzijds vervult de politie ook de rol van publieke dienstverlener. Dit impliceert dat ze 

eveneens proactief en preventief te werk gaan en bijgevolg probleemoplossend functioneren. 

Als laatste lost de politie ook de rol van een professioneel korps in. Dit betekent dat het om 

een korps gaat waarin overeenkomstige waarden en normen gelden, waarin men een 

gemeenschappelijk statuut heeft en van eenzelfde opleiding geniet met een specifieke 

deontologie (Van Ryckeghem, 2014). 

 

Ondanks de demilitariseringstendens die hierboven werd besproken, zijn er vandaag de dag 

bij de politie nog steeds sporen aanwezig van de militaire aanpak, en kan men zelfs spreken 

van een hermilitarisering (Campion, 2015). Dit is te wijten aan het feit dat de politie in 

toenemende mate te maken krijgt met internationale, complexe en gewelddadige problemen. 

Vóór 9/11 werden bijvoorbeeld de problematieken van terrorisme en georganiseerde 

criminaliteit geïnterpreteerd als twee gescheiden verschijnselen. Vandaag wordt ook duidelijk 

dat de link tussen beide fenomenen steeds groter wordt, wat ook de complexiteit doet 

toenemen (Bruggeman, 2011). Heel wat criminaliteitsvormen vragen om een 

grensoverschrijdende samenwerking, gespecialiseerde methoden en een aangepaste vorm van 

geweld. Men is immers geëvolueerd van crime control naar war on crime en war on 

terrorism. Dit impliceert dat bepaalde methodes legitiem worden beschouwd, die eerder 

afgewezen werden (Easton, 2006). Deze evolutie kan worden geïnterpreteerd als een 

overgang van routinewerk naar crisismangement (Bruggeman, 2011). 

 

Het proces van militarisering houdt in dat men de ideologie van het 'militarisme' gaat 

toepassen. Concreet betekent dit het organiseren, plannen en trainen tegen bedreigingen en het 

inzetten van geweld. De militarisering van de politie bestaat uit vier dimensies (Kraska, 

2007): 

 

 



20 

 

1. Materiële dimensie: oorlogszuchtige wapens, technologie, uitrusting 

2. Culturele dimensie: oorlogszuchtige taal, stijl, overtuigingen en waarden 

3. Organisatorische dimensie: oorlogzuchtige inrichtingen, elitegroepen 

4. Operationele dimensie: operatiepatronen afkomstig uit het leger 

 

Belangrijk is dat men niet mag spreken van een korps dat is gemilitariseerd of niet is 

gemilitariseerd. Correcter is om te spreken van een bepaald niveau van militarisering (Kraska, 

2007). 

 

Het militariseringsproces kan op verschillende niveaus worden vastgesteld. Op macro niveau 

kan men kijken naar de rol en positie van de politie in onze samenleving. Deze kunnen in 

democratische samenlevingen beschreven worden aan de hand van de principes law en order. 

Hiermee bedoelt men respectievelijk de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers, en 

de centrale waarden in een samenleving die hun legitimiteit ontlenen aan het akkoord van de 

meerderheid. De balans tussen beiden is een constante afweging (Easton, 2012). Op meso en 

micro niveau kan men beoordelen in welke mate de visie op macro niveau wordt toegepast. 

Dit kan men doen door het bestuderen van de strategieën, structuren, culturen, personeel, 

opleiding, opdachten en operationele systemen bij een bepaalde politieorganisatie (Easton, 

2012). 

Boëne (1990) spreekt in deze context over de militaire uniekheid van een organisatie. 

Enerzijds kunnen we spreken van de functionele militaire uniekheid. Dit houdt in dat de 

organisatie elk moment klaar is om een primitieve oorlog te voeren en zich er dusdanig op 

voorbereidt. Het type van oorlogvoering kan echter veranderen doorheen de tijd. Anderzijds 

kan men ook spreken van een sociopolitieke militaire uniekheid. Hiermee bedoelt men de 

wijze waarop een samenleving kijkt naar diegenen die de samenleving van veiligheid 

voorzien. Dit wordt beïnvloed door de politieke cultuur, de sociale structuur, de economische 

ontwikkeling en de strategische positie van een land. Beide vormen van uniekheid hebben de 

processen van institutionalisering van de politie beïnvloed (Easton & Moelker, 2010). 

 

 2.2.3 Uitdagingen  

 

De politie krijgt in dit kader te maken met een aantal uitdagingen. Waar de focus aanvankelijk 

op crime control lag, ligt deze nu meer en meer op war on crime en war on terrorism. Dit 

zorgt ervoor dat heel wat principes in het kader van symptoombestrijding worden 
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geaccepteerd. Het geeft de politie nieuwe mogelijkheden en methodes om dergelijke oorlog 

aan te gaan. Het gebruik van deze oorlogsmetafoor op vlak van openbare ordehandhaving 

heeft ook een invloed op de cultuur en structuur van de politie. Hierbij kan de vraag worden 

gesteld of het mogelijk is om deze oorlogsmetafoor in combinatie met community policing uit 

te voeren binnen één politiekorps (Easton & Moelker, 2010). 

 

2.3 Constabularisering van het leger  

 

De Belgische Grondwet bepaalt dat de Koning de opperbevelhebber van het leger is. Hij moet 

de onafhankelijkheid en de integriteit van het territorium verzekeren. De Koning beschouwde 

deze opdracht tot de Tweede Wereldoorlog als een belangrijk privilege waar hij zijn gezag 

volstrekt liet gelden. Bij het ontstaan van de Belgische Staat in 1830 werd het Ministerie van 

Oorlog opgericht, naast vier andere ministeries. Deze stond onder leiding van de minister van 

Oorlog. Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde het ministerie zich verder onder de naam 

Ministerie van Landsverdediging. Bij de Copernicushervorming van 2000-2002 werd het 

overheidssysteem aangepast door de oprichting van federale overheidsdiensten of FOD's. Ook 

de terminologie onderging hier een verandering. Momenteel spreken we immers van Defensie 

of la Défense (Vaesen, 2009). 

 

Defensie heeft momenteel vier strijdkrachten: Landmacht, Luchtmacht, Marine en de 

Medische Dienst. Deze diensten, die elk een afzonderlijke staf hebben, zijn opgegaan in een 

eenheidsstructuur (zie bijlage 3). De gehele organisatie staat onder leiding van de Chef 

Defensie of de Chief of Defence (CHOD) (Vaesen, 2009). 

 

Zoals eerder vermeld, ontstond na de Koude Oorlog en de dreiging tussen Oost en West, een 

nieuw veiligheidstijdperk. Dit heeft ertoe geleid dat de opdrachten van de krijgsmacht heel 

wat veranderingen hebben ondergaan. Daar de focus oorspronkelijk op de verdediging van het 

eigen grondgebied lag, zet men nu meer en meer in op de strijd tegen het internationale 

terrorisme en de bescherming van de individuele en collectieve mensenrechten. Er heeft met 

andere woorden een evolutie plaatsgevonden van een klassieke oorlogsvoering naar 

crisisbeheersing en vredesoperaties (Easton, 2006). Dit heeft ervoor gezorgd dat de inhoud 

van de taken sterk is veranderd en de focus steeds meer op ordehandhaving en bescherming 

komt te liggen. Daarbij worden de oorlogen ook meer nauwkeurig en voorzichtig uitgevoerd. 

De gevolgen voor individuen die niet rechtstreeks betrokken zijn, ook wel collateral damage 
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genoemd, worden zo sterk mogelijk geminimaliseerd en ook het risico voor de militairen zelf 

moet zo klein mogelijk zijn (Vander Beken, 2011).  

 

België heeft sinds de val van de Berlijnse Muur ingezet op de zoektocht naar een nieuwe 

identiteit. Zo heeft men geopteerd voor een inkrimping van defensie tot een kleinere, maar 

beter uitgeruste, meer flexibele en snellere inzetbare krijgsmacht (Easton, 2006). In het 

Stuurplan Defensie (2003) werd dit duidelijk door de ambitie tot de inzet van militairen in 

verschillende civiele diensten, zoals het veiligheidskorps, de inzet van militairen in de 

gemeenten om hulp te bieden bij het uitreiken van elektronische identiteitskaarten en de inzet 

van militairen bij de ASTRID-telefooncentrales voor noodoproepen (Easton, 2006). 

 

De Belgische staat wil vervolgens ook inzetten op de deelname aan internationale 

vredesoperaties in failed states. Daarbij wil men focussen op verschillende gebieden van het 

conflictenspectrum. Enerzijds ligt het accent op de lagere zone, dit wil zeggen het voorkomen, 

indijken, beheersen of stabiliseren van een conflict. Hiermee verwijst men dus naar preventie. 

Anderzijds ligt het accent ook op de hoger gelegen zones van het spectrum. Dit impliceert de 

destabilisering, vernietiging of overwinning van de vijand, wat repressie is. Kortom, vandaag 

zijn zowel peace-enforcement, peace-keeping en peace-building prominente aspecten binnen 

defensie (Easton, 2006). 

 

Hoewel de hoofdtaak van defensie aanvankelijk de klassieke oorlogsvoering is, staan zowel 

de Angelsaksische traditie als de Napoleontische traditie het toe dat de krijgmacht kan worden 

aangewend om de interne orde te handhaven en te corrigeren. In de Angelsaksische landen 

kan het leger intern worden ingezet wanneer de civiele politie haar taak niet langer op zichzelf 

kan uitvoeren of wanneer de staat wordt bedreigd. Deze inzet wordt echter zo veel als 

mogelijk afgeweerd en indien onontkoombaar, worden  er strenge civiele controles ingevoerd. 

In Napoleontische landen daarentegen, gaat men de inzet van militairen bij de openbare 

ordehandhaving proberen te vermijden door het functioneren van de politie in dit kader te 

militariseren. Zo wordt er bijvoorbeeld een speciaal bewapende ordehandhavingseenheid 

opgericht of krijgt de aanwezige politiedienst de vereiste wapens en uitrusting. Ondanks dit 

streven, kunnen ook hier militairen worden ingeroepen ingeval van nood (Easton, 2006). Dit 

impliceert dat beide tradities een militarisering kunnen ondergaan, hoewel de 

verschijningsvorm een verschil kent (Easton, 2001). 
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Samengevat bestaat het takenpakket van defensie vandaag uit heel wat verschillende 

opdrachten. Deze zijn allen gebaseerd op het leveren van een bijdrage aan de nationale 

veiligheid. Het gaat onder meer om de deelname aan de collectieve verdediging van de 

NAVO- of EU-landen, deelname aan de bescherming van de collectieve bescherming van de 

belangen van de NAVO of de EU, bescherming van de landgenoten of Belgische belangen in 

het buitenland, deelname aan vredeshandhaving en vredesafdwinging, deelname aan 

humanitaire operaties en bijdragen binnen de nationale grenzen aan de veiligheid van de 

Belgische samenleving door het leveren van militaire expertise of capaciteiten of ingeval de 

civiele middelen onvoldoende zijn (Defensie, 2014). 

 

 2.3.1 Constabularisering  

 

Dat defensie vandaag niet meer enkel actief is op vlak van de klassieke oorlogsvoering werd 

duidelijk in het voorgaande. De gewijzigde dreiging en vervaging van de interne en externe 

veiligheid liggen hierbij aan de basis. Het leger moet nog steeds strijden tegen andere legers 

of specifieke gebieden, maar intussen moet ze ook staten en naties heropbouwen, het 

voortbrengen van ontwikkelingshulp, het emanciperen van lokale bevolkingen enzovoort. Dit 

moeten ze verwezenlijken met zo min mogelijk wrede en repressieve macht (Zemni & 

Vertommen, 2010). Hierdoor verdwijnen hun kernopdrachten, zoals het uit elkaar houden van 

strijdende groepen en het zorgen voor een stabiele omgeving, steeds meer naar de achtergrond 

(Zanders & Janssens, 2010). 

 

Deze tendens uit zich op twee significante manieren. Enerzijds moet defensie vandaag steeds 

meer civiele opdrachten uitvoeren in postconflictgebieden (Zanders & Janssens, 2010). Indien 

ze geslaagd zijn om de veiligheid in een conflictgebied te stabiliseren, moeten de militairen 

vaak taken van openbare ordehandhaving uitvoeren. De militaire operaties krijgen steeds 

meer een politioneel karakter, omwille van het gebruik van het laagste spectrum van geweld 

(Easton & Moelker, 2010). Anderzijds wordt dit ook duidelijk door de inzet van militairen op 

het Belgische grondgebied, ter ondersteuning van de politie. Doch is deze inzet in het 

binnenland geen geheel nieuw fenomeen. Het leger werd immers tot 1918 ingezet in steden en 

industriegebieden om naast de burgerwacht, de ordehandhaving te garanderen. Na het 

beëindigen van de oorlog kwam er verandering in deze situatie. Het leger werd sindsdien 

enkel nog ingezet voor dergelijke taken in crisistijden. Dit impliceert dat wanneer men het 

vraagstuk vandaag op tafel legt in het kader van het inzetten van militairen op straat of niet, 
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men weer een oude discussie van onder het stof haalt. Hoewel de militairen in feite geen echte 

politieopdrachten uitvoeren, worden er wel vragen gesteld bij hun positie in de samenleving 

(Campion, 2015). 

 

De evolutie in de opdrachten van defensie, of het meer politiegericht worden van de militaire 

opdrachten, wordt ook wel constabularisering genoemd. De term constabularisering werd 

voor het eerst gebruikt in 1960 door Janowitz in zijn boek 'The Professional Soldier'. Hierbij 

zegt hij dat "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" (Janowitz, 1960). Concreet houdt het concept in dat de 

krijgsmacht in verschillende situaties kan optreden, waar de intensiteit van het 

geweldsgebruik sterk kan variëren. Dit zorgt ervoor dat een militair in staat moet zijn zich te 

kunnen aanpassen aan zeer uiteenlopende omgevingen en veiligheidsscenario's. De militair 

neemt momenteel ook de rol van diplomaat, politieagent, maatschappelijk werker, 

conflictmanager en adviseur voor de lokale autoriteiten op zich (Easton & Moelker, 2010). De 

militairen blijven enerzijds bekwaam om actief te zijn op het uiterste van het 

geweldsspectrum, met name bij militaire conflicten, maar anderzijds kunnen ze ook worden 

belast met taken uit het middenveld van het geweldsspectrum, waaronder het beheersen van 

opstanden en rellen. In bepaalde gevallen worden ze zelfs ingezet op het laagste gedeelte van 

het geweldsspectrum, zoals bij diefstallen en geweld door individuen (Vander Beken, 2011). 

Janowitz stelt hierbij dat de krijgsmacht dichter bij de civiele samenleving komt te staan en de 

afstand tussen beide bijgevolg kleiner wordt (Easton & Moelker, 2010). 

 

Naast de definitie van Janowitz, zijn er ook een aantal andere definities die elk de nadruk op 

een ander aspect leggen. Zo verwijst een tweede groep auteurs naar het 

constabulariseringsproces als alle nodige veranderingen die worden genomen door de 

krijgsmacht om deze nieuwe constabulaire taken te kunnen uitvoeren. Hiermee worden 

veranderingen in de militaire opleiding en organisatie, werkwijze en rules of engagement 

bedoeld. In een derde definitie spreekt men over een toegenomen militaire betrokkenheid in 

de interne veiligheid en binnenlandse rechtshandhaving. Een vierde groep auteurs spreekt 

eerder over het feit dat de krijgsmacht meer geëngageerd is geworden in politieactiviteiten in 

het buitenland. Een laatste groep definieert de constabularisering als de formatie of de groei 

van onderdelen van het leger die het meest op de politie lijken (De Weger, 2010). In deze 
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masterproef zullen alle aspecten die door de verschillende definities werden aangehaald, in 

het daglicht worden geplaatst. 

 

Het proces van constabularisering wordt veroorzaakt door een aantal drijfkrachten. Een eerste 

verklaring is de veranderende veiligheidscontext die wordt veroorzaakt door de toegenomen 

internationale conflicten en terrorisme, wat zorgt voor een toename aan politiegerichte 

opdrachten in binnen- en buitenland. Een tweede verklaring verwijst naar deze veranderende 

veiligheidscontext en de daaraan gerelateerde mechanismen die de beslissing nemen om het 

werk van de krijgsmacht in het constabulaire veld uit te breiden. Op deze manier kunnen de 

militairen meer sociaal nuttig zijn. Een derde verklaring wijst naar de kenmerken van de 

krijgsmacht en statelijke of civiele alternatieven op een bepaald moment. Zo kunnen 

militairen opgeroepen worden om politiegerichte taken uit te voeren omwille van hun 

beschikbare capaciteit of omwille van het feit dat ze een instrument zijn van de overheid. Een 

laatste verklaring benadrukt het feit dat het uitvoeren van vredesopdrachten zorgt voor een 

constabulaire ethiek binnen het leger (De Weger, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Symmetrisch model van het veiligheidscontinuüm. Overgenomen uit "Striving for Symmetry: 

Constabularisation, Security and Security Complexes" , door De Weger, M., In M. Easton, M. den Boer, 

J. Janssens, R.Moelker, & T. Vander Beken (Eds.), Blurring Military and Police Roles, 2010, p. 233, The 

Hague: Eleven International Publishing. 
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Het bovenstaande symmetrisch model, opgesteld door De Weger (2010), geeft een overzicht 

van het veiligheidscontinuüm en de specifieke specialisten die het meest aangewezen zijn om 

een effectief antwoord te bieden op een bepaalde dreiging. Een proportionele strategie is 

immers cruciaal, zo niet worden de effectiviteit, wettigheid of publieke steun aangetast. Door 

de gewijzigde veiligheidscontext kan worden vastgesteld dat het model niet meer wordt 

uitgevoerd zoals voorzien. De krijgsmacht (infanterie) voert momenteel immers heel wat 

bredere veiligheidsopdrachten uit. Om hieraan tegemoet te komen zijn er landen die hun 

infanterie gaan trainen voor politiegerichte taken. Andere landen opteren voor het vormen van 

een gendarmerie (politie met militaire status). 

 

 2.3.2 Uitdagingen  

 

De constabularisering gaat volgens Easton en Moelker gepaard met een aantal uitdagingen. 

De belangrijkste uitdaging hierbij zit in de problematiek van de professionele identiteit. Het 

concept 'constabularisering' kon nooit op veel bijval rekenen binnen de krijgsmacht. Ze 

koppelen dit proces zowaar aan het minder prestigieus worden. Deze problematiek werd reeds 

in 1960 voorspeld door Janowitz. De constabularisering zou volgens hem in strijd zijn met de 

professionele identiteit van de krijgsmacht (Easton & Moelker, 2010). 

 

Franke (2003) daarentegen spreekt over een geïntegreerde superidentiteit, waarbij de beide 

identiteiten niet worden erkend, maar samen moeten worden genomen. Dit kan men 

verwezenlijken door training en socialisatietechnieken. Op basis hiervan kunnen militairen op 

een doordachte wijze beslissen in welke mate geweld nodig is in een bepaalde situatie. Deze 

technieken moeten hen helpen om spanningen tussen de warrior en peacekeeper te vermijden. 

De militaire vredesopdrachten en klassieke oorlogsvoeringen worden in deze gedaante als 

gelijke gezien. 

 

Naast de kwestie rond de identiteit, kunnen er ook andere uitdagingen worden vastgesteld. 

Een voorbeeld hiervan is het zoeken naar een gepast evenwicht tussen de militaire en 

politionele aspecten van hun opdracht. Ze moeten met andere woorden getraind worden in 

oorlogsvoering, maar ook in politiegerichte operaties (Easton & Moelker, 2010). 

 

Een laatste uitdaging vindt plaats op de sociale component van hun prestaties. Aangezien de 

militairen door de nieuwe opdrachten dichter bij de bevolking komen te staan, moeten ze ook 
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een correcte houding kunnen aannemen. Ze moeten immers met hen kunnen communiceren 

en een relatie aangaan. Hiervoor worden steeds meer culturele bewustzijnstrainingen 

ingevoerd (Easton & Moelker, 2010). 

 

2.4 Grensvervaging 

 

"While police and military typically are dealt with separately, even by separate specialists, 

in actual practice the role of the police is shaped by the role of the military. 

The reverse is also true: the role of the military is shaped by that assigned to the police." 

- Enloe 1978 (Easton, 2001) 

 

Uit het voorgaande is gebleken dat men kan spreken van een militarisering van de politie en 

een constabularisering van defensie. De vernieuwde veiligheidscontext lijkt dit te versterken. 

Deze grensvervaging is het gevolg van het feit dat beide instanties onder andere opdrachten 

uitvoeren die de traditionele grenzen overschrijden. Dit kan op twee manieren gebeuren, 

enerzijds complementair, anderzijds competitief (Easton, Den Boer, Janssens, Moelker, & 

Vander Beken, 2010). 

 

De toenemende grensvervaging wordt door een aantal zaken gestimuleerd. Enerzijds is de 

omvang van de onveiligheid de afgelopen jaren in heel wat Europese landen enorm 

toegenomen. Dit vraagt natuurlijk om extra inzet van de politie, wat er toe kan leiden dat 

andere taken niet meer adequaat kunnen worden uitgevoerd. Militairen kunnen hierbij worden 

ingezet om extra mankrachten te leveren ter ondersteuning van de taken van de politie. 

Anderzijds is ook de aard van de onveiligheid veranderd. De interne en externe veiligheid zijn 

namelijk alsmaar dichter naar elkaar gegroeid. Het terrorisme zorgt ervoor dat de krijgsmacht 

meer betrokken wordt bij de interne veiligheid. De politie daarentegen krijgt steeds meer te 

maken met een internationalisering van criminaliteit, in combinatie met terrorisme. Hierdoor 

zullen defensie en politie elkaar steeds meer nodig hebben, zowel op vlak van menselijke als 

technische intelligence (Van der Vijver, 2003). 

 

De Nederlandse Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie stelt dat in het kader van deze 

grensvervaging drie mogelijkheden in de toekomst voor handen zijn. In de eerste plaats kiest 

men ervoor om de verschillen tussen de krijgsmacht en de politie te behouden. Hoewel dit een 

mogelijke optie is, moet men zich de vraag stellen op basis van welke maatstaf men dit wil 

doen. Het verschil tussen de interne en externe veiligheid is immers geen correct criterium 
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meer. Een tweede optie is dat men verder gaat nadenken over een mogelijke samenwerking 

tussen defensie en de politie op het terrein. Hier moet onder andere stil worden gestaan bij de 

grenzen die moeten worden gesteld en de mogelijke opdrachten van beide instanties. Een 

derde en laatste optie is het overwegen van een fusie tot één veiligheidsorganisatie (Easton, 

2006). De overheid dient hierbij een belangrijke afweging te maken. 

 

Uit de discussies van de Projectgroep Politie en Krijgsmacht van de Nederlandse overheid, 

blijkt dat het klassieke idee dat wijst op een politie die instaat voor civiele taken en defensie 

die instaat voor de bewaking van de buitengrenzen, nog steeds een grote waarde heeft. De 

vraag is natuurlijk of dit vandaag nog doeltreffend is (Easton, 2006).  

 

Het is duidelijk dat de maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor de nood aan een 

hard en repressief optreden. Hierbij moet men bewust zijn van het feit dat gaandeweg zo goed 

als elk argument voor de ondersteuning van militairen op tafel wordt gelegd. Steeds meer 

maatregelen worden vandaag als legitiem aanschouwd. Het is natuurlijk maar de vraag of men 

echt wil dat de maatschappij zich in deze richting verder ontwikkelt (Van der Vijver, 2003).  

 

2.5 Military policing versus community policing  

 

Elke politie-organisatie heeft een filosofie die de plaats van de organisatie in de samenleving 

bepaalt. De rol en de positie van de politie kunnen worden bepaald in termen van wet en orde. 

De wet verwijst naar de rechten en vrijheden van burgers, orde verwijst naar de centrale 

waarden in een maatschappij. Het zoeken naar een evenwicht tussen beiden is een belangrijke 

opdracht voor een democratische staat (Easton, 2001). 

 

Binnen de politie is de community policing momenteel de heersende visie, maar ook het 

principe van military policing kan worden toegepast. Deze vertegenwoordigen respectievelijk 

democratisering en militarisering (Kraska, 2007). 

 

Oorspronkelijk werd de politie beïnvloed door de military policing. Dit traditionele model 

werd echter in vraag gesteld sinds de tweede helft van de twintigste eeuw omwille van de 

problemen die ermee gepaard gaan. Een voorbeeld hiervan is dat deze visie suggereert dat 

door te focussen op symptomen, sociale problemen kunnen worden opgelost (Easton & 

Moelker, 2010). Men gaat in feite op zoek naar een oplossing voor een bepaald probleem, 
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waarna deze tactische oplossing voor alle overeenkomstige problemen wordt toegepast 

(Easton, 2001). Dit kan de effectiviteit van de politie echter aantasten, aangezien men te 

weinig aandacht schenkt aan de oorzaken van een problematiek. Vervolgens kan het model 

ook een risico voor de democratie inhouden. De politie gaat immers hoofdzakelijk worden 

aangestuurd door interne regels en richtlijnen van politie autoriteiten, waardoor de 

responsabiliteit van de politieambtenaren op straat wordt weggecijferd en ook de inbreng van 

burgers wordt verwaarloosd. Verder kan de politie nooit een ideaal instrument in de handen 

van de overheid zijn. Ze hebben immers een bepaalde discretionaire ruimte waarin ze zelf 

kunnen beslissen over de uitvoering van hun taken. Een laatste knelpunt bevindt zich op vlak 

van de operationele en organisatorische aspecten. Het werd namelijk duidelijk dat deze visie 

een kloof tussen de burgers en de politie veroorzaakt (Easton & Moelker, 2010). 

 

Vandaag is vooral community policing populair. Community policing wil een oplossing 

bieden voor de problematiek die het traditionele model met zich meebrengt (Easton, 2001). 

Deze visie impliceert dat de politie niet uitsluitend instaat voor de openbare ordehandhaving, 

maar ook de functie van buurtwerker op zich neemt. Het idee is dat er een soort van 

vertrouwensband moet ontstaan tussen de politie en de samenleving. Op deze manier worden 

buurtbewoners gemotiveerd om tijdig problemen te melden en verdachten te identificeren 

(Zemni & Vertommen, 2010). De politie moet met andere woorden deel uitmaken van de 

maatschappij. Hierbij gaat zij in de eerste plaats inzetten op het verstaan van maatschappelijke 

problemen, vooraleer men er een antwoord op gaat geven. Bij community policing staan vijf 

principes centraal: externe dienstverlenende houding, partnerschap, probleemoplossing, 

accountability (verantwoording) en empowerment (bekwame betrokkenheid). Om deze 

filosofie te doen slagen, is het cruciaal dat deze vijf principes allen samen worden ingevoerd 

(Easton & Moelker, 2010). In tegenstelling tot het symptoomgericht werken, werkt men 

volgens deze visie op een probleemgerichte wijze. Hierbij gaat men op zoek naar de oorzaken 

van een bepaalde problematiek, waarna men op zoek gaat naar een situationele oplossing 

(Easton, 2001). 

 

In de Belgische vertaling van community policing spreekt men van de Gemeenschapsgerichte 

politiezorg (GGPZ). Dit model verwijst eerder naar een combinatie van community oriented 

policing en problem oriented policing. Deze filosofie is zowel van toepassing op de 

basispolitiezorg van de lokale politie en de gespecialiseerde politiezorg en steunopdrachten 

van de federale politie (Politie, z.j.) 
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De filosofieën van military policing en community policing staan kennelijk loodrecht ten 

opzichte van elkaar. Toch kan er een paradox worden vastgesteld. Periodes waarin het 

veiligheidsrisico groot en onvoorspelbaar is, gaat de politie hardere maatregelen treffen ten 

aanzien van de samenleving, terwijl het leger dichter bij de bevolking komt te staan (Den 

Boer, Janssens, Vander Beken, Easton, & Moelker, 2010). Deze oorlogsmetafoor verschijnt 

vandaag steeds meer in de strijd tegen terrorisme. Zo worden er bijvoorbeeld heel wat 

gewapende politieambtenaren ingezet voor de bewaking van publieke plaatsen. De 

terrorismebestrijding zorgt ervoor dat bepaalde uitvoeringsprincipes worden gelegitimeerd. 

Een voorbeeld hiervan is het symptoomgericht werken. Daarnaast worden ook 

organisatieprincipes beïnvloed, zoals de legitimatie van centralisering en specialisering 

(Easton, 2006). 

Nochtans kunnen military policing en community policing ook complementair aan elkaar 

worden opgevat. Voorstanders van deze visie verwijzen naar de noodzakelijkheid van 

community policing, naast military policing. De vraag is of het ook effectief mogelijk is om 

in de praktijk beide visies to combineren binnen één korps (Easton & Moelker, 2010).  

 

2.6 Paramilitaire eenheid  

 

Als gevolg van de grensvervaging tussen de politie en het leger, krijgt het model van een 

paramilitaire eenheid of een gendarmerie in een aantal landen veel belangstelling. Hiermee 

wil men de kloof tussen beide instanties wegwerken (Easton, 2006). Een paramilitaire eenheid 

is een eenheid die zowel karakteristieken van de politie als van het leger heeft. Ze combineren 

hierbij de zwaktes en sterktes van beide instanties, waardoor ze een goede kracht vormen in 

de strijd tegen terrorisme (Zimmerman, 2005).  

 

Zo werd bijvoorbeeld in 2004 een Europese gendarmerie opgericht, namelijk de European 

Gendarmerie Force (EGF). Dit is een overeenkomst tussen Frankrijk, Nederland, Portugal en 

Spanje. België heeft zelf geen paramilitaire eenheid en neemt bijgevolg niet deel aan het 

initiatief. De bedoeling van het team is om opdrachten van openbare orde en 

ondersteuningstaken bij vredesmissies uit te voeren (Easton, 2006). Ook een aantal 

individuele landen kiezen ervoor om het model van een paramilitaire eenheid in te stellen. 

Italië kiest voor The Carabinieri, Spanje heeft The Guardia Civil, Frankrijk verkiest The 

Gendarmes en in Duitsland spreekt men van The Bundesgrenzschutz (Zimmerman, 2005). 
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België heeft met het opheffen van de Rijkswacht een einde gemaakt aan de aanwezigheid van 

een nationale gendarmerie. 

 

De voorstanders van dergelijke eenheid argumenteren dat op deze manier men over de 

mogelijkheid beschikt om de kloof tussen de interne en externe veiligheid op te vullen. Doch 

zijn er enkele tegenargumenten die door tegenstanders in de strijd worden geworpen. Zo zou 

een paramilitaire eenheid zorgen voor een militarisering van de interne veiligheid en is het 

onverenigbaar met de burgerlijke vrijheden en principes (Mangham, n.d.). 

 

2.7 Besluit  

 

De maatschappelijke veranderingen en de daaruit volgende wijzigingen in het 

veiligheidslandschap hebben ervoor gezorgd dat de bifurcatie tussen de interne en externe 

veiligheid geen eenduidig principe meer is. Deze evolutie heeft ervoor gezorgd dat de politie 

en het leger zich noodgedwongen moesten aanpassen om een adequaat antwoord te bieden in 

de strijd tegen het terrorisme. De politie werd genoodzaakt zijn strategie op een aantal 

vlakken aan te passen, waardoor men steeds dichter bij defensie kwam te staan. Dit zorgde 

ervoor dat men kon spreken van een militarisering van de politie. De nieuwe dreigingen 

vereisten ook binnen het leger een aantal aanpassingen. Deze wijzigingen zorgden ervoor dat 

defensie steeds meer in het vaarwater van de politie terecht kwam, waardoor men kan spreken 

van een proces van constabularisering. Deze tendens zorgde reeds voor een aantal uitdagingen 

in de praktijk. In het volgende hoofdstuk zal de huidige terreurdreiging worden gelinkt aan de 

theoretische principes.  
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3. Huidige terreurdreiging: samenwerking politie en defensie  

 

De politie en defensie werken vandaag samen op het Belgisch grondgebied. De veranderende 

veiligheidscontext ligt aan de basis van deze evolutie. In dit hoofdstuk wordt de 

samenwerking besproken in het licht van de huidige terreurdreiging. Hierbij mag niet 

vergeten worden dat ook op buitenlands niveau een vorm van samenwerking geldt. Op heel 

wat buitenlandse missies van het leger gaan immers leden van de politie mee (Vandenhove, 

2010). Aangezien dit ons te ver zou brengen, wordt dit aspect buiten beschouwing gelaten. 

 

3.1 Belgisch veiligheidsbeleid 

 

 3.1.1. Anti-terrorisme beleid vóór 22 maart 2016 

 

Op 28 april 2006 keurde het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid (MICV) 

reeds een plan radicalisering terrorisme goed. Toch heeft het nog even geduurd voor er meer 

maatregelen werden genomen. Enkele maanden later werd OCAD (Orgaan voor de 

Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) opgericht bij de wet van 10 juli 2006. Dit orgaan 

is bevoegd voor het evalueren en identificeren van de dreiging. In 2011 vertrokken de eerste 

jongeren naar Syrië, maar de aandacht voor het fenomeen werd pas groot in 2012 wanneer 

ook de eerste returnees werden opgemerkt. Dit leidde tot de oprichting van de Unit R binnen 

het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2013, dat later in 2017 onder OCAD kwam te staan. 

Als reactie op de verijdelde aanslagen in Verviers op 15 januari 2015, heeft de ministerraad 

twaalf maatregelen goedgekeurd. Hieronder valt de inzet van defensie voor specifieke 

bewakingsopdrachten. Ten gevolge van deze maatregelen werd ingezet op een versterking 

van de politie en OCAD. Vervolgens werd op 28 januari 2015 de Nationale Veiligheidsraad 

opgericht, die bevoegd is voor de coördinatie tussen de verschillende gemachtigde diensten en 

het bepalen van algemene prioriteiten. Als gevolg van de aanslagen van 13 november 2015 in 

Parijs heeft de regering achttien maatregelen opgesteld. Een voorbeeld hiervan is de inzet van 

520 militairen om de veiligheid op het Belgisch grondgebied te garanderen. Een maand later 

heeft de regering het Actieplan radicalisme of het Plan R goedgekeurd, waar de focus ligt op 

een verbetering van de samenwerking tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de 

politie. Het plan wordt uitgevoerd onder leiding van de Nationale Taskforce (NTF). Als 

laatste werd in het Nationaal Veiligheidsplan van 2012-2015 terrorisme reeds behandeld als 
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één van de prioriteiten, maar dit werd niet sterk uitgewerkt (Parlementaire 

Onderzoekscommissie, 2017). 

 

 3.1.2 Anti-terrorisme beleid ná 22 maart 2016 

 

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben ervoor gezorgd dat een aantal maatregelen in 

stroomversnelling werden uitgevoerd. Eerste minister Charles Michel maakt in zijn 

regeringsverklaring van 16 oktober 2016 bekend dat er 1.000 politieagenten zullen worden 

gerekruteerd als aanvulling op de toenmalige capaciteit. Daarnaast wil hij ook het 

kerntakendebat van de politie verder zetten. De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) 

2016-2019 bevat een luik rond radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 

waarmee men onder andere een integrale en geïntegreerde aanpak beoogd waar de 

verschillende betrokken actoren van de veiligheidsdiensten samenwerken. Vervolgens werd 

het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 opgesteld, dat ook een luik inzake terrorisme bevat. 

Men wil de aanpak van de geïntegreerde politie versterken en de effectiviteit verhogen. Op 14 

mei 2017 heeft de regering 28 maatregelen geïntroduceerd in het kader van de veiligheid. Een 

voorbeeld hiervan is de oprichting van de Directie Bescherming en Toezicht. Dit is een 

veiligheidskorps dat kan worden ingezet voor de bewaking van een aantal gevoelige plaatsen 

en voor het vervoer van gedetineerden (Parlementaire Onderzoekscommissie, 2017). 

 

3.2 Wettelijk kader  

 

De Koning is bevoegd om de onafhankelijkheid van het land te handhaven en het grondgebied 

ongeschonden te bewaren. Althans, dit is wat artikel 91 van de Belgische Grondwet vermeldt. 

Uiteraard is dit vrij kort door de bocht en zijn er heel wat andere instanties gemachtigd bij het 

volbrengen van deze taak.  

 

Daar de geïntegreerde politie globaal gezien bevoegd is voor de binnenlandse veiligheid, 

maakt artikel 111 van de Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, dat het mogelijk is om indien nodig beroep te doen op 

ondersteuning van de krijgsmacht. Ingeval van een gebrek aan middelen bij de federale politie 

bij het uitoefenen van de handhaving van de openbare orde en opdrachten van de 

gerechtelijke politie, kan men defensie om technische en menselijke middelen vragen. De 

politie moet hierbij de krijgsmacht de vereiste informatie geven, zodat de nodige 
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voorbereidingen kunnen worden getroffen (art. 113 Wet op de Geïntegreerde ¨Politie ). Ook 

de burgemeester kan bij een ernstige dreiging van de openbare orde, het leger vorderen ter 

ondersteuning van de politiediensten (art. 43 Wet op de Geïntegreerde Politie). 

 

Concreet was de inzet van militairen ter ondersteuning van de politie door de terreurdreiging 

aanvankelijk gesteund op een combinatie van verschillende wetten. In de eerste plaats gaat het 

om de Wet van 20 mei 1994 betreffende de perioden en standen van de militairen van het 

reservekader alsook de aanwending en de paraatstelling van de krijgsmacht. Daarnaast gaat 

het om de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de programmawet van 2 augustus 

2002. Als laatste gaat het om de wet op de geïntegreerde politie, waarnaar ook wordt 

verwezen in het bevoegde protocolakkoord (Van Hecke, 2015). 

 

In het huidige Federaal regeerakkoord, dat werd ondertekend op 9 oktober 2014, wordt 

evenzeer melding gemaakt van de mogelijkheid tot ondersteuning van defensie. Dit is echter 

enkel mogelijk bij een verhoogd dreigingsniveau. Het Coördinatieorgaan voor de 

Dreigingsanalyse (OCAD) onderzoekt dagelijks de ernst en de waarschijnlijkheid van de 

dreigingen ten aanzien van de staat. Hierbij kan men spreken van vier verschillende niveaus 

(Crisiscentrum, 2017): 

• "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. 

 

Op basis van deze niveaus, die bepaald worden door het KB van 28 november 2006, kan het 

Crisiscentrum voorzorgs- en beschermingsmaatregelen nemen (Crisiscentrum, 2017). In feite 

maakt OCAD de dreigingsanalyse, waarna het crisiscentrum een risicoanalyse maakt. Een 

risicoanalyse schat hierbij de impact van de dreiging op de maatschappij in (Parlementaire 
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Onderzoekscommissie, 2017). In dit kader kan de regering enkel bij niveau 3 en 4 besluiten 

om het leger in te zetten als tijdelijke ondersteuning voor de bewakingsopdrachten van de 

politie. Dit kan ze doen na advies van de Nationale Veiligheidsraad, en eventueel op vraag 

van een burgemeester (Federaal Regeerakkoord, 2014). 

 

 3.2.1 Nota Federale Politie aan Defensie 

 

Op 15 januari 2015 stelde Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, 

een nota op als antwoord op de toegenomen terroristische dreigingen in België. Met deze nota 

werd de eerste stap naar een grondige samenwerking tussen de politie en defensie gezet. De 

federale politie vordert de krijgsmacht op om de gehele politie te ondersteunen bij 

bewakingsopdrachten op plaatsen met een verhoogd dreigingsniveau. Concreet houdt dit in 

dat defensie steeds optreedt in opdracht van de politie, en de politie bijgevolg de leiding 

neemt over de opdrachten, evenals de eindverantwoordelijkheid draagt. Artikel 7/5 van de 

Wet op het Politieambt bepaalt immers dat de commandant van elk militair detachement 

gehouden is om de instructies van de bevoegde bestuurlijke politiedienst op te volgen. Om 

een goede samenwerking te creëren, wordt een liaisonofficier van defensie voorzien bij de 

officier van de bestuurlijke politie (De Bolle, 2015). 

 

De concrete opdracht van de ingezette militairen is het beveiligen van personen, posten, 

plaatsen of gebouwen, en het voorkomen van elke ongewettigde indringing (zonder 

verantwoordelijk te zijn voor de toegangscontrole). Volgens deze nota moeten de militairen 

dit mandaat vervullen door middel van een statisch dispositief. Dit wil zeggen dat men een 

bepaalde post bewaakt zonder hiervan af te wijken (De Bolle, 2015). 

 

De bestuurlijke politiedienst voorziet hierbij in een aantal garanties. Zo zijn ze 

verantwoordelijk voor degelijk communicatiemateriaal, zodat een rechtstreekse verbinding 

tussen de militaire detachementen en de politie mogelijk is. Daarnaast moet de politie zich 

dermate organiseren dat een snelle interventie bij incidenten kan worden verzekerd. De 

militairen moeten immers elke verdachte situatie en elk incident melden aan de politie. De 

militairen moeten enkel zorgen voor de de-escalatie van de situatie, maar de concrete 

interventie gebeurt nog steeds door de betrokken politiedienst. Naast de politie zijn ook de 

militairen gerechtigd geweld toe te passen indien de situatie niet op een andere manier te 
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controleren is. Deze toepassing van geweld moet uiteraard met een graduele opbouw 

gebeuren, in verhouding met het concrete gevaar (De Bolle, 2015). 

 

 3.2.2 Protocolakkoord betreffende de steun van Defensie aan de Geïntegreerde Politie 

         voor bewakingsopdrachten 

 

Als aanvulling op de nota van de federale politie aan defensie, werd het ontwerp voor een 

protocolakkoord opgesteld. Dit akkoord is voor onbepaalde duur geldig en zal elk jaar worden 

geëvalueerd (Protocolakkoord, 2015). 

 

Het protocolakkoord benadrukt enerzijds een aantal belangrijke algemene principes omtrent 

de samenwerking. Zoals eerder vermeld, kan de steun van militairen enkel worden ingezet 

vanaf dreigingsniveau 3. Indien dit niveau louter ingesteld wordt voor een aantal specifieke 

plaatsen, zullen ook enkel deze plaatsen van ondersteuning kunnen  genieten. Daarnaast wordt 

bepaald dat de beslissing tot inzet van de militairen slechts voor een maximale duur van één 

maand kan worden gemaakt. Daarna moet deze maatregel maandelijks worden geëvalueerd. 

Belangrijk is dat de militairen de ondersteunde opdrachten uitvoeren, zonder de plaats van de 

politiediensten in te nemen. Ze behouden hierbij het administratief, geldelijk en tuchtstatuut 

van defensie. Ze blijven immers werken onder het gezag van defensie. Als laatste is het ook 

mogelijk om gemengde politie-defensie ploegen op te stellen. 

 

Anderzijds wordt in het protocolakkoord de besluitvormingsprocedure toegelicht. De regering 

kan, na advies van het College van Inlichtingen en Veiligheid, de beslissing nemen militairen 

in te zetten op het nationaal grondgebied, inclusief de maximale hoeveelheid. OCAD bepaalt 

op welke plaatsen dreigingsniveau 3 (of meer) geldt, en welke plaatsen bijgevolg van militaire 

ondersteuning kunnen genieten. Het Crisiscentrum bepaalt, in overleg met de geïntegreerde 

politie en defensie, de maatregelen die worden genomen. Burgemeesters, lokale 

politiekorpsen of een federale politiedienst kunnen op hun beurt een aanvraag tot 

ondersteuning indienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken. De minister laat hierbij een 

opportuniteitsstudie uitvoeren, en zal bij goedkeuring de aanvraag melden aan defensie.  

 

Het ontwerp van het protocolakkoord werd op 17 januari 2015 door de ministerraad 

goedgekeurd. Hierbij wordt een maximum van 300 militairen toegestaan die zullen worden 
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verdeeld over het gehele grondgebied. Dit gebeurt op basis van de lijst met sites en op basis 

van het voorstel van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken (Nollet, 2015). 

 

 3.2.3 Addendum aan de nota's van de Federale Politie aan Defensie van 16 januari 

          2015 en 18 maart 2016 

 

Ten gevolge van de aanslagen van 22 maart 2016, werden twee dagen later een aantal 

aanvullende maatregelen ingevoerd. In de eerste plaats wordt het mogelijk om meer middelen 

aan defensie te vragen. In de tweede plaats krijgen ook de oorspronkelijke opdrachten van de 

militairen een uitbreiding. Daar het aanvankelijk enkel mogelijk was om statische 

bewakingsopdrachten uit te voeren, kunnen de militairen nu ook dynamische 

bewakingsopdrachten uitvoeren en dus patrouilleren in de toegestane zones. Deze patrouilles 

moeten bij voorkeur in het bijzijn van een politieambtenaar gebeuren. Indien dit niet mogelijk 

is, moeten de nodige communicatiemiddelen worden voorzien om het contact tussen beide 

instanties te behouden. Een tweede uitbreiding van het takenpakket bevindt zich in de 

toegangscontroles. Militairen mogen als gevolg van dit addendum wel toegangscontroles 

verzekeren. Hierbij mogen ze enkel identificaties en veiligheidspatrouilles ten aanzien van 

personen en/of hun bagage uitvoeren, op voorwaarde dat deze personen vrijwillig hun 

goedkeuring geven. Bij gebrek aan toestemming, kunnen de militairen de toegang tot een 

gebouw verhinderen tot de politie kan interveniëren (De Bolle, 2016). 

 

3.3 In de praktijk 

 

In het vorige hoofdstuk werd de wettelijke basis voor de samenwerking tussen defensie en 

politie beschreven. Toch zegt enkel dit niet voldoende. In het huidige hoofdstuk wordt de 

samenwerking in de praktijk bekeken. Het overzicht is opgebouwd op basis van de interviews 

die werden afgenomen bij de politie en het leger, waarbij de anonimiteit uiteraard wordt 

verzekerd. Wat wel kan worden meegedeeld, is een beschrijving van de respondenten zoals 

dit reeds in hoofdstuk 1 werd gedaan.  

 

Respondent 1 Lokale Politie Antwerpen - Directie Operaties 

Respondent 2 Federale Politie - Directie Openbare Veiligheid 

Respondent 3 Federale Politie - Directie Operaties van de Bestuurlijke Politie 



38 

 

Respondent 4 Defensie - Stafdepartement Operaties & Training 

Respondent 5 Defensie - Departement Operaties 

Respondent 6 Defensie - Provinciecommando Antwerpen 

  

 3.3.1 Rules of Engagement 

 

In de praktijk wordt Operation Homeland of Operation Visual Guardian (OVG), zoals de 

ondersteunde opdracht door defensie wordt genoemd, beschreven in de Rules of Engagement 

(Respondent 1). Deze Rules of Engagement bepalen wat de specifieke bevoegdheden van de 

militairen zijn en hoe de samenwerking exact verloopt. Dit document is weliswaar 

vertrouwelijk. Het zou per slot van rekening niet verstandig zijn om de tactieken aan de vijand 

mee te delen. 

 

Toch moet in dit kader een belangrijk aspect worden benadrukt. Het mandaat van de 

militairen is enkel beperkt tot het ingrijpen bij terreurincidenten. Dit impliceert dat ze niet 

mogen optreden bij andere criminele feiten (Respondent 5). Desalniettemin, mag dit niet te 

zwart-wit worden bekeken. Iedere burger wordt immers geacht tussenbeide te komen wanneer 

een persoon in nood is. Dit geldt ook voor militairen. Indien tijdens de patrouilles een misdrijf 

wordt vastgesteld, moeten de militairen via het radiocommunicatiesysteem de politie 

verwittigen voor een verdere afhandeling. In tussentijd kunnen ze de dader tijdelijk van zijn 

vrijheid beroven (Respondent 6). Bij ernstige feiten is het echter niet uitgesloten dat de 

militairen optreden. Een voorbeeld hierbij is een steekpartij waarbij een militair tussenbeide 

kwam. Ondanks het feit dat dit niet noodzakelijk om een terroristisch feit gaat, is het niet de 

bedoeling dat je dit laat gebeuren (Respondent 1). Toch moeten de militairen zich bewust zijn 

van hun grenzen, om het risico op een vervolging te vermijden (Respondent 4). 

 

Zoals eerder vermeld mogen militairen enkel ter ondersteuning van de politie worden ingezet 

bij dreigingsniveau 3 of 4. De bevoegdheden zijn echter identiek. Niveau 4 zorgt met andere 

woorden niet voor andere of meer uitgebreide bevoegdheden (Respondent 3). 

 

 3.3.2 Samenwerkingsvormen 

 

Defensie ondersteunt volgens het protocol de geïntegreerde politie. Dit wil zeggen zowel de 

lokale politie als de federale politie. Aangezien de lokale politie hoofdzakelijk bevoegd is 
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voor de eerstelijnsopdrachten, zal de militaire steun ook grotendeels hier terecht komen. Toch 

krijgt ook de federale politie steun, denk maar aan de luchtvaart- en spoorwegpolitie 

(Respondent 3). Steundiensten zoals de Directie Openbare Veiligheid, krijgen hierbij geen 

concrete ondersteuning. Zij bezitten immers over voldoende manschappen (Respondent 2). 

Deze ondersteuning is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat de politie zich kan blijven 

concentreren op haar basistaken. De capaciteit van de Belgische politie is immers beperkter 

dan in onze buurlanden, wat maakt dat men steun nodig heeft van een andere instantie 

(Vanhecke, 2017). Toch moet dit genuanceerd worden. Het is inderdaad de bedoeling om 

meer politiecapaciteit vrij te maken voor andere opdrachten, maar enerzijds is bij deze 

samenwerking de nodige omkadering en bijstand essentieel. Anderzijds voeren de militairen 

bewakingsopdrachten uit die tevoren niet door de politie werden uitgevoerd waardoor de 

manschappen die vrij kwamen, niet de facto worden ingezet ter uitvoering van de dagelijkse 

politionele opdrachten. De inzet van militairen laat echter wel toe om de werkdruk en het 

aantal overuren binnen het politiekader te verminderen (Comité P, 2016). 

 

De politie en de militairen voeren bij voorkeur de patrouilles samen uit. Bij dergelijke 

gemengde patrouilles zijn de militairen het ondersteunende element. Ze beschermen de politie 

zonder hierbij zelf over politiebevoegdheden te beschikken. Dit is mogelijk omdat defensie 

bijvoorbeeld voor een aantal situaties meer geschikte middelen heeft om te kunnen optreden 

(Respondent 3). 

 

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, worden ook aparte patrouilles toegestaan. 

Dit is bijvoorbeeld de situatie in Antwerpen. Militairen en politieambtenaren patrouilleren elk 

apart, maar toch is er een permanent contact via het radiocommunicatiesysteem. Concreet zijn 

er drie militaire detachementen in Antwerpen. Het detachement Alpha bewaakt de joodse 

instellingen, het detachement Alpha+ staat in voor alle andere bewakingsopdrachten in de 

stad. Een derde detachement is bevoegd voor de bewaking van instellingen buiten de stad, 

zoals bijvoorbeeld de joodse instelling in Edegem. Om de communicatie optimaal te maken, 

is een liaison van defensie aanwezig in de Antwerpse radiokamer. Zo zitten de militaire 

officier en de politieofficier fysiek enkele meters van elkaar, waardoor op elk moment van de 

dag direct overleg kan worden gevoerd. Daarnaast bevinden de punten waarop de militaire 

detachementen actief zijn, zich binnen het cameranetwerk. Dit maakt een concrete opvolging 

mogelijk. In Antwerpen wordt voor deze samenwerkingsvorm gekozen om zoveel mogelijk 

capaciteitswinst te creëren (Respondent 1). 
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De keuze voor een concrete samenwerkingsvorm is enerzijds afhankelijk van de 

overeenkomst die gesloten wordt tussen de lokale politie en de militaire 

detachementscommandant en anderzijds van de punten die je moet beschermen. Indien geen 

consensus wordt bereikt, zal de kwestie op hoger niveau worden behandeld (Respondent 4). 

 

Als laatste is het eveneens belangrijk te vermelden, dat ook voor het ontstaan van deze 

specifieke akkoorden tussen de politie en het leger, defensie reeds operationeel kon worden 

ingezet op nationaal grondgebied. Het KB van 6 juli 1994, dat meer een algemeen karakter 

heeft en dus niet enkel op terreur focust, bepaalt immers dat de regering militairen kan 

inzetten in vredestijd in de vorm van ordehandhavingsinzet, waarnemingsinzet, 

beschermingsinzet, passieve gewapende inzet en actieve gewapende inzet (KB 6 juli 1994). 

 

 3.3.3 Militairen op straat 

 

De effectieve inzet van militairen werd voor het 

eerst mogelijk in de nasleep van de aanslag op 

Charlie Hebdo in Frankijk op 7 januari 2015 en de 

antiterreuractie in Verviers een week later op 15 

januari 2015 (Respondent 6). De beslissing werd 

echter reeds voorbereid alvorens deze incidenten 

plaatsvonden, waardoor dit geen verrassing was. 

Uiteraard hebben deze gebeurtenissen de 

beslissingsprocedure op politiek vlak versterkt en 

versneld. Toch moet hierbij genuanceerd worden dat 

zonder deze gebeurtenissen, het niet noodzakelijk 

betekent dat deze maatregel niet werd genomen. 

Niettegenstaande de aantallen momenteel 

waarschijnlijk veel groter zijn dan aanvankelijk de 

bedoeling was (Respondent 3). 

 

Het maximaal aantal militairen, die ter ondersteuning worden ingezet, is in deze periode sterk 

gewijzigd. Opvallend hierbij is dat de aantallen niet in relatie kunnen worden gebracht met 

het dreigingsniveau, bepaald door OCAD. De aantallen worden op het niveau van de regering 

en het crisiscentrum maandelijks bepaald (Respondent 4). Wat wel duidelijk is, is het feit dat 

Tabel 2. Overzicht beslissingen ministerraad 

i.v.m. het aantal militairen op straat. Aangepast 

overgenomen van verslagen ministerraad.  
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er een grote toename is qua inzet na de aanslagen in Parijs op o.a. de Bataclan op 13 

november 2015 en de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016. Het is weliswaar frappant dat 

de aantallen bij de start sterk verschillen met de huidige aantallen, hoewel het dreigingsniveau 

nog steeds op niveau 3 staat (Respondent 4). 

 

Na de aanslagen van Parijs werd dreigingsniveau 3 afgekondigd, dit werd aangehouden tot 21 

november 2015. Daarna heeft men niveau 4 uitgeroepen. Na dit vijf dagen te hebben 

volgehouden, schakelde men tot 22 maart 2016 weer over naar niveau 3. Als reactie op de 

aanslagen in Brussel werd niveau 4 een tweede maal afgeroepen. Dit werd tot 24 maart 2016 

aangehouden, waarna men opnieuw evolueerde naar niveau 3 en dit tot op heden 

(Parlementaire Onderzoekscommissie, 2017). 

 

"De militairen zijn er eigenlijk als beschermingselement voor de politie, maar vooral om  

in geval van nood met meer geschikte middelen te kunnen optreden" 

- Respondent 3 

 

De militairen die actief zijn in OVG zijn afkomstig uit het reservoir van de landmacht, 

aangevuld met een aantal militairen uit de luchtmacht. De luchtmacht heeft immers ook 

personeel dat instaat voor bewakingsopdrachten (Respondent 4). 

 

Aanvankelijk waren de militairen in het straatbeeld enkel in Brussel en Antwerpen te zien. 

Later volgden ook Luik, Verviers en Charleroi (B. De Wever, persoonlijke communicatie, 5 

mei 2017). Waarom enkel in deze steden? Dit is een politieke beslissing. Ondanks het feit dat 

de dreiging voor het hele land even hoog is, verkiezen sommige burgemeesters om beroep te 

doen op militairen, anderen doen dit niet. Wellicht zijn hier een aantal ideologische 

overtuigingen in het spel (Respondent 4). Ook het feit dat de Belgische realiteit inhoudt dat 

men streeft naar een bepaald evenwicht tussen Vlaanderen en Wallonië, heeft mogelijks een 

invloed (Respondent 5). 

 

In Antwerpen heeft men duidelijk gekozen voor de inzet van militairen in het straatbeeld. 

Burgemeester Bart De Wever somt hiervoor een aantal redenen op. Antwerpen is in de eerste 

plaats een grote stad met het hoogste bevolkingsaantal van Vlaanderen. Daarbij heeft men een 

ruim metronetwerk, zijn er heel wat toeristische bezienswaardigheden en worden er talrijke 

evenementen georganiseerd. Bij gebrek aan capaciteit bij de politie, is het met andere 
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woorden verdedigbaar om beroep te doen op defensie. Deze inzet heeft volgens de 

burgemeester dan ook een positieve impact op het veiligheidsgevoel in de stad (B. De Wever, 

persoonlijke communicatie, 5 mei 2017). 

 

 3.3.4 Locaties   

 

De militaire detachementen bewaken een aantal gevoelige plaatsen, ook wel 'soft targets' 

genoemd. Dit gaat van ambassades tot drukke plaatsen zoals stations. In Antwerpen is de 

Joodse buurt hierbij een bijzonder voorbeeld. Antwerpen wordt gekenmerkt door één van de 

grootste Joodse gemeenschappen, op Israël na. Op het Antwerpse grondgebied alleen al zorgt 

dit voor een 80-tal Joodse instellingen. Bij incidenten moet men uiteraard op een adequate 

manier kunnen reageren. Deze tussenkomsten vallen normaliter onder de bevoegdheid van de 

arrestatie-eenheid (AE) van de lokale politie, een korps dat onder de categorie van Bijzondere 

Bijstand valt. Aangezien het korps minder personeel dan instellingen kent, is het niet mogelijk 

om een permanente beveiliging te garanderen. Een tussenkomst van militairen is zodoende 

onontkoombaar (Respondent 1). 

In 2015 was het dreigingsniveau voor een aantal specifieke plaatsen 3, voor andere plaatsen 

niveau 2. De Joodse buurt is een voorbeeld van een locatie die al een lange tijd onder niveau 3 

staat en bijgevolg altijd extra aandacht heeft gekregen voor bijkomende militaire bewaking. 

De eerste inzet van militairen was dan ook beperkt tot deze Joodse instellingen (Respondent 

1). 

Een andere opdracht is de bewaking van de nucleaire sites. Ook hier wordt de lokale politie 

ondersteunt om een optimale bescherming te garanderen. Deze operatie, ook wel Operatie 

Spring Guardian (OSG) genoemd, is sinds maart 2016 van start gegaan (Defensie, 2017). 

 3.3.5 Gezamenlijke trainingen 

 

Aangezien de militairen en politiekorpsen meer en meer op hetzelfde actieterrein actief zijn, 

wordt ook ingezet op gemeenschappelijke trainingen. Dit moet praktische problemen op het 

werkveld voorkomen (Respondent 1). Vermits de trainingen aangepast moeten zijn aan de 

omstandigheden ter plaatse, worden deze niet gecentraliseerd uitgevoerd. De trainingen 

vinden plaats op het niveau waaraan de militaire versterking is toegewezen (Respondent 3). 

Hoewel het uitvoeren van grootschalige trainingen niet vanzelfsprekend is door het aantal 

manschappen die men ervoor moet inzetten, heeft men in Antwerpen een aantal concrete 
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initiatieven genomen (Respondent 5). Het doel van deze trainingen is ervoor zorgen dat beide 

instanties op de hoogte zijn van elkaars werkmethoden en de mogelijkheden waarover men 

beschikt. Zo werd in oktober 2016 de grote anti-terreur oefening Lion volbracht in het station 

Antwerpen-Centraal, de joodse instellingen en het cinemacomplex. In augustus 2016 werd de 

anti-terreur oefening Tiger uitgevoerd in het metrostation (Respondent 1). 

Ook de federale politie voert gemeenschappelijke trainingen met defensie uit. Zo werd in mei 

2016 een vierdaags trainingskamp georganiseerd om elkaar beter te leren kennen op vlak van 

technieken en tactieken en op vlak van geweldsbeheersing (Verboven, 2016). 

 

 3.3.6 Evaluatie samenwerking 

 

Een plotse intense samenwerking tussen twee organisaties, die bovendien elk hun eigen 

gewoonten en gebruiken hebben, is niet vanzelfsprekend. Toch zijn zowel de meeste 

leidinggevenden van defensie als van de politie tevreden over het traject dat reeds is afgelegd. 

Het traject verliep niet vlekkeloos, maar in tussentijd is er heel wat ingezet op overleg en 

bijsturing waardoor het uiteindelijke resultaat goed is (Respondent 3). De afgelopen jaren 

kreeg men echter met enkele moeilijkheden te kampen. Een voorbeeld hiervan is de 

terminologie. Sommige termen worden zowel bij defensie als politie gebruikt, maar hebben 

telkens een andere betekenis. Daarnaast spreken beide actoren vaak over dezelfde kwestie, 

maar met een andere term. Elk vakjargon is immers anders, waardoor dit dan ook geen 

onlogische struikelblok is. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, heeft defensie een 

aantal politietermen overgenomen, zonder hierbij de eigen terminologie structureel te 

wijzigen (Respondent 5). 

 

Een tweede voorbeeld betreft de tactische procedés. Politieambtenaren en militairen gaan op 

een andere manier te werk. Wegens een verschil in opleiding en oorspronkelijk takenpakket, 

gaan beide actoren zich op een verschillende wijze een beeld vormen van de omgeving en 

vervolgens informatie verzamelen. Dit zorgt ervoor dat men soms te maken krijgt met een 

afwijkende interpretatie van de uitvoering van een opdracht. Ook efficiëntie wordt door beide 

actoren op een andere manier geïnterpreteerd (Respondent 4). 

 

Als laatste is de organisatiestructuur eveneens een belangrijke factor. De Belgische politie 

bestaat uit een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, de lokale en de federale 

politie. Bij defensie ging men er verkeerdelijk vanuit dat informatie die werd meegedeeld aan 
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de federale politie, ook automatisch bij de lokale politie terecht komt. Defensie heeft namelijk 

een piramidale structuur, waardoor er aanvankelijk een aantal coördinatieproblemen waren. 

Door de militaire detachementen in overeenstemming te brengen met de lokale politiezones, 

heeft men reeds enkele hindernissen weggewerkt (Respondent 4). 

 

Logischerwijs zijn er ook binnen de politie een aantal tegenstanders van de samenwerking en 

de militaire patrouilles op straat. Een belangrijk argument hiervoor is het feit dat militairen 

oorspronkelijk zijn opgeleid om te functioneren in oorlogssituaties met zware wapens, en die 

wapens brengen ze vandaag mee in het straatbeeld. Dit is volgens hen in strijd met het 

verbieden van het gebruik van zwaardere wapens door bepaalde politie entiteiten (Respondent 

2). 
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4. Impact aanslagen 22 maart 2016 in Brussel op de grensvervaging  

 

Het laatste hoofdstuk buigt zich over het centrale aspect van de masterproef. Wat is precies de 

impact van de aanslagen van 22 maart 2016 op de grensvervaging tussen de politie en 

defensie in Antwerpen? In de eerste plaats wordt een schets gemaakt van de desbetreffende 

gebeurtenissen en daaropvolgende parlementaire onderzoekscommissie. Daarna worden de 

effecten op de militarisering van de politie en de constabularisering van het leger beschreven. 

 

4.1 Aanslagen 22 maart 2016 

 

 4.1.1 Aanslagen 22 maart 2016: de feiten 

 

Dinsdag 22 maart 2016 is een datum die staat gegrift in het hoofd van alle Belgen. België 

werd geteisterd door een heuse aanslag. Omstreeks 8 uur 's ochtends vonden twee 

ontploffingen plaats in Brussels Airport. Een derde bom die aanwezig was, is niet 

geëxplodeerd. Een uur later vond er een derde explosie plaats in het metrostation van 

Maalbeek. Deze aanslagen resulteerden in 34 dodelijke slachtoffers en meer dan 200 

gewonden, en werden later door de terreurgroep IS opgeëist. Als gevolg hiervan werd het 

provinciaal rampenplan afgekondigd en kwam België onder dreigingsniveau 4 te staan 

(Redactie, 2016a). 

 

 4.1.2 Parlementaire onderzoekscommissie aanslagen 22 maart 2016  

 

In de nasleep van de aanslagen, werd de POC (parlementaire onderzoekscommissie) 22/3 

opgericht. Deze moest zich buigen over wat precies goed en fout liep in de aanloop naar 22 

maart. Tijdens de 107 zittingen werden 186 mensen gehoord. Op basis hiervan werd een 

rapport van 500 pagina's opgesteld, dat werd voorgesteld op 8 juni 2017 (Dieffembacq, 2017). 

 

De rode draad binnen het rapport is de nood aan een betere informatiedoorstroom. Zo blijkt 

deze problematiek zelfs twintig jaar na de POC Dutroux nog steeds niet volledig te zijn 

opgelost (Justaert, 2017). Er wordt onder meer vastgesteld dat de informatie die afkomstig is 

van de militairen op straat, niet optimaal wordt behandeld of soms zelfs helemaal niet. Daarbij 

wordt benadrukt dat ook de militairen over inlichtingen moeten beschikken om hun taak 

grondig te kunnen uitvoeren (Parlementaire Onderzoekscommissie, 2017). Het rapport stelt 
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geen grote politiehervorming voor, maar geeft een aantal aanbevelingen voor structurele 

ingrepen in het veiligheidslandschap. Deze moeten leiden tot een cultuuromslag bij de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Dieffembacq, 2017). 

 

4.2 Impact op de militarisering van de politie  

 

Zoals reeds werd vermeld, versterkt de huidige terrorismedreiging de militarisering. In de 

volgende punten wordt een overzicht gegeven van de impact van de aanslagen van 22 maart 

2016 op dit proces. Dit gebeurt aan de hand van de verschillende dimensies van militarisering 

uit de definitie van Kraska (2007).  

 

 4.2.1 Materiële dimensie  

 

Als gevolg van de terrorismedreiging heeft de politie verschillende initiatieven op punt gezet 

inzake de bewapening en uitrusting van het politiepersoneel. Er werden heel wat budgettaire 

inspanningen gedaan om de politie voldoende bescherming te bieden tegen de wapens die 

terroristen gebruiken, maar ook om zelf in staat te zijn een adequaat antwoord te bieden.  

In de eerste plaats heeft de lokale politie van Antwerpen in dit kader een terro-programma 

opgestart, waaronder vier projecten plaatsvinden. Binnen deze projecten wordt onder andere 

ingezet op beschermingsmiddelen. Zo werden er reeds ballistische schilden en helmen 

aangekocht en een truck om deze te kunnen vervoeren. Ook de wapens zelf werden aangepast 

aan de dreiging (Respondent 1). In december 2015 heeft de Antwerpse lokale politie 

bijvoorbeeld 75.000 euro geïnvesteerd in 35 nieuwe MP5-machinegeweren. De bedoeling is 

dat elk interventievoertuig over dergelijke zware wapens beschikt. Deze wapens worden 

onder andere ook gebruikt bij het Amerikaanse SWAT (Special Weapons and Tactics) - team 

en de speciale eenheden (Goeman, 2015).  

 

Niet alleen de politiemensen die reeds over wapens beschikten, kregen nieuwe en zwaardere 

wapens. Ook voor de agenten van de politie werden nieuwe maatregelen getroffen. Op 28 

september 2016 verscheen de Omzendbrief tot de wijziging van de omzendbrief van 14 

februari 2008 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus. Deze omzendbrief bepaalt dat voortaan ook agenten over een individueel en 

collectief wapen mogen beschikken, gelijkaardig aan de wapens die politieambtenaren 
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bezitten. De agenten beschikten tevoren immers enkel over neutraliserende middelen 

(Omzendbrief, 2016). 

 

Ten tweede werden er ook bij de federale politie budgettaire inspanningen gedaan om de 

wapens aan te passen aan de terrorismedreiging. Zo werd bijvoorbeeld bij de Directie 

Openbare Veiligheid een project opgestart om zichzelf van meer efficiënt materiaal te 

voorzien. De negatieve kant van dit verhaal is dat de focus op terrorisme ervoor zorgt  dat het 

soms moeilijk wordt om te investeren in basisbenodigdheden, zoals voertuigen (Respondent 

2). 

In oktober 2016 werden er concrete maatregelen genomen in de nasleep van de aanslagen in 

Brussel. Op dat moment beschikte de politie over uzi-machinepistolen. Deze dateren echter 

van vorige eeuw en zijn compleet verouderd. Een bijkomend probleem bij deze wapens is dat 

talrijke politiemensen onvoldoende kennis hebben over hoe het wapen werkt, waardoor dit 

zeer gevaarlijk is. Dit heeft ervoor gezorgd dat minister van Binnenlandse Zaken Jambon, 

beslist heeft om 4.400 nieuwe zware wapens aan te kopen (Bové, 2016). 

 

Vervolgens werd het Koninklijk Besluit (KB) van 9 april 2017 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de diensten enquêtes 

bij de comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale en 

lokale politie ingevoerd. Dit KB zorgt ervoor dat al de personeelsleden van de politie de 

toelating (geen verplichting) krijgen om hun wapen te dragen en te vervoeren buiten de 

diensturen. Dit moet ervoor zorgen dat politiemensen naar behoren kunnen reageren bij 

bovenlokale fenomenen, waarmee niet enkel terroristische dreigingen worden bedoeld. Het 

KB voegt er bovendien aan toe dat men een verhoogde waakzaamheid wil bekomen, zodat 

meteen kan worden gereageerd bij feiten zoals die van 22 maart. De aanleiding voor deze 

maatregel is onder andere het feit dat politiediensten een specifiek doelwit zijn van terroristen, 

wat nogmaals werd bevestigd bij de geweldpleging ten aanzien van twee politieagenten in 

Charleroi op 6 augustus 2016 (Koninklijk Besluit, 9 april 2017). 

 

 4.2.2 Culturele dimensie  

 

Het objectief beschrijven van de cultuur van een organisatie is geen sinecure. Wat wel 

onmiskenbaar is, is dat de politie functioneert volgens de filosofie van de community oriented 
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policing. Toch zijn er vandaag een aantal entiteiten binnen de politie die opdrachten uitvoeren 

en wapens gebruiken die aansluiting vinden bij het militaire aspect. Dit kan niet worden 

ontkend en zorgt ervoor dat de COP-filosofie op een aantal punten wordt uitgedaagd. 

Desalniettemin moet men dit met enige relativiteit beschouwen. Heel wat andere aspecten 

binnen de politie verlopen immers nog steeds via deze oorspronkelijke filosofie (Respondent 

1). 

Het bewustzijn of de mindset binnen de politie is wel behoorlijk veranderd. Bij bepaalde 

voorvallen gaat men steeds meer denken in termen van de 'vijand', net zoals dit bij defensie 

het geval is (Respondent 1). Sinds 2015 groeide het besef dat bepaalde dreigingen veel reëler 

zijn dan men aanvankelijk dacht. Zo hecht men vandaag meer aandacht aan de eigen 

veiligheid, de veiligheid van de politiegebouwen en de veiligheid bij evenementen 

(Respondent 3). Men is bijvoorbeeld veel alerter wat de mogelijkheid van terroristische 

inmengingen bij bepaalde feiten betreft. Een huis dat ontploft kan veroorzaakt worden door 

een gaslek, maar ook door chemische precursoren om homemade explosives te maken. Met 

dergelijke zaken wordt vandaag steeds meer rekening gehouden (Respondent 1). Andere 

voorbeelden zijn dat men politiemensen gaat sensibiliseren over hun social media gebruik en 

men extra beveiliging gaat voorzien aan politiekantoren. Al deze zaken zorgen natuurlijk voor 

extra werkdruk (Respondent 1). 

 

Van een militair taalgebruik is binnen de politie geen sprake. Aangezien defensie in 

ondersteuning van de politie is, hebben zij de militaire terminologie aangepast. Dit zorgt 

ervoor dat beide instanties elkaar verstaan en weten waarover men exact spreekt (Respondent 

5). 

 

 4.2.3 Organisatorische dimensie  

 

De volledige benaming voor de Belgische politie luidt 'de geïntegreerde politie gestructureerd 

op twee niveaus, lokale en federale politie'. Tussen deze beide niveaus geldt er geen 

hiërarchische verhouding, binnen deze niveaus wel (Politie, 2017b). Defensie daarentegen 

wordt gekenmerkt door een militaire structuur die in één lijn doorloopt van bovenaan de 

ladder tot onderaan (Respondent 5). Daarbij heeft ze een groot aantal commandoniveaus 

(Easton, 2001). Kortom, de politie en defensie vertonen elk hun eigen organisatiestructuur, 

hoewel beide een specifieke vorm van hiërarchie hanteren. Toch kan men ook binnen de 

politie een aantal kenmerken van het militaire organisatiemodel opmerken. Dit is ook niet 



49 

 

vreemd, gezien het feit dat beide instanties het monopolie hebben om dwang en geweld uit te 

oefenen (Easton, 2001). 

 

Zo moet worden opgemerkt dat binnen beide organisaties een aantal overeenkomsten kunnen 

waargenomen worden. In eerste instantie zijn binnen de politie een aantal gespecialiseerde 

eenheden opgericht als antwoord op de steeds complexere problematiek. Een voorbeeld 

hiervan is de Cel Terrorisme van de Federale Gerechtelijke Politie. In de militaire analogie 

wordt dit ook wel een vorm van functionele differentiatie genoemd (Easton, 2001). Daarnaast 

hebben beide instanties bijvoorbeeld een elitegroep. Bij de politie gaat dit om de Speciale 

Eenheden binnen de federale politie. De taken van deze zwaar uitgeruste eenheden zijn onder 

andere het uitvoeren van bijzondere opsporingsmethoden zoals infiltratie, bijzondere 

opdrachten van bewaking, bescherming en interventie, bijzondere beschermingsmaatregelen 

in het kader van getuigenbescherming en slachtofferidentificatie (Politie, 2017a). De Speciale 

Eenheden speelden bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de antiterreuractie in Verviers in 

januari 2015 (De Morgen, 2015). Bij defensie gaat het om de Special Forces. De kerntaken 

binnen deze dienst zijn het uitvoeren van langdurige verkennings- en bewakingsacties, kleine 

offensieve acties en het ondersteunen van bevriende strijdkrachten (Special Force Group, z.j.). 

Hoewel de politie hoofdzakelijk in het binnenland actief is en defensie in het buitenland, 

hebben veel van deze opdrachten raakvlakken. Op tactisch vlak vertonen beide instanties 

bijvoorbeeld een gelijkaardige aanpak. Dit zorgt ervoor dat men ook samen trainingen 

organiseert (Respondent 3). Het is duidelijk dat deze Speciale Eenheden instituties zijn die 

aan heel wat militaire aspecten kunnen worden gelinkt. De impact van de aanslagen hierop is 

echter niet gekend.  

 

Een typisch kenmerk van een militair uitvoeringsprincipe is het feit dat gebruik wordt 

gemaakt van een groot aantal manschappen dat meteen kan worden ingezet (Easton, 2001). 

Ook bij de politie kan je hiervan een voorbeeld terugvinden. Zo bestaat de Directie Openbare 

Veiligheid (steuneenheid van de federale politie) vandaag uit een 500-tal manschappen die 

getraind zijn om gespecialiseerde ondersteuning te bieden door onder andere de inzet van 

sproeiwagens en pantserwagens. De inzet van deze gespecialiseerde ondersteuning neemt de 

laatste jaren dan ook toe, ten opzichte van de niet-gespecialiseerde steun, waaronder het louter 

inzetten van manschappen (Respondent 2). 
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 4.2.4 Operationele dimensie  

 

Zoals reeds werd vermeld neemt de politie, sinds de inzet van militairen op straat, het 

initiatief om gemeenschappelijke trainingen te organiseren. Dit moet ervoor zorgen dat 

praktische problemen op het werkveld worden vermeden en beide instanties elkaars 

technieken en mogelijkheden leren kennen. De best practices worden met andere woorden 

met elkaar gedeeld (Respondent 1). 

 

Een rechtstreeks gevolg van de aanslagen in Brussel is de focus op medische technieken. 

Reeds in november 2015 werd de nood aan een medische opleiding bij de politie aangekaart, 

maar dit kreeg destijds niet veel bijval. Na de aanslagen in Brussel groeide het besef dat de 

politie, net zoals de militairen, over medische kennis moeten beschikken (Respondent 2). 

Vroeger kregen de politieambtenaren van de lokale politie enkel een EHBO opleiding, maar 

sinds kort wordt ingezet op het organiseren van een bijkomende opleiding 'Tactical First Aid' 

wat tot doel heeft mensenlevens te redden na incidenten met zwaargewonden. Het is immers 

zo dat in situaties die niet volledig veilig zijn, het zeer moeilijk is om medische 

interventieteams ter plaatse te krijgen. Door deze extra opleiding is de politie dus zelf in staat 

om eerste hulp aan te bieden (De Redactie, 2016). De docenten binnen de politie kregen een 

opleiding van defensie, waarna ze hun kennis kunnen delen met de politieambtenaren. De 

opleiding Tactical First Aid is bijgevolg afgeleid van de Tactical Combat Casualty Care van 

defensie (Campus Vesta, 2016). 

 

Los van de militaire invloeden op de politie ten gevolge van de terreur, ervaart de politie ook 

op een aantal andere vlakken impacten. Een voorbeeld hiervan is dat het opdrachtenpakket 

binnen de politie voor bepaalde aspecten een andere dimensie heeft gekregen. De politie is 

vandaag steeds meer gericht op het beschermen van evenementen, gebouwen en plaatsen en 

van de eigen infrastructuur, al dan niet met zwaardere wapens dan tevoren. Door dat bepaalde 

taken anders worden aangepakt, zorgt dit ervoor dat er degelijk een impact is op de 

nabijheidspolitie (Respondent 3). De afstand tussen de burger en de politie kan immers 

vergroten door het uitvoeren van zwaardere opdrachten. Bij de lokale politie tracht men de 

reguliere taken op een adequate manier te volbrengen, ondanks de stijgende werkdruk ten 

gevolge van de terreurdreiging. Dit gaat gepaard met het stellen van prioriteiten. De voorbije 

twee jaar waren de politiekantoren ook zelf een mikpunt voor terreur. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat een aantal burelen tijdelijk werden gesloten, om zoveel mogelijk capaciteit vrij te 
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maken om de veiligheid binnen de stad te garanderen. Een ander gevolg is dat ook extra acties 

en inspanningen die normaal jaarlijks worden geleverd in het kader van het Nationaal 

Veiligheidsplan, tijdelijk een terugval kennen (Respondent 1). Ook bij de federale politie 

ervaart men meer en meer druk. De capaciteit die ingezet wordt bij het onderzoek naar 

terrorisme is sterk gestegen, waardoor het moeilijk wordt om efficiënt andere vormen van 

criminaliteit te bestrijden (Respondent 3). 

 

Als laatste verdienen ook de buitenlandse opdrachten van de politie een vermelding. De 

laatste jaren krijgt de politie steeds meer te maken met complexe en internationale 

opdrachten. Dit zorgt ervoor dat ze ook steeds meer actief zijn in het buitenland, waar ook 

contacten met defensie aanwezig zijn (Respondent 3). 

 

 4.2.5  Community Oriented Policy 

 

In een vorig hoofdstuk werd reeds beschreven wat het principe van Community Oriented 

Policy precies bevat. De COP-filosofie wordt geacht een leidraad te zijn voor de werking 

binnen de politie. Men tracht probleemgericht te werken en daarbij dicht bij de burger te staan 

door zelf als politie-eenheid onderdeel uit te maken van de samenleving. 

 

"Community Oriented Policing is eigenlijk vooral een filosofie.  

Het hangt er vanaf wat je er onder verstaat, en wat je ermee  

doet verschilt van dienst tot dienst, van land tot land" 

- Respondent 1 

 

De grensvervaging tussen de politie en het leger lijkt de naleving van deze filosofie uit te 

dagen. Dit proces wordt tevens versterkt door de terreurdreiging. Volgens de Vaste 

Commissie van de Lokale Politie (VCLP) is het mogelijke gevolg van de nieuwe 

veiligheidsmaatregelen dat men de uitvoering van zijn diensten steeds meer op een reactieve 

en repressieve manier dreigt te volbrengen. Dit is echter in strijd met de 

gemeenschapsgerichte politiezorg of community policing (Comité P, 2016). 

 

De reactieve en repressieve manier van werken kan eerder gelinkt worden aan military 

policing. Bij deze visie gelooft men immers in symptoombestrijding (Easton & Moelker, 
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2010). Het zou echter vrij kort door de bocht zijn om te stellen dat defensie uitsluitend aan 

symptoombestrijding doet en de politie enkel probleemgericht werkt (Respondent 3). 

 

Toch is het niet zo dat de war on terrorism noodzakelijk in strijd is met community oriented 

policing. Aangezien COP een efficiënte strategie is om terrorisme aan te pakken en terrorisme 

eerder als een sociaal probleem ziet, kunnen zowel COP als military policing als twee zijden 

van dezelfde munt worden gezien, ondanks de paradoxen die aanwezig zijn (Bruggeman, 

2011).  

 

 4.2.6 Directie Bewaking en Bescherming 

 

Op 20 juli 2017 keurde de ministerraad het voorontwerp goed van de wet inzake de oprichting 

van de directie Bewaking en Bescherming (DAB) binnen de federale politie. Met het instellen 

van deze directie, wil men zoveel mogelijk politiecapaciteit vrijmaken om vervolgens deze 

vrijgekomen capaciteit te gebruiken voor de essentiële politietaken. Op lokaal niveau wil men 

hierbij de beschikbaarheid 24/7 verhogen zodat een snelle politiereactie kan volgen. 

Daarnaast wil men ook het nabijheidskarakter doen toenemen. Op federaal niveau wil men de 

slagkracht vergroten op een aantal prioritaire veiligheidsdomeinen (verslag ministerraad 20 

juli 2017). 

 

De directie zal uit 1600 voltijdse werknemers bestaan, die hoofdzakelijk beveiligingsagenten 

zijn. Zij moeten instaan voor de beveiliging van de koninklijke paleizen, de infrastructuur van 

SHAPE en NAVO, de internationale en Europese instellingen, de nationale en internationale 

overheidsgebouwen, de kritieke infrastructuren, de nucleaire sites, de hoven en rechtbanken 

(met inbegrip van de bewaking en het vervoer van gedetineerden) en de infrastructuren van de 

luchthaven Brussel-Nationaal. Daarnaast kan het korps ook worden ingezet bij specifieke 

politionele operaties en escortes (verslag ministerraad 20 juli 2017). 

 

Het veiligheidskorps zal niet enkel opdrachten van de politie overnemen, maar ook 

beveiligingsopdrachten die defensie momenteel uitvoert, zullen worden overgenomen. Een 

voorbeeld hiervan is de bewaking van de nucleaire sites (Respondent 3). 

 

Ook de oprichting van DAB kan gedeeltelijk binnen het terrorisme verhaal worden geplaatst. 

Er zijn ten gevolge van de dreiging meer bewakingsopdrachten bijgekomen. Voorheen 
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werden de nucleaire sites, ambassades en consulaten immers niet in die mate bewaakt 

(Respondent 1). 

 

4.3 Impact op de constabularisering van het leger 

 

Zoals reeds werd vermeld, kan de constabularisering van het leger zich op twee vlakken 

vertonen. Defensie staat oorspronkelijk hoofdzakelijk in voor de externe veiligheid, en dit is 

nog steeds het geval. Toch is er een tendens zichtbaar waarin defensie binnen internationale 

conflicten steeds meer politiegerichte opdrachten uitvoert. Oorlog bestaat immers niet meer 

uit landen die tegen elkaar vechten, maar het gaat veeleer om een strijd tussen verschillende 

burgercomponenten. Het is dan ook niet eigenaardig dat de militairen opdrachten gaan 

uitvoeren die gelijken op politieopdrachten (Respondent 3). 

 

Aangezien België nu ook op binnenlands niveau wordt bedreigd door terrorisme, zorgt dit 

voor heel wat extra werk voor de politie. Defensie treed hierbij op in ondersteuning van de 

politie voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten. Toch moet men zich ervan bewust zijn 

dat dit geen eigenlijke opdracht van defensie is. Defensie staat oorspronkelijk immers enkel in 

voor de bescherming van de staat op buitenlands grondgebied (Respondent 6). 

 

Hierbij moet een belangrijke nuancering worden gemaakt. Het zijn niet de aanslagen van 22 

maart 2016 die ervoor hebben gezorgd dat militairen dergelijke bewakingsopdrachten 

uitvoeren op het Belgische grondgebied. Dit was echter al eerder het geval. De maatregel 

werd reeds ingevoerd in november 2015, na de aanslagen in Parijs (Respondent 5). Het is met 

andere woorden de gehele terrorismedreiging die ervoor gezorgd heeft dat defensie taken gaat 

uitvoeren die in het vaarwater komen van de politie. De aanslagen in Brussel hebben de 

maatregel enkel versterkt, door meer militairen te betrekken en meer plaatsen te beveiligen. 

De invulling van de opdrachten heeft echter geen veranderingen ondergaan (Respondent 5). 

 

Defensie is er daarentegen wel in geslaagd om een bepaald militair aspect binnen de 

politiegerichte taak in te voeren. De politie nam aanvankelijk de beslissing dat militairen 

statische bewakingsopdrachten moesten uitvoeren. Dit wil zeggen dat men de ingang van een 

gebouw gaat bewaken, zonder de deur te verlaten. Dit zorgt ervoor dat er wel degelijk een 

perceptie van veiligheid aanwezig is, maar een werkelijke veiligheid wordt niet geleverd. 

Door de stedelijke context heeft men slechts een beperkt observatievermogen en bovendien is 
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men ook zeer voorspelbaar door steeds dezelfde positie aan te nemen. Defensie werkt echter 

door haar jarenlange ervaring van observaties in het buitenland, op basis van een ander 

bewakingsprincipe. Zij opteren voor een dynamisch bewakingsconcept waarbij men actief 

gaat patrouilleren en bijgevolg minder voorspelbaar wordt. Het gevolg hiervan is dat men een 

grotere reactiecapaciteit heeft, en men minder militairen nodig heeft om een groter gebied te 

bewaken (Respondent 5). Na lang ijveren, heeft defensie zijn idee kunnen doorvoeren waarbij 

de aanslagen van 22 maart de trigger waren. De maatregel werd goedgekeurd op 24 maart 

2016 (Respondent 3). 

 

Toch moet men opletten met het benoemen van de bewakingsopdracht die defensie uitvoert. 

Het is effectief een opdracht die meer neigt naar politieopdrachten, maar toch mag men niet 

zonder meer spreken over defensie die tijdelijk politieopdrachten uitvoert. De nuance ligt in 

het feit dat defensie geen politiebevoegdheden heeft. Hun mandaat is beperkt tot het ingrijpen 

bij terreurincidenten. Daarbij hebben ze bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om 

identiteitscontroles af te dwingen of op te treden bij criminaliteit (Respondent 5). In feite zijn 

80 procent van de taken die defensie uitvoert, taken die de politie eerder niet deed. Het zijn 

louter bijkomende taken (Respondent 1). Voor defensie gaat het ook niet om een militaire 

operatie,  het is enkel een tijdelijke opdracht in ondersteuning van de politie (Respondent 5). 

Bij het uitvoeren van deze opdracht mag een militair al zijn wapens behouden. Zo beschikt hij 

over een hoofdwapen, veiligheidswapen, een mattrack, peperspray, handboeien enzovoort 

(Respondent 4). 

 

Het operationele statuut blijft voor de militairen wel behouden. Dit houdt in dat een militair 's 

avonds niet naar huis gaat, maar in een kazerne verblijft. Dit in tegenstelling tot de politie die 

bewakingsopdrachten uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de militair nooit eerder zoveel afwezig 

was van zijn thuis, wat de sociale belasting enorm hoog maakt (Respondent 5). 

 

Dat defensie op Belgisch grondgebied meer politiegericht wordt, kan ook worden vastgesteld 

in het taalgebruik. De terminologie binnen de politie en defensie verschilt sterk. Soms 

gebruikt men eenzelfde woord, maar bedoelt men iets anders. In andere gevallen gebruikt men 

verschillende woorden, maar bedoelt men hetzelfde. Aangezien defensie in ondersteuning van 

de politie staat, heeft zij een aantal politietermen overgenomen. Deze worden echter enkel 

gebruikt bij de communicatie met de politie. Het is geen structurele aanpassing. Dit initiatief 
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moet ervoor zorgen dat men elkaar correct begrijpt en zonder problemen kan samenwerken 

(Respondent 5). 

 

Het grote nadeel van deze politiegerichte taken op het Belgische grondgebied, is het feit dat 

de trainingsmogelijkheden voor de eigenlijke opdrachten sterk afnemen. Door de grote 

hoeveelheid tijd die militairen momenteel op straat spenderen, is de afgelopen twee jaar 50 tot 

60 procent van de trainingen teloor gegaan. Aangezien de hoofdtaken van defensie nog steeds 

buitenlandse operaties zijn, is dit ongetwijfeld problematisch. De verloren trainingsmomenten 

haal je immers niet gemakkelijk in, waardoor militairen hun kwalificaties en vaardigheden 

kunnen verliezen (Respondent 4). Dit kan vervolgens op termijn een hypotheek leggen op de 

inzetbaarheid van de Belgische militairen in het buitenland. Momenteel slaagt men er in om 

de militairen van trainingen te voorzien die focussen op de individuele competenties en 

technieken, maar trainen op samenwerking in grotere eenheden is niet meer mogelijk 

(Respondent 6). Niet alleen de soldaten krijgen te maken met een verminderde 

trainingsmogelijkheid, ook de officieren en onderofficieren ervaren de gevolgen hiervan. Zij 

trainen momenteel ook niet op militaire complexe zaken. Dit zorgt ervoor dat je momenteel 

jonge officieren hebt die enkel zijn ingezet in Operation Vigilant Guardian, maar geen 

basiservaring hebben op vlak van de eigenlijke buitenlandse opdrachten (Respondent 5). 

 

Ten gevolge van de verhoogde terreurdreiging is defensie met andere woorden 

noodgedwongen meer politiegericht geworden. Omwille van de oneigenlijke opdracht en de 

negatieve gevolgen hiervan, wil defensie deze inzet zo snel als mogelijk beperken in de 

toekomst (Respondent 4). 

 

Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat defensie eerder reeds structurele taken uitvoerde 

op het interne grondgebied en dit dus geen volledig nieuw aspect is. Enerzijds gaat het om de 

inzet van specialistische middelen zoals gevechtsvliegtuigen voor luchtverdediging, 

anderzijds gaat dit om de inzet van militaire expertise door bijvoorbeeld DOVO (Dienst voor 

Opruiming en Vernietiging van Ontploffingen) of de Search and Rescue-helikopters. 

Daarnaast is defensie ook actief bij nationale crisissen. Dit in de vorm van bijvoorbeeld de 

inzet van de Special Forces ter ondersteuning van de Speciale Eenheden van de politie, de 

inzet van manschappen en middelen bij watersnood en andere rampen e.a. De strategische 

visie voor defensie van 29 juni 2016 wil daarbij de ondersteunde inzet van defensie in de 

interne veiligheid optimaliseren. Hierbij moet een betere coördinatie met de andere 
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veiligheidsactoren worden gecreëerd, opdat men op de hoogte is in welke mate defensie 

militaire capaciteit kan leveren voor het nationale grondgebied (Vandeput, 2016). 

 

Om af te sluiten is het belangrijk om deze vaststellingen terug te koppelen aan de theoretische 

interpretaties van 'constabularisering'. Janowitz (1960) spreekt over constabularisering als een 

proces waarin de krijgsmacht bereid is om zich aanhoudend in te zetten met een minimum aan 

geweld in het kader van internationale betrekkingen. De terreurdreiging heeft ervoor gezorgd 

dat de militairen daadwerkelijk opdrachten uitvoeren waarbij een lager niveau op het 

geweldcontinuüm is vereist, dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgeleid.  

 

Daarnaast kunnen ook de andere interpretaties van constabularisering worden herkend in de 

huidige toestand. De organisatie wordt tijdelijk aangepast om aan de OVG opdracht te 

voldoen, hoewel dit weliswaar niet structureel is en op vlak van opleiding worden er 

gezamenlijke trainingen met de politie georganiseerd om elkaars technieken en 

werkmethoden te leren kennen, en hiervan te leren. De werkwijze van defensie bleef, ondanks 

de afwijkende werkomgeving in het binnenland, echter vrij onaangeroerd.  

 

Een volgende groep van definities verwijst naar de toegenomen militaire betrokkenheid in de 

interne veiligheid en de binnenlandse rechtshandhaving  (De Weger, 2010). De 

terreurdreiging heeft ook hier ervoor gezorgd dat dit aspect wordt bevestigd. De militairen 

zijn vandaag zichtbaar in het straatbeeld om de interne veiligheid te garanderen, hoewel dit 

enkel beperkt is tot terreurincidenten. Een werkelijke betrokkenheid in de binnenlandse 

rechtshandhaving is dus niet aanwezig.  

 

Vervolgens verwijst een volgende groep van definities naar de vorming of groei van 

onderdelen die het meest op politie lijken (De Weger, 2010). Ook op dit aspect heeft de 

terreurdreiging een invloed gehad. Defensie is de afgelopen jaren steeds meer 

bewakingsopdrachten en openbare handhavingsopdrachten gaan uitvoeren in binnen- en 

buitenland. Hiermee wordt dan ook de laatste groep van verklaringen van constabularisering 

bevestigd, waarin men stelt dat defensie meer geëngageerd wordt in politieactiviteiten in het 

buitenland (De Weger, 2010). Hierbij moet nogmaals worden benadrukt dat het gaat om 

opdrachten die meer in het vaarwater komen van de politie, maar geen echte politieopdrachten 

zijn wegens een gebrek aan de politionele bevoegdheden. 
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4.4 Besluit 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de terreurdreiging zowel impact heeft op de militarisering van de 

politie als op de constabularisering van het leger. Bij de politie wordt sterk ingezet op 

zwaardere wapens en bescherming en ook het bewustzijn is gewijzigd. Het vijandsdenken 

vindt althans nu ook in deze kringen zijn plaats. Daarnaast heeft de politie een zware elite-

eenheid, namelijk de Speciale Eenheden die een belangrijk verhaal spelen in de 

terreurdreiging en een samenwerking vertonen met de Special Forces van defensie. Op 

operationeel niveau heeft de politie ingezet op het overnemen van de medische kennis van 

defensie. Als gevolg van deze evoluties wordt de COP-filosofie steeds meer uitgedaagd. Het 

blijft dan ook een constante afweging om nieuwe maatregelen binnen deze filosofie te 

kaderen. Ook binnen defensie worden de effecten van de terreurdreiging op 

constabularisering duidelijk. Het meest duidelijke en zichtbare aspect is hier uiteraard het 

uitvoeren van bewakingsopdrachten op het Belgische grondgebied. Dit zijn opdrachten die 

een politioneel karakter hebben, maar omwille van het gebrek aan absolute 

politiebevoegdheden, geen politieopdrachten kunnen worden genoemd. Helaas ondervindt 

defensie heel wat negatieve effecten op vlak van trainingsmogelijkheden ten gevolge van deze 

binnenlandse opdracht.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 

 

In de inleiding van deze thesis werden de twee grote onderzoeksvragen van het onderzoek 

beschreven. In dit laatste hoofdstuk zal het concrete antwoord op deze vragen worden 

gegeven, alsook een kritische reflectie. Om af te sluiten worden een aantal aanbevelingen 

geformuleerd voor de toekomst. De concrete onderzoeksvragen klinken als volgt: 

1. Wat houdt de vervaging van de grenzen tussen de politie en het leger in? 

2. Wat is de impact van de aanslagen van 22 maart 2016 op de grensvervaging tussen de 

politie en het leger in Antwerpen? 

 

De grensvervaging tussen de politie en het leger verwijst enerzijds naar de militarisering van 

de politie en anderzijds de constabularisering van het leger. Dit betekent dat de politie zowel 

op materieel, cultureel, organisatorisch en operationeel vlak neigt naar bepaalde principes die 

eigen zijn aan defensie (Kraska, 2007). Hierbij gaat men niet spreken van een gemilitariseerde 

politie, maar eerder van een politie die een bepaalde plaats inneemt in het proces van 

militarisering. De politie gaat deze principes betrekken in haar werking in het binnenland, 

maar gaat anderzijds ook steeds meer opdrachten uitvoeren in het buitenland. Defensie 

daarentegen gaat steeds meer opdrachten uitvoeren die een politioneel karakter hebben, 

omwille van het gebruik van het laagste spectrum van geweld (Easton & Moelker, 2010). Dit 

uit zich zowel in het buitenland, waar steeds meer civiele opdrachten worden uitgevoerd in 

postconflictgebieden, als in het binnenland waar defensie wordt ingezet op straat ter 

ondersteuning van de politie. Kortom, defensie is niet meer uitsluitend bevoegd voor de 

buitenlandse veiligheid en politie voor de binnenlandse veiligheid, zoals dit oorspronkelijk het 

geval was.  

 

Deze tendens van het vervagen van de grenzen tussen beide instanties lijkt in sterke mate het 

gevolg van de veranderende veiligheidscontext en de nieuwe dreigingen die wereldwijd een 

gevaar vormen. De interne en externe veiligheid vormen niet langer twee losstaande 

gegevens. Eén van deze belangrijke dreigingen zijn de nieuwe vormen van terrorisme, en voor 

het Westen voornamelijk het islamitische terrorisme (Muller, 2008). De aanslagen op 9/11 in 

New York betekenden hierbij de start van een nieuw veiligheidstijdperk (Muller, 2008). 
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Deze terreurdreiging zorgt ervoor dat de raakvlakken voor defensie en politie steeds groter 

worden. Beide instanties krijgen te maken met dezelfde vijand, wat er toe leidt dat ook de 

uitvoering van hun taken door elkaars principes worden beïnvloed. Het internationale 

terrorisme, maar ook de toenemende internationale criminaliteit, zorgen ervoor dat de grens 

tussen de interne en externe veiligheid niet meer eenduidig is.  

 

De huidige terreurdreiging, die hoofdzakelijk afkomstig is van IS, maakt dit proces van 

grensvervaging ook meer zichtbaar voor de burgers. De politie voert bewakingsopdrachten uit 

met zware wapens en defensie treedt op in het straatbeeld om de politie hierin bij te staan. 

Toch is het niet zo dat de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 dit hebben veroorzaakt. De 

impact van louter deze aanslagen op de grensvervaging is echter beperkt. Het is de algemene 

terreurdreiging in combinatie met de steeds complexere en internationale problemen die 

ervoor hebben gezorgd dat de politie en defensie meer in elkaars vaarwater komen. De 

aanslagen in Brussel hebben er enkel voor gezorgd dat de maximale capaciteit van het aantal 

militairen die ingezet kunnen worden, werd vergroot en het aantal locaties die worden 

bewaakt, toenam. Daarnaast vond er een evolutie plaats van statische naar dynamische 

bewakingsopdrachten, zoals defensie dit ook in het buitenland doet. Vervolgens zet de politie 

momenteel in op het vergaren van kennis omtrent de medische technieken, die ook reeds door 

defensie zijn gekend. Als laatste heeft de politie ten gevolge van de aanslagen ingezet op 

nieuwe en zwaardere wapens. De andere maatregelen en wijzigingen werden reeds ingevoerd 

in 2015, na de aanslag in Parijs op Charlie Hebdo en enkele dagen later de verijdelde aanslag 

in Verviers.  

 

Wat niet mag vergeten worden, is dat de inzet van de militairen op het binnenlandse 

grondgebied geen eigenlijke opdracht van defensie is. De huidige situatie maakt dat het 

noodzakelijk is om extra mankrachten in te zetten, maar dit is structureel in de huidige 

organisatievorm niet mogelijk. Defensie ervaart immers heel wat negatieve gevolgen op vlak 

van haar trainingsmogelijkheden. Het is dan ook aangewezen om een kerntakendebat te 

organiseren om duidelijk te stellen welke instantie voor welke opdrachten bevoegd is. De 

samenwerking verloopt vandaag immers op een complementaire wijze, maar dit mag in geen 

geval evolueren naar een competitieve vorm. Beide instanties hebben momenteel dan wel 

hetzelfde actieterrein, maar beide hebben nog steeds heel andere werkingsprincipes, wat de 

samenwerking niet altijd gemakkelijk maakt.  
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Ook het hele proces van grensvervaging op zich roept vragen op. De politie kreeg 

bijvoorbeeld ten gevolge van de terreurdreiging nieuwe en/of zwaardere wapens ter 

beschikking. De vraag is natuurlijk in welke mate we willen dat de politie dergelijke zware 

wapens voorhanden heeft. Welke impact heeft dit in wezen op onze maatschappij? Leidt dit 

dan niet tot een militarisering van onze maatschappij? Men moet in elk geval vermijden dat 

de afstand tussen de politie en de burger vergroot. Dit kan immers heel wat negatieve 

gevolgen hebben, zoals de informatie-uitwisseling van de burgers ten aanzien van de politie. 

Er is zodoende nog heel wat stof tot nadenken. 

 

In de thesis werd vervolgens stilgestaan bij de impact op de community oriented policing. De 

huidige terreurdreiging lijkt deze filosofie uit te dagen, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen 

dat het onmogelijk is om deze filosofie te behouden en te respecteren. Het is immers niet zo 

dat elke dienst binnen de politie een compleet ander karakter heeft gekregen. Daarnaast is het 

ook niet zo dat het de facto uitgesloten is dat de militairen aansluiting kunnen vinden bij deze 

filosofie. De afstand tussen de militairen en de burgers is groter dan de afstand tussen de 

politie en de burgers, maar de militairen zijn aanspreekbaar en vertonen wel degelijk een 

aangepast gedrag ten aanzien van de maatschappij. Kortom, de war on terrorism en 

community oriented policing kunnen als twee zijdes van dezelfde munt worden 

geïnterpreteerd.  

 

Onlangs werd het wetsvoorstel goedgekeurd ter oprichting van de Dienst Bewaking en 

Bescherming. Het veiligheidskorps dat hiermee wordt opgericht kan deels de lacune of de 

veiligheidskloof tussen defensie en de politie opvullen. Toch kunnen ook hier bedenkingen bij 

worden geuit. De wet voorziet 1600 manschappen voor het uitvoeren van 

bewakingsopdrachten. Je moet echter 24 op 24, 7 op 7 beveiliging garanderen, waardoor je de 

capaciteit moet delen door drie. Dit zorgt ervoor dat opnieuw de mogelijkheid bestaat dat er te 

weinig capaciteit voor handen zal zijn.  

 

De bedoeling is om het aantal militairen op termijn te kunnen afbouwen, maar dit is politiek 

gezien natuurlijk geen eenvoudige kwestie. Wie wil immers de verantwoordelijkheid dragen 

dat er na het afbouwen of beëindigen van de inzet van militairen, er een aanslag zou worden 

gepleegd? Met de aantocht van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de federale 

verkiezingen in 2019 is dit een zeer gevoelige materie.  

 



61 

 

Opvallend is dat de zienswijze ten aanzien van de grensvervaging verschilt tussen de 

academische wereld en de praktijk. In de praktijk lijkt men deze tendens niet zo sterk als 

'grensvervaging' te bestempelen. Er wordt vaak verwezen naar het feit dat zowel politie en 

defensie zich noodgedwongen tijdelijk moeten aanpassen aan de veiligheidssituatie, maar dit 

geen structureel gegeven is. Men is met andere woorden niet geneigd om te spreken van de 

aanwezigheid van een duidelijke grensvervaging. De interpretatie van bepaalde fenomenen 

lijkt vaak een discrepantie te bevatten tussen deze academische wereld en de praktijk. Zo 

verwijst de betreffende literatuur vaak naar defensie die politiegericht wordt, maar in de 

praktijk wordt dikwijls benadrukt dat dit geen eigenlijke opdracht is, en het ook geen 

politieopdracht is. De militairen hebben immers geen politionele bevoegdheden. De 

interpretatie van dit soort aspecten bepaalt dus in sterke mate hoe je de situatie beschrijft. Het 

is dan ook meer neutraal om te stellen dat er een grensvervaging is tussen de interne en 

externe veiligheid, in plaats van een grensvervaging tussen de politie en defensie. 

 

Aansluitend kunnen er nog een aantal aanbevelingen worden gedaan. In de eerste plaats is het 

aangewezen om een grondig kerntakendebat uit te voeren. Het is immers belangrijk om naar 

de toekomst toe, concreet uit te maken wie de verantwoordelijkheid draagt voor welke 

bevoegdheid, om op die manier problemen te vermijden. Men moet zich de vraag stellen op 

welke plaats men de politie en defensie in de maatschappij wil zien, zodat men op een 

structurele manier kan verder werken. Willen we dat de politie een militair karakter krijgt? Of 

willen we dat defensie ook structureel actief wordt in het binnenland? En welke gevolgen 

heeft dit voor beide instanties? Is het strikte onderscheid tussen de interne en externe 

veiligheid nog wel relevant als aanduiding voor politie en defensie? Wanneer de conclusie is 

dat het uitvoeren van bewakingsopdrachten louter een politionele bevoegdheid is, lijkt het dan 

ook een goede optie om de capaciteit binnen de politie te verhogen. Daarnaast is het raadzaam 

om het wetenschappelijk onderzoek, meer specifiek in België, naar beide instanties samen te 

bevorderen. Elke instantie is talrijk het onderwerp geweest van heel wat onderzoek, maar de 

combinatie van beiden is nog vrij beperkt ondanks de toenadering tussen beide instanties. Dit 

maakte het onderzoek in de thesis dan ook niet eenvoudig.  

 

Om af te sluiten wordt nog even stil gestaan bij de beperkingen en moeilijkheden van het 

onderzoek. Het onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gefocust op de stad Antwerpen, dit zorgt 

ervoor dat de resultaten niet zonder meer kunnen worden gegeneraliseerd naar de overige 

steden. De nodige voorzichtigheid is hierbij vereist. Ten tweede is het onderwerp nog vrij 
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actueel, wat ook gevolgen heeft voor de informatieverzameling. Aangezien de aanslagen nog 

vrij recent zijn, net als de strijd tegen terreur die gepaard gaat met dreigingsniveau 3, is het 

soms moeilijk om concrete informatie te krijgen van de respondenten. Veel vragen werden 

beantwoord met de nodige voorzichtigheid zonder al te veel uit te wijken.  
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Bijlage 3: Structuur Defensie 
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Bijlage 4: Informed Consent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informed Consent  

 
Instemming deelname onderzoek: 
 
De impact van de aanslagen van 22 maart 2016 op de vervagende grenzen van politie en leger 
 
Garanties voor de geïnterviewden: 

• Het interview is volledig vertrouwelijk. 

• De gegevens worden enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. 

 
Rechten van de geïnterviewden: 
 

• U mag het interview ten alle tijden stop zetten. 

• U mag een vraag openlaten wanneer u niet wenst te antwoorden. 

Door dit formulier te ondertekenen: 

• Stemt u in om deel te nemen aan een interview over de grensvervaging van de politie en het 

leger. 

• Geeft u aan op de hoogte te zijn van uw  rechten met betrekking tot het onderzoek. 

• Geeft u aan te weten waarom dit interview afgenomen wordt en wat ermee zal gebeuren. 

• Geeft u de toestemming dat het interview wordt opgenomen met een spraakrecorder. 

 

 

 

Handtekening       Handtekening 

Jorien De Smet:       respondent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Bijlage 5: Vragenlijst Politie 

 

 

De vervaging van de grenzen 

1. Op welke vlakken werken de politie en het leger vandaag samen? 

2. De militairen ondersteunen de lokale politie vandaag voor bewakingsopdrachten. Werken 

ze ook nauw samen met de federale politie? Zo ja, met welke diensten? 

3. Zijn er overlappingen in de bevoegdheden? Zo ja, zorgt dit voor problemen? 

4. Hoe verloopt de samenwerking in de praktijk? Wat is jullie rol hierin? 

5. Hoe staan de politiediensten zelf ten aanzien van deze samenwerking? 

6. Is het correct dat defensie meer aan symptoombestrijding doet en de politie meer 

probleemgericht werkt? 

7. Volgens de literatuur blijft er ook na de demilitarisering van de Rijkswacht, nog steeds een 

militair karakter bij de politie aanwezig. Zowel op vlak van bepaalde functionele als 

organisatorische aspecten. Kan u hier meer uitleg rond geven?  

8. De huidige terrorisme dreigingen hebben wellicht een invloed gehad op de samenwerking  

van de politie en het leger. Op welke vlakken precies?  Worden hier nieuwe technieken voor 

aangewend? 

9. Heeft u het gevoel dat er op vlak van cultuur wordt geneigd naar de militaire principes? 

Zoals bijvoorbeeld qua woordenschat? 

10. Is het correct om te spreken van een grensvervaging tussen de politie en het leger op vlak 

van opdrachten? Merkt u een stijgende of dalende trend op? 

11. Ziet u de speciale eenheden als een vorm van militarisering? Of eerder als een 

professionalisering van de politie? 

 

Aanslagen Brussel 22 maart 2016 

1. De grens tussen de interne veiligheid en externe veiligheid is steeds minder duidelijk door 

de huidige terrorismedreiging. Er zijn vandaag bijvoorbeeld heel wat internationale 

dreigingen die rechtsreeks effect hebben op België. Hoe uit zich dit op het werkveld? Werken 

jullie meer op internationaal niveau? 

2. Hebben de aanslagen invloed gehad op de basistaken van de politie? Worden er bepaalde 

taken verwaarloosd? Prioriteiten op de achtergrond gesteld? Extra benadrukt? Worden ze met 

een andere bril uitgevoerd? 

3. Hebben jullie na de aanslagen aangepaste trainingen gehad om terrorisme te bestrijden? 

Gebeurden deze trainingen samen met defensie? 
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3. Hebben de aanslagen invloed gehad op de samenwerking tussen de politie en het leger? 

4. Bestaat het gevaar dat de focus vandaag enkel op terreur wordt gelegd en men daardoor 

andere zaken niet meer prioritair stelt? Bv. drugsmisdrijven 

5. Hebben de aanslagen invloed gehad op de  grensvervaging tussen de politie en het leger? Is 

de politie daardoor meer 'militair' geworden? 

6. Zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd op vlak van budget en middelen? 

7. Merkt u nog een impact op andere relevante zaken binnen de politie? 

8. Zijn er grote verschillen in de impact op de vervaging ten opzichte van eerdere aanslagen? 

Zoals die in het Joodse Museum, in Parijs, ... 

9. Zijn er aanpassingen gebeurd op vlak van materiaal? Zijn er grote verschillen qua 

materiaal/wapens tussen defensie en de politie? 

 

Bewakingsopdrachten in de praktijk 

1. Verschil met dreigingsniveau 3 en niveau 4? 

2. Welke plaatsen worden extra beveiligd? 

➢ Wie bepaalt wanneer en welke plaatsen worden beveiligd? En hoeveel capaciteit? 

➢ Welke plaatsen beveiligd het leger? Welke de politie? 

 

Community Oriented Policing 

1. Merkt u dat de COP-filosofie wordt aangetast door de effecten van de terreurdreiging? Zo 

ja, op welke manier? Is dit een probleem? 

Nieuw veiligheidskorps: Dienst bewaking en bescherming 

1. Wat houdt deze dienst exact in? Wat is de finaliteit? 

2. Is het de bedoeling dat deze dienst de bewakingsopdrachten van het leger in de toekomst 

gaat overnemen? 

 

Toekomst/veiligheidsbeleid 

1. Is de wetgeving de afgelopen jaren, onder invloed van de terreurdreigingen, gewijzigd met 

betrekking tot bewakingsopdrachten en samenwerking met de politie? 

2. Is er nood aan een nauwere samenwerking met het leger? Of moeten de grenzen net weer 

worden vergroot? Op welke vlakken? 

3. Ziet u in de toekomst nog verdere problemen? Opportuniteiten? 

4. Effecten korte termijn? Effecten lange termijn? Vandaag? 
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Bijlage 6: Vragenlijst Defensie 

 

 

Militairen op straat 

1. Uit welke divisie worden militairen op straat gezet? Behoort dit specifiek tot hun 

takenpakket? 

2. Met welk doel worden de militairen op straat gezet? Worden ze vanuit preventief of 

repressief oogpunt ingezet? Zorgt dit volgens u voor een verhoging van de subjectieve 

onveiligheidsgevoelens? 

3. Hoeveel militairen worden gemiddeld ingezet? 

4. Heeft dit volgens u wel degelijk een meerwaarde? 

5. Wat zijn de specifieke bevoegdheden? Wat mogen zij volgens de Rules of Engagement 

doen? 

6. Wat indien de militairen getuige zijn van andere misdrijven? 

7. Wie neemt initiatief/beslissing? 

8. Voor welke bewakingsopdrachten worden zij precies ingezet? Welke plaatsen worden in 

Antwerpen bewaakt? 

9. Waar worden de militairen precies ingezet? Worden deze plaatsen bepaald op basis van 

specifieke dreigingen? 

10. Is dit een kostenefficiënte maatregel? Een proportionele maatregel? 

11. Bestaat er geen gevaar dat het angstgevoel van de burger net wordt versterkt door de 

militair in het straatbeeld? 

12. Waarom is deze maatregel  in Antwerpen meer uitgesproken dan in andere steden? 

13. Sommige partijen zijn van oordeel dat deze maatregel een min of meer permanent 

karakter moet krijgen. Anderen willen dit als een uitzondering beschouwen. Hoe denkt u 

hierover?  

 

Opleiding 

1. Worden militairen opgeleid om bewakingsopdrachten op Belgisch grondgebied uit te 

voeren? 

 

Samenwerking politie - defensie 

1. Hoe verloopt de samenwerking tussen politie en leger? Zijn er samenwerkingsakkoorden? 

2. Hoe verloopt de informatie uitwisseling? 

3. Zijn er overlegstructuren? 
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De vervaging van de grenzen 

1. Zijn er overlappingen in de bevoegdheden van politie en leger? Zo ja, welke? 

2. Merkt u dat het leger meer politiegericht wordt? Op welke manier? 

 - Organisatie 

 - Opdrachten 

 - Filosofie 

 - Middelen 

3. Is de filosofie van het leger veranderd door deze huidige terreurdreigingen? 

4. Hoe staan de militairen zelf ten aanzien van deze evolutie? 

5. Is het correct om te spreken van een grensvervaging? 

6. Zorgt deze vervaging voor problemen in de praktijk? Of is dit net een goede zaak? 

7. Zou deze vervaging verder moeten gaan dan dat vandaag het geval is? 

 

Aanslagen Brussel 22 maart 2016 

1. Welke opdrachten heeft het leger op het moment van de aanslagen uitgevoerd? 

2. Welke opdrachten heeft ze erna bij gekregen? 

3. Wat was het doel van deze opdrachten? 

4. Hebben deze aanslagen invloed gehad op een verdere vervaging van de grenzen tussen de 

politie en het leger? 

5. Ook op eerdere momenten werd het leger ingezet om bewakingsopdrachten uit te voeren. 

Zijn er verschillen? 

6. Zijn er nog andere zaken binnen het leger waarop de aanslagen een invloed hebben 

uitgevoerd? 

 

Veiligheidsbeleid 

1. Is de wetgeving de afgelopen jaren, onder invloed van de terreurdreigingen, gewijzigd met 

betrekking tot bewakingsopdrachten en samenwerking met de politie? 

2. Welke wetgeving met betrekking tot de inzet van militairen geldt er vandaag? Kunnen de 

Rules of Engagement ergens worden gevonden? 

 

Nieuw veiligheidskorps: Dienst Bewaking en Bescherming 

1. Moet deze dienst de bewakingsopdrachten van het leger overnemen? Of is deze 

complementair? 
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Bijlage 7: E-mail respondenten 

 

 
Geachte meneer *****, 

  

Momenteel ben ik laatstejaarsstudente criminologie aan de Universiteit van Gent. Dit houdt in 

dat ik een onderzoek voer in het kader van mijn masterproef. Deze handelt over de impact van 

de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel op de grensvervaging tussen de politie en het 

leger. Hierbij ligt de focus hoofdzakelijk op de stad Antwerpen. 

  

Om het onderzoek te vervolledigen ben ik op zoek naar enkele leidinggevenden om een aantal 

vragen te stellen in de vorm van een interview. Generaal ***** heeft me hierbij naar u 

doorverwezen. 

  

Bent u bereid om hier aan deel te nemen? Het interview zou ongeveer een uur duren. 

  

Alvast bedankt. 

  

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Jorien De Smet  

 


