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Groepsaankoop  
van wapens: voortaan  
vrijgesteld van BTW

Drie dagen na de aanslagen in Parijs, opende Jorge 
Domecq in Brussel de jaarlijkse conferentie van het Europees 
Defensieagentschap (EDA). “Supporting [the arms] industry is 
vital”, klonk het. De prioriteit van de conferentie was daarmee 
gesteld: meer publiek geld doorsluizen naar de wapenindustrie.

Met vijfhonderd waren ze: genodigden uit de wapenindustrie en 
de Europese beleidsorganen, onder wie Federica Mogherini, hoge 
vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid en Veiligheid, Jens 
Stoltenberg, NAVO secretaris-generaal, maar ook Antoine Bouvier, CEO 
van het Europees wapenbedrijf MBDA. Op de agenda? Het versterken 
van de Europese militaire capaciteit en het ondersteunen van onderzoek 
en ontwikkeling van wapentechnologie met gemeenschapsgeld. 

De innige verstrengeling van Europese beleidsmakers en de wapenindustrie 
heeft verstrekkende gevolgen. Zo werd in aanloop van de conferentie 
bekend gemaakt dat gezamenlijke militaire aankopen door lidstaten 
voortaan belastingvrij zijn en werd al een eerste onderzoeksprogramma 
voor militaire technologie op poten gezet.

“Meer, beter en samen spenderen 
aan bewapening”
Het EDA werd in 2004 opgericht om “meer, beter en meer samen te 
spenderen” aan bewapening. De opdracht van het EDA is dan ook 
duidelijk gemodelleerd naar de noden van de wapenindustrie. Zo zei 
Federica Mogherini tijdens haar speech op de jaarlijkse conferentie: 
“There is no security without defence, there is no defence without 
capabilities and no capabilities without industry”. Vrij vertaald: veiligheid 
is een kwestie van het hebben van een grote Europese wapenindustrie. En 
die wapenindustrie kan enkel in stand gehouden worden met voldoende 
gemeenschapsgeld. 
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voorzitter van ‘Aerospace and Defence’, de 
koepel van de Europese defensie-industrie, 
windt er geen doekjes om. In het tijdschrift van 
het EDA zegt hij: “waiting for the birth of a real 
European defence market and of a European 
foreign defence policy, it will be difficult for 
Europe to act as a player in the defence market 
at an international level.” 

Met andere woorden, de Europese 
defensie-industrie heeft een Europees 
wapenaankoopbeleid nodig om internationaal 
competitief te zijn zodat ze haar export kan 
opdrijven. De consequenties blijven niet 
uit. Onlangs maakte Amnesty International 
nog bekend dat tal van Europese wapens, 
waaronder Belgische, bij terreurorganisatie IS 
zijn beland.

De vraag of die wapenexport daadwerkelijk 
leidt tot een veiliger wereld wordt niet gesteld. 
Syrië, Libië, Oekraïne,... de buitengrenzen 
van de Europese Unie worden met de dag 
minder stabiel. Ondertussen ontvluchten 
honderdduizenden mensen in gammele 
bootjes de conflictgebieden op zoek naar 
veiliger oorden. 

Het Europees veiligheidsbeleid schiet duidelijk 
tekort. Toch is het enige antwoord dat de EU 
biedt meer van hetzelfde. Fiscale stimuli voor 
de wapenindustrie en meer wapenexport.

aan een pilootproject van enkele miljoenen 
euro’s op te starten. EDA directeur Domecq zegt 
hierover “the Pilot Project is an important step 
towards Europe’s future defence capabilities 
and a strong and competitive Industrial base”. 

Dit is een primeur. Voor het eerst gaat Europees 
geld rechtstreeks naar wapentechnologie. 
Het zal hier ook niet bij blijven. Het doel van 
dit pilootproject is om de deuren wagenwijd 
open te zetten voor een grootschalig 
onderzoeksprogramma van honderden 
miljoenen euro’s voor de wapenindustrie. 

Fiscaal 
stimuleringsbeleid 
voor de wapenindustrie
Het EDA stimuleert het gemeenschappelijk 
aankopen van militair materieel door de 
EU-lidstaten. Een Europese wapenindustrie 
is immers enkel levensvatbaar indien er een 
Europese markt voor bestaat. Het EDA doet er 
dan ook alles aan om lidstaten meer geld te 
laten spenderen aan wapens.

Zo maakte het EDA een week voor de jaarlijkse 
conferentie bekend dat groepsaankopen 
van militair materiaal voortaan vrijgesteld 
zijn van BTW. Met andere woorden, terwijl 
de Europese bevolking kreunt onder het 
besparingsbeleid van haar overheden 
en stijgende belastingen, wordt voor de 
wapenindustrie een fiscaal stimuleringsbeleid 
gevoerd.

EU exporteert 
onveiligheid
Het EDA werkt aan het versterken van de 
competitieve positie van een Europese 
wapenindustrie op wereldvlak. Daarvoor is 
meer wapenexport nodig. Mauro Moretti, 
CEO van wapenproducent Finmeccanica en 

als onderzoek naar ‘dual-use’-technologie. 
Technologieën die zowel gebruikt kunnen 
worden voor civiele als voor militaire 
toepassingen. 

Voor de Europese Commissie en het EDA is 
dit echter niet genoeg. Hoewel het Horizon-
onderzoeksprogramma pas eindigt in 
2020, wordt nu al de weg voorbereid om 
wapentechnologie rechtstreeks te subsidiëren. 
Twee dagen na de EDA conferentie in Brussel 
kondigden de Europese Commissie en het EDA 

Pervers was het. Op 16 november, drie dagen na de 
bloedige aanslagen in Parijs, rolde Brussel de rode loper uit 
voor de CEO’s van de wapenindustrie. 

Vredesactie was er ook, want terwijl het Midden-Oosten in 
vuur en vlam staat, exporteren de Europese lidstaten meer 

wapens dan ooit naar deze regio. ‘Daar willen wij een stokje voor steken’ aldus één 
van de moedige vredesactivisten. Met meer dan dertig verstoorden ze de jaarlijkse 
conferentie van het Europees Defensie Agentschap (EDA). Al na enkele minuten werden 
ze gearresteerd en vier uren aangehouden. “Volgens mij werden wij foutief gearresteerd. 
De echte criminelen van deze samenleving kwamen gezellig samen aan La Chasse in 
Etterbeek om er rustig verder te investeren in oorlog.” zei een van de arrestanten.

ik
wapen
handel.eu

stop

Uw geld voor 
wapentechnologie
Totnogtoe kon de ontwikkeling van militaire 
technologie niet rechtstreeks gefinancierd 
worden met Europese onderzoekssubsidies. 
Althans op papier. Via een omweg 
weten wapenbedrijven gretig gebruik te 
maken van het Europese ‘Horizon2020-
onderzoeksprogramma’. Dit gebeurt 
voornamelijk door het onderzoek te verpakken 

“drie dagen na de 
bloedige aanslagen in 
Parijs, rolde Brussel 
de rode loper uit 
voor de CEO’s van de 
wapenindustrie.”
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Terrorisme 
wegbombarderen?
Op de aanslagen in Parijs volgde meteen een gespierd militair 
antwoord. Politici beweren dat ze de dreiging bij de wortel 
willen aanpakken door IS te vernietigen. Maar kan je terrorisme 
wegbombarderen?

President Hollande sprak gespierde taal. “Frankrijk is in oorlog” en zal 
de militaire inspanningen opdrijven, “niet om IS in te dammen, maar om 
het te vernietigen.” Prompt voerden de Fransen de bombardementen op 
doelwitten in Syrië op. Hollande stuurde het vliegdekschip Charles de 
Gaule  met 21 gevechtsvliegtuigen. Frankrijk had al gevechtsvliegtuigen 
ter plaatse in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Onze minister 
van defensie Vandeput bleef niet achter: "We moeten tonen dat het ons 
menens is. We moeten IS militair op de knieën dwingen." Een Belgisch 
fregat begeleidt sinds 18 november het Franse vliegdekschip.

Agenda Ikstopwapenhandel.eu

17 februari 2016, 20u

Film The Lab  (met nabespreking over wapenhandel)
Pianofabriek, Fortstraat 35 , Sint-Gillis Brussel. 

De bezette Palestijnse gebieden vormen een ideaal laboratorium voor het testen 
van wapens en oorlogstechnieken. Deze ontluisterende film volgt drie ex-militairen 
en vertegenwoordigers van de wapenindustrie die producten van ‘the lab’ 
verkopen – wapens en technologieën ontwikkeld voor gevechten in dichtbevolkte 
stedelijke gebieden. Na de documentaire vertellen we over onze campagne 
ikstopwapenhandel.eu en volgt een nabespreking over het thema ‘Europese 
wapenexport’.

21 februari 2016, 10 – 18u

Actietraining ‘Ik stop wapenhandel’
Gent

Wil je zelf wapenhandel stoppen? Volg een actietraining en bereid je actief voor 
op geweldloze acties bij wapenhandelaars en lobbyisten. Op een actietraining 
ontdek je de valkuilen, maak je kennis met enkele actietechnieken, oefen je hoe 
je geweldloos kan omgaan met mogelijke provocaties en leer je wat er kan 
gebeuren bij arrestatie.

Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Inschrijven of meer info via 
ikstopwapenhandel@vredesactie.be.

13 maart 2016, 14u

Lobbytour ‘Wapenhandel in Brussel’
Schumannplein, Brussel

De lobbytour is een wandeling door de Europese wijk in Brussel langs de kantoren 
van de belangenbehartigers van de wapenindustrie. Onderweg kom je meer te 
weten over de grote Europese wapenbedrijven, de macht van de wapenlobby, 
de mechanismen waarmee zij het EU-beleid beïnvloeden en we tonen aan hoe 
gemakkelijk het is om bommenwerpers naar Saoedi-Arabië te exporteren.

Deelnemen is gratis, wel graag inschrijven via lobby@vredesactie.be

We organiseren de Lobbytour ook op vraag voor groepen vanaf 15 personen. Neem 
contact op voor meer info.
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De Nederlandse luchtmacht nam het van 
hen over. Als de regering toestemming geeft, 
hernemen ze in de zomer van 2016 opnieuw 
de bombardementen. Sinds 18 november 
steunt het Belgische fregat Leopold I de Franse 
interventie in Syrië. Het fregat werd uitgestuurd 
voor drugsbestrijdingsoperaties in de Caraïben 
maar veranderde van koers en begeleidt nu het 
Franse vliegdekschip Charles de Gaulle in de 
Middellandse Zee. Minister Vandeput spreekt 
van “een zuiver defensieve taak”, vergelijkbaar 
met het bewaken van een luchthaven op zee. 
Die vergelijking doet de waarheid enigszins 
geweld aan: het vliegdekschip draagt 26 
gevechtsvliegtuigen, naast gevechtshelikopters 
en verkenningstoestellen en is sinds 26 
november de uitvalsbasis voor tientallen 
bombardementsvluchten op doelwitten in Syrië 
en Irak. 

In september 2014 stemde de Kamer een 
resolutie voor de deelname van ons land aan 
de internationale strijd tegen IS in Irak. Militair 
tussenkomen in Syrië werd uitgesloten. Door 

aanvielen, vroegen we waar ze vandaan 
kwamen. Toen marcheerden we strategisch 
in de verkeerde richting.” Hij besluit “It was 
huge error. De historische les is dat het een 
strategische mislukking was om Irak binnen te 
vallen. De geschiedenis zal over die beslissing 
niet mild oordelen.”

België mee op 
oorlogspad
Toen de VS de aanval op Irak voorbereidden, 
stelde de Belgische regering onze havens, 
wegen en spoorwegen ter beschikking voor de 
doorvoer van militair materieel naar de Golf. 
Terwijl over de hele wereld miljoenen mensen 
tegen de oorlog op straat kwamen, reden hier 
treinen geladen met jeeps, pantserwagens en 
tanks af en aan.

Ook vandaag doet België zijn duit in het 
zakje. De Belgische F-16's keerden sinds juli uit 
Irak terug, na een missie van negen maanden. 

politiek de soennieten van zich vervreemde en 
daarmee de ruimte schiep voor extremistisch 
geweld.

Montasser AlDe’emeh, onderzoeker 
internationale jihad aan de Radboud 
Universiteit, legt uit: “De Amerikaanse invasie 
heeft het jihadisten mogelijk gemaakt een 
uitvalsbasis op te richten in Irak, die ze later 
gebruikten om uit te breiden naar Syrië. 
De oorlog in Irak heeft de internationale 
jihadbeweging zelfs gered.”

Mike Flynn, tussen 2004 en 2007 
bevelhebber van de Amerikaanse special 
forces in Afghanistan en Irak en tot aan zijn 
pensioen een hooggeplaatst figuur in de 
Amerikaanse intelligence, praat openhartig 
over de fatale vergissingen die de VS en hun 
bondgenoten maakten: “Toen 11 september 
gebeurde, namen de emoties het over, en onze 
reactie was: "Where did those bastards come 
from? Let's go kill them. Let's go get them." In 
plaats van ons af te vragen waarom ze ons 

Het Britse parlement stemde op 3 december 
over de uitbreiding van Britse bombardementen 
naar Syrië. In aanloop naar het debat noemde 
premier Cameron de tegenstanders van 
bombardementen op Syrië “sympathisanten 
van de terroristen”. Hij haalde zijn slag 
thuis. Enkele uren na de stemming, stegen 
vanuit Cyprus Tornado's op om in Syrië te 
bombarderen. 

Ook de Duitse regering steunt militair 
ingrijpen in Syrië en stuurt een fregat, 
verkenningsvliegtuigen, tankvliegtuigen en 
1200 militairen naar de regio, al zullen die 
officieel niet rechtstreeks aan bombardementen 
deelnemen. 

De oorlogstaal van staatshoofden en 
regeringsleiders schept een beeld van 
krachtdadigheid: “we steken de handen uit 
de mouwen en pakken het probleem bij de 
wortel aan”. Politici moedigen ons aan om ons 
te verenigen rond “onze gedeelde waarden” 
en “onze manier van leven” te verdedigen, 
gewapenderhand als het moet. Maar zijn 
bombardementen ook een goed antwoord op 
de terrorismedreiging?

“Let's go kill them”
Enkele dagen na de aanslagen van 
11 september bombardeerden de VS 
schuilplaatsen van Al Qaeda in Afghanistan. 
In 2003 vielen de VS Irak binnen. President 
Bush wilde de wereld laten geloven dat 
Saddam Hussein Al Qaeda steunde en 
massavernietigingswapens ontwikkelde – 
leugens, zo bleek. Drie maanden na het begin 
van de oorlog tegen Irak claimde president 
Bush de overwinning. 

Het resultaat zien we vandaag. Zelfs President 
Obama geeft nu toe dat “IS een uitwas is van 
Al-Qaeda die uit onze inval groeide.”

De VS ontmantelden de staat en hielpen een 
regering in het zadel die met haar sektarische 
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buurlanden van Syrië vangen al sinds vijf jaar 
miljoenen vluchtelingen op.

Die vereenvoudigingen helpen ons niet te 
begrijpen wat er gebeurt, maar hebben een 
politiek doel: ze verantwoorden een militaire 
reactie op het probleem en doen andere, 
noodzakelijke opties uit het zicht verdwijnen.

Sprekend in dat verband is het pleidooi van 
Karolien Grosemans (N-VA), voorzitster van de 
Kamercommissie Defensie, om met militaire 
middelen IS te gaan 'vernietigen', maar intussen 
Assad nog een tijdje te laten zitten “omdat hij 
de religieuze minderheden beschermt”. 

De aanpak van IS veronderstelt een strategie 
voor het conflict in Syrië. Die is er vandaag 
niet. Noah Bonsey van International Crisis 
Group: “Opdrijven van luchtbombardementen 
zijn voor westerse landen in de eerste plaats 
emotioneel of psychologisch van belang. 
Misschien zijn ze nuttig voor de binnenlandse 
politiek. Maar het is een tactische zet met 
weinig positief potentieel zolang die landen 
geen coherente strategie hebben voor de 
realiteit van het Syrische conflict als geheel.”

Hoe ver af een politieke uitweg voor het 
conflict ook lijkt, het is de enige duurzame 
oplossing én een noodzakelijke voorwaarde 
om de dreiging van IS te verminderen. Bij 
de nieuwe ronde van gesprekken onder 
auspiciën van de VN is eindelijk ook Iran 
betrokken. Maar het water tussen de partijen 
rond de tafel is nog heel erg diep en een 
geloofwaardige vertegenwoordiging van de 
oppositiegroepen is er niet. De botsing tussen 
Rusland en Turkije na het neerhalen van een 
Russisch gevechtsvliegtuig maakt het er niet 
gemakkelijker op. Europese landen zouden 
veel meer kunnen doen om hun bondgenoten 
in de regio tot een pragmatischer houding te 
bewegen.

waarschuwt dat we op die manier het bedje 
spreiden voor IS: “Wat is de volgende plaats 
waar IS naartoe gaat? Het antwoord is Jemen. 
Door de instabiliteit die de bombardementen er 
veroorzaakt, helpen we ruimte creëren voor IS 
na Syrië.” 

In ons eigen parlement is sinds de oorlog in 
Afghanistan geen grondige evaluatie gebeurd 
van de militaire interventies waar ons leger 
aan deelnam. Wat hebben die interventies 
opgebracht? Welk prijskaartje – menselijk, 
politiek, financieel – hing er aan vast? De 
mislukking van de interventie in Libië wijten 
onze politici aan “een gebrek aan nazorg.” 
Alsof niet in de sterren stond geschreven 
dat de haastige regimeverandering die de 
NAVO daar forceerde tot chaos zou leiden. 
Welke nazorg had dat kunnen vermijden? 
Een jarenlange bezetting door tienduizenden 
grondtroepen? Maar dat is precies wat in 
Afghanistan gebeurd is. Het resultaat: een land 
in puin waar de Taliban wacht tot de laatste 
NAVO-troepen, de oorlog moe, de benen 
nemen.

Montasser AlDe’emeh: “De war on terror is 
totaal mislukt. Hij heeft wereldwijd alleen 
maar meer geweld, haat, polarisatie en terreur 
gebaard. In plaats van een andere aanpak te 
hanteren, blijven onze regeringen het gekozen 
pad volgen.”

Wat met Syrië?
Door de focus op IS schijnen politici ook de 
bredere dynamiek van het conflict uit het oog 
te verliezen. Met woorden als 'IS-vluchtelingen' 
suggereren journalisten en politici dat het 
probleem tot één gemakkelijk te identificeren 
oorzaak terug te brengen is. Ze negeren 
daarbij dat het regime van Assad nog steeds 
verantwoordelijk is voor het grootste deel 
van de slachtoffers. Bovendien dateert het 
vluchtelingenprobleem al van lang vóór IS een 
doorslaggevende actor in het conflict werd: de 

geïnformeerd parlementair debat zou een 
minimale eerste stap zijn. Maar die stap sloeg 
de regering over.

Lessen trekken
Hoe is het mogelijk dat onze beleidsmakers 
geen lessen trekken uit de mislukkingen in 
Afghanistan, Irak en Libië? Zijn onze politici 
veroordeeld tot het begaan van steeds weer 
dezelfde stommiteiten? Helaas, daar lijkt het 
wel op. Keer op keer opnieuw. 

In Jemen richt een coalitie onder leiding van 
Saudi-Arabië en gesteund en bewapend 
door onder meer de VS en Groot-Brittannië, 
al maandenlang een slachting aan onder 
de burgerbevolking. De Saoedi's vrezen 
dat Jemen in de greep van Iran komt als de 
Houthi's, die in opstand kwamen tegen het 
regime, de overhand krijgen. Frances Guy, 
voormalig Brits ambassadrice in Jemen, 

de medewerking met de Fransen is ons land 
nu toch betrokken bij de bombardementen in 
Syrië. Tom Ruys, docent internationaal recht, 
waarschuwt dat ons land zich daarmee in 
juridisch troebel water begeeft: “Mogelijk valt 
de militaire bijstand onder het geweldverbod 
van het VN-Handvest, waaraan ook ons land 
gebonden is.” België komt nu aan de zijde 
terecht van landen als de VS en Groot-Brittannië 
die het recht op collectieve zelfverdediging 
als grond voor militair ingrijpen zodanig 
oprekken dat ze er een gevaarlijk precedent 
mee scheppen. Een grondig en degelijk 

Hoe is het 
mogelijk dat onze 

beleidsmakers geen 
lessen trekken uit 

de mislukkingen in 
Afghanistan, Irak en 

Libië?
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Als de democratie in 
gevaar is, is minder 
democratie niet de 
oplossing
Op vrijdag 13 november vielen 130 doden bij gecoördineerde 
aanslagen op verschillende plaatsen in Parijs. Sindsdien staat 
het anti-terreurbeleid bovenaan de Europese politieke agenda's. 
In Frankrijk werd de noodtoestand afgekondigd, Brussel ging 
enkele dagen in slaapstand – scholen gingen dicht, concerten 
en voetbalmatchen werden afgelast. Vanuit de sense of 
urgency wordt beleid gemaakt dat in andere omstandigheden 
ondenkbaar zou zijn. Vredesactie zocht haar weg in de veelheid 
aan analyses en opinies van de laatste weken met één vraag in 
het achterhoofd: kun je de democratie verdedigen met minder 
democratie?

Kan je terrorisme 
wegbombarderen?
Is het niet naïef om te denken dat 
bombardementen elders de binnenlandse 
terreurdreiging doen afnemen? Veel van de 
vermoedelijke daders van de aanslagen in 
Parijs groeiden op in Europa. Sommigen 
van hen trokken naar Syrië of Irak, maar hun 
radicalisering begon hier.

Het jihadisme uitroeien door IS weg te 
bombarderen is dan ook een illusie. De baas 
van de FBI waarschuwde het Congress al 
in 2014 dat IS handig gebruik maakt van 
de bombardementen in zijn sociale media 
propaganda en dat “de groeiende steun 
voor IS online toenam na het begin van de 
Amerikaanse bombardementen op Irak.” 

Grootschalig militair ingrijpen zou het kalifaat 
van IS kunnen 'opruimen' – net zoals Al 
Qaeda gedeeltelijk uit Afghanistan verjaagd 
werd. Alleen bombardementen volstaan 
daarvoor niet. Troepen op de grond moeten 
grondgebied en infrastructuur heroveren en in 
handen houden. Die strijdkrachten die op de 
grond het werk moeten doen - het Iraakse leger, 
soennitische stammen, Koerdische peshmerga, 
sjiitische milities - hebben tegengestelde 
belangen. Dat maakt de kansen op een 
duurzame oplossing nadat het kalifaat van IS 
heroverd is, bijzonder gering.

De aantrekkingskracht van IS zou daarmee een 
knauw krijgen en jihadisten moeten naar elders 
uitwijken. Maar uitwijkmogelijkheden zijn er 
genoeg, sommige ervan creëren wij, of onze 
bondgenoten, namelijk zelf, denk maar aan 
Libië en Jemen.

Bovendien is de voedingsbodem voor 
jihadisme daarmee niet weg. In het Midden-
Oosten groeit een generatie jongeren op 
zonder enig perspectief. Corrupte elites 
en militaire machthebbers maken er elke 
democratische verandering van onderuit 
onmogelijk. Dat onder meer Saoedi-Arabië en 

Qatar religieus extremisme voeden in de regio 
(en ver daarbuiten) en jihadistische groepen 
bewapenen is al lang bekend. Europa dekt 
dat met de mantel der liefde toe. Staat onze 
afhankelijkheid van olie en gas een kritische 
houding in de weg?

Om het terrorisme aan te pakken is een 
strategie op lange termijn nodig die aan 
miljoenen jongeren een perspectief biedt. 
Dat houdt onvermijdelijk ook in dat Europese 
landen hun verhoudingen met 'bondgenoten' in 
de regio zoals Saoedi-Arabië grondig moeten 
herzien. Als het mogelijk is om een onderzoek 
te openen naar de activiteiten van de Grote 
Moskee in Brussel omdat die gefinancierd 
wordt door de Saoedische monarchie, 
waarom is een debat over een wapenembargo 
tegen dat regime dan zo moeilijk? De regering 
doet aan symptoombestrijding, maar gaat 
pertinente vragen uit de weg.

Cruciaal de komende jaren is hoe de EU zich 
verhoudt tot de civil society in het Midden-
Oosten. Die staat vaak zwak, maar is wel 
de sleutel tot democratische veranderingen. 
Wat dat betreft laten Europese landen helaas 
economische belangen primeren. Sinds de 
militaire staatsgreep van Sisi in Egypte worden 
burgerbewegingen daar brutaal onderdrukt 
en vervolgd. De meedogenloze repressie van 
democratische bewegingen zaait de kiemen 
van politiek geweld, dat zagen we eerder 
in Syrië. Toch rollen Europese landen voor 
president Sisi de rode loper uit. In het kader van 
de Egypt Economic Development Conference 
in maart 2015 verzekerde Federica 
Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van 
de EU voor het gemeenschappelijk buitenlands 
en veiligheidsbeleid, het Egyptische regime 
nog van Europa's steun, zonder zelfs maar de 
mensenrechten te vermelden.

De war on terror is mislukt. De militaire 
interventies creëerden geen veiligheid, 
integendeel. Het is tijd om het over een andere 
boeg te gooien.
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In de cel, tot het 
vermoeden verdwijnt
Sinds 1831 hebben de Belgen er 
recht op binnen de 24 uur voor een 
onderzoeksrechter te worden geleid. Die 
bepaling heeft sindsdien alle troebelen 
doorstaan: het oproer van 1848, de 
algemene staking van 1886, of het 
geweld bij de Koningskwestie in 1950. 
In al die gevallen bleek het mogelijk 
de orde te handhaven, ook al moest je 
arrestanten binnen de 24 uur voor de 
onderzoeksrechter brengen. 

– Marc Hooghe (professor KUL, de redactie)

Een van de 18 voorstellen wil de voorlopige 
hechtenis voor terrorismeverdachten verlengen 
van 24 tot 72u. Met bovenstaande quote 
schetst Marc Hooghe de historische 
context van die wet. De maatschappelijke 
context is eigenlijk nog belangrijker. Een 
voorlopige hechtenis wordt verlengd als een 
onderzoeksrechter een gegronde reden ziet 
om iemand vast te houden, iets dat vandaag 
moet gebeuren binnen de 24u. Willen we 
echt dat het mogelijk wordt dat iemand 
op basis van een vermoeden drie dagen 
wordt vastgehouden? In Frankrijk werd de 
noodtoestand afgekondigd die de politie de 
mogelijkheid geeft verregaande maatregelen 
te nemen, zonder gerechtelijke tussenkomst. 
Intussen staan verschillende mensen onder 
huisarrest, waaronder klimaatactivisten die een 
rol speelden in de mobilisatie naar aanleiding 
van de internationale klimaattop. Deze mensen 
verliezen hun job, krijgen geen rechter te zien 
en kunnen geen beroep aantekenen. Het 
is maar een van de perverse effecten van 
juridische grijze zones. 

kerstmarkt kon wel doorgaan. Het is een reeks 
beslissingen genomen achter gesloten deuren, 
op basis van informatie die niemand kent. 

Het politieke en zelfs het intellectuele debat 
is door de feitelijke noodtoestand tijdelijk 
buiten werking gesteld. Begrijpelijk. De 
oppositie opposeert niet. Zij en velen 
vrezen de publieke veroordeling die nu bij 
te kritische opmerkingen dreigt. 

– Carl Devos (professor Ugent, de Morgen)

Toezicht, controle, discussie, checks en 
balances. Het zijn mechanismen die centraal 
staan in onze samenleving. Het parlement 
controleert de regering, rechter en politie 
bewaken onze wetten, comité I en P controleren 
de inlichtingendiensten en politie. In het ideale 
geval vervolledigen een mondig middenveld, 
vakbonden, opiniemakers en burgers het 
debat. Net nu de zenuwen gespannen staan is 
het van belang dat deze controlemechanismen 
blijven functioneren. 

Tijdelijke commissie, 
permanente wetgeving
Enkele dagen na de aanslagen stelde de 
regering Michel een anti-terreurplan op. De 18 
maatregelen en 400 miljoen euro extra moeten 
het mogelijk maken de terreur daadkrachtig 
te bestrijden. De voorstellen worden nu 
bestudeerd in de tijdelijke commissie 
terrorismebestrijding. De commissie is tijdelijk, 
maar de wetgeving waaraan ze werkt, is 
permanent. Verschillende juristen trokken al aan 
de alarmbel omdat een aantal van de snelle 
voorstellen belangrijke juridische principes op 
de helling zetten.

Een week na de aanslagen werd het 
dreigingsniveau in Brussel verhoogd naar 4 (het 
hoogste niveau). Cafés en restaurants bleven 
dicht, de metro bleef dicht, scholen en crèches 
bleven dicht, concerten en voetbalwedstrijden 
werden afgelast. Het niveau bleef een paar 
dagen op 4, maar scholen mochten weer 
open, de metro bleef nog een paar dagen 
dicht, grote concerten en evenementen werden 
case by case bekeken. Het weekend erop 
werd de klimaatbetoging verboden, maar de 

Beleid (z)onder 
toezicht
Terwijl Parijs de klimaatmars verbiedt, is 
de grote kerstmarkt op de Champs-Elysées, 
die vorig jaar een slordige vijftien miljoen 
bezoekers lokte, gewoon weer open (...) 
Zijn mensen die massaal glühwein hijsen 
écht zoveel makkelijker te beveiligen dan 
klimaatbetogers? Is veiligheidsbeleid niet zo 
politiek neutraal als we willen geloven?

– Barbara Deburschere (Journaliste, de 
Morgen)
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Mastermind
Hoe lang kan men de illusie standhouden 
dat iedereen en alles, van terrassen tot 
musea tot universiteiten tot voetbalmatchen, 
voortdurend en tot in de eeuwigheid 
kunnen beschermd worden? Of blijvend 
kunnen afgelast worden? 

– Yves Desmet (journalist, de Morgen)

De collectieve angst van de laatste weken 
deed het debat verstommen, leverde 
snelle voorstellen op en voedde argwaan 
en wantrouwen. Politici toonden geen 
staatsmanschap of lange termijn visie maar 
weerkaatsten de angst met mistige beslissingen 
op basis van ontbrekende informatie. De 
angstpsychose is nu voorbij, tijd voor de vraag 
van 6 miljard: wat moet er dan wel gebeuren? 
We weten nu in elk geval welke kleuren er niet 
in de winnende combinatie zitten. 

hoeveelheid was de meest pikante uitkomst, 
maar de constatering dat van vrijwel geen 
enkele Europese contraterrorismemaatregel 
is vast te stellen of hij werkt. 

– Maurits Martijn  
(journalist, de Correspondent.nl) 

Met andere woorden, het is heel erg de vraag 
of de voorgestelde maatregelen behalve een 
antwoord op een buikgevoel, ook een stap in 
de goede richting zijn. Wat we wel weten, 
waar de meeste experts het althans over eens 
zijn, is wat niet werkt: het verzamelen van een 
massa gegevens over een massa mensen of 
gewoon over iedereen. Onder andere Raf 
Jespers en Jan Buelens, advocaten bij het 
Progress Lawyers Network, waarschuwen 
voor zulke massa surveillance na het lezen 
van de jongste anti-terreur maatregelen: 
“Het massaal verzamelen van gegevens is 
niet alleen contraproductief, het dreigt een 
onnodige inbreuk op de rechten van iedereen 
uit te maken. We stellen vast dat de helft van 
de achttien maatregelen tegen iedereen wordt 
toegepast, zoals een algeheel verbod op 
prepaid gsm-kaarten, de screening van alle 
nummerplaten en een monsterdatabank met 
alle passagiersgegevens voor alle vluchten, 
bussen, treinen en schepen.” Verschillende 
inlichtingenexperts bevestigen dat er geen 
tekort aan informatie is, integendeel. Er is 
een tekort aan mensen en middelen om met 
die informatie zinnige dingen te doen. Dat 
is trouwens geen nieuwe informatie, net 
vanwege de twijfels over de effectiviteit en 
het aanzienlijke risico voor ieders privacy 
ligt het Europees Parlement al jaren dwars in 
het Europese initiatief over het bijhouden van 
passagiersgegevens. 

Onder toezicht, tot 
de dreiging afneemt
Een enkelband opleggen wanneer er 
nog geen sprake is van een misdrijf, lijkt 
me erg moeilijk. Het staat haaks op ons 
strafprocesrecht. Er moet sprake zijn van 
een misdrijf of een voorbereiding ervan, 
voor je iemand van zijn vrijheid mag 
beroven. 

– John Maes (Strafpleiter, de Standaard)

Opnieuw die zwarte doos met informatie die 
niemand heeft. “Voorstel 8 – Elektronische 
band voor personen die geregistreerd staan bij 
de dreigingsanalysediensten”. John Maes wijst 
op het juridisch probleem: binnen het strafrecht 
wordt nog steeds uitgegaan van het principe 
dat je onschuldig bent tot je schuld is bewezen. 
Wat motiveert de beslissing om personen van 
hun vrijheid te beroven als er geen strafbare 
feiten zijn? De graad van radicalisme? Wat is 
dat? 

Welke middelen, 
voor welke doelen?
De plannen liggen er altijd snel na een 
aanslag. Na Verviers was er een plan, na 
Charlie Hebdo, na Madrid en Londen, na 
9/11. Maurits Martijn van de Nederlandse 
Correspondent vroeg zich na de aanslagen op 
de redactie van Charlie Hebdo af wat snelle 
voorstellen waard zijn op termijn. Hij sprak 
daarover met Ben Hayes die onderzoek deed 
naar Europese antiterrorisme wetgeving.  

Hayes telde voor zijn onderzoek liefst 239 
wetten, directieven en andere maatregelen 
die deel uitmaken van de Brusselse 
contraterrorisme-agenda. Niet die enorme 

#dailyracism, 
#musliminbelgium, 
#racialprofiling
Gaan we er een gewoonte van maken om 
jonge scholieren van Marokkaanse afkomst 
in een winkelcentrum onder schot te houden 
om ze na enkele uren aanhouding, zonder 
ondervraging of excuus, weer vrij te laten - 
enkele honderden winkelende passanten in 
de overtuiging achterlatend dat ze niemand 
met een kleurtje nog mogen vertrouwen? 

– Yves Desmet (journalist, de Morgen)

Desmet verwijst naar Yassine Bobout, de 
18 jarige scholier die met veel wapens 
en machtsvertoon uit het Wijnegem 
Shoppingcentrum geplukt werd. Iets 
gelijkaardig overkwam Montasser Al De'emeh, 
radicaliseringsonderzoeker en auteur van 
de Jihadkaravaan, toen “hij zich verdacht 
gedroeg”. Bobout lanceerde #musliminbelgium 
op twitter, de bedoeling is om gelijkaardige 
getuigenissen te verzamelen. Net na de 
aanslagen van 9/11 kwamen mensen uit de 
Arabisch-Amerikaanse gemeenschap aan het 
woord die hun bezorgdheid uitdrukten over het 
groeiende haatklimaat. We zijn 14 jaar verder, 
en toch gebeurt hier nu net hetzelfde. Mensen 
die er een beetje Marokkaans of Turks uitzien 
worden er bij willekeurige identiteitscontroles 
vaker uitgeplukt, of worden ervan verdacht 
fietsen te stelen als ze problemen hebben met 
hun fietsslot. 
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Waarom blijft het zo stil?

Met veertien zijn ze ondertussen: Anne Provoost, Elvis Peeters, 
Erik Vlaminck, Joke Van Leeuwen, Kris De Smet, Jan De Smet, 
Lies Van Gasse, Peter Holvoet-Hanssen, Peter Theuninck, Ann 
Meskens, Marc de Bel, Tine Hens, Bart Vonck en Lara Taveirne. 
Deze schrijvers en podiumartiesten vragen het vanachter 
tientallen microfoons overal te lande: waarom blijft het zo stil? 
Waarom zijn er zo weinig mensen die debat voeren over het 
feit dat België zo goed als beslist heeft om zes miljard euro te 
besteden aan de aanschaf van gevechtsvliegtuigen? 

De aftrap gebeurde in september door Jan de Smet. Tijdens zijn optreden 
op Manifiësta verkondigde hij in onze twee landstalen: "Overigens 
ben ik van mening dat 6 miljard euro niet naar de vervanging van de 
gevechtsvliegtuigen moet gaan, maar beter gebruikt kan worden om het 
huidige armoedeprobleem te helpen oplossen." Sindsdien weerklonk het 
op tientallen culturele evenement in heel Vlaanderen: op het Eilandfestival 
in Antwerpen, bij de opening van het cultuurjaar in Mechelen, op het 
filmfestival in Gent, in boekhandels, bibliotheken, cafés,... Marc de Bel 
deelde duizend flyers uit op de boekenbeurs. Radio 1 pikte het op via een 
interview met Elvis Peeters in het programma Bar du Matin. Hautekiet breidde 
er een vervolg aan met een discussie rond de toekomst van het Belgisch 
leger. Er verscheen een quote in Humo, in De Gazet van Antwerpen,... 
Via de website of Facebook van Vredesactie kan u volgen waar u wie 
aan het werk kan zien. Maak een foto of filmpje van de quote, wij 
verspreiden het.

Wachten
We wachten nog steeds op de strategische nota 
Defensie van minister Vandeput. De nota legt 
vast waar defensie zich in de toekomst moet mee 
bezighouden. Het is vooral het financiële plaatje 
waarover nu nog gediscussieerd wordt binnen de 
regering.

De communautaire oplossing 
Er dook een origineel element op in de saga 
over de vervanging van de F-16: MR stelt voor 
om nieuwe toestellen te kopen (bij voorkeur 24 

Franse Rafales) én een paar tweedehandse (bij voorkeur F-16 of F-18). Het is een 
compromis à la Belge. In dit scenario kunnen de twee luchtmachtbasissen waar 
nu gevechtsvliegtuigen staan (Florennes en Kleine Brogel), open blijven. Eén voor 
Vlaanderen en één voor Wallonië. Waarvoor ze moeten dienen werd er niet bij 
verteld.

Canada koopt geen F-35
Justin Trudeau, de nieuwe premier van Canada, kondigde tijdens zijn 
verkiezingscampagne aan dat hij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen 
opnieuw zou bekijken. Hij bevestigde die belofte na zijn verkiezing. Canada 
had eerder aangekondigd de F-35 te kopen. Trudeau gaat nu op zoek naar een 
goedkopere optie. 

Stukprijs F-35 stijgt met $1 miljoen
De prijs van de F-35 stijgt al jaren. Als Canada effectief afziet van de aankoop 
van de F-35 stijgt de prijs per stuk met $1 miljoen, dat berekende de Amerikaanse 
luchtmacht. Voor Australië wil dat zeggen dat hun nieuwe vloot van 70 F-35 $70 
miljoen extra zal kosten. 

Actie
Op 14 oktober ontrolde Vredesactie spandoeken tijdens de plenaire vergadering 
van de Kamer met een duidelijke boodschap aan onze politici: “Belgen willen 
geen nieuwe gevechtsvliegtuigen. Op 19 oktober bezetten opnieuw een groepje 
vredesactivisten het partijkantoor van CD&V. “Nieuwe gevechtsvliegtuigen 
kopen is niet alleen een hypotheek op de begroting, het brengt een zinnig 
buitenlandbeleid voor de toekomst in gevaar.” 



Vredesactie is een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een 
maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen 
ermee. Vredesactie is een motor voor het ontwikkelen van een geweldloze 
strategie en actie.  Bomspotters proberen om de kernwapens te verwijderen, 
met de campagne Ikstopwapenhandel.eu verhinderen we dat wapenhandelaars 
hun oorlogstuig verkopen of ijveren voor soepele exportregels. Als pacifistische 
beweging lanceren we initiatieven die de afbouw van de wapenindustrie 
mogelijk maken.

Vredesactie is aangesloten bij de War Resisters' International (WRI), een 
wereldwijd netwerk van organisaties, groepen en personen die allen de WRI-
beginselverklaring onderschrijven: 'Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. 
Daarom ben ik vast besloten geen enkele vorm van oorlog te steunen en te ijveren 
voor de opheffing van alle oorzaken van oorlog'.
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Word Partner van Vredesactie, geef financiële steun via een vaste opdracht op 
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