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Tav Vredesactie        Brussel, 13 februari 2017 
Belgische militaire interventies: aanbevelingen voor publieke en parlementaire 

controle 
Geachte leden van Vredesactie, 
Met aandacht las ik uw nota met de titel Belgische militaire interventies? Aanbevelingen voor publieke en 
parlementaire controle die u eerder deze week overmaakte aan de leden van de Parlementaire Commissie 
voor Landsverdediging, en op basis waarvan u kennelijk een email spam-actie heeft opgezet. 
In alle transparantie verschaf ik u hieronder elementen van antwoord op de suggesties en de vragen die u 
opwerpt in uw nota. 
Regelgeving betreffende de inzet van militairen in operatie: de regering beslist  
De wetgever en de grondwetgever hebben de regels waaronder die inzet kan plaatsvinden vormgegeven. 
Dat de inzet in andere landen anders – volgens uw opinie transparanter - verloopt, is correct, maar staat los 
van wat de Belgische wetgever Defensie oplegt. Noch defensie, noch de Belgische regering kan zich 
uitspreken over hoe dit moet plaatsvinden bij onze coalitiegenoten. Dat soort bepalingen behoort immers tot 
de nationale soevereiniteit. 
 
Een inzet van militaire middelen gebeurt weloverwogen 
Onze keuze om militair in te grijpen in een conflict gebeurt weloverwogen. In collectieve veiligheid is 
Defensie slechts één van de spelers in een gezamenlijke aanpak met civiele actoren (de zogenaamde 
comprehensive approach). Enkel bij het interveniëren om een gewapend conflict te stoppen, is Defensie in 
de lead.  Stabilisatie kan gebeuren door het verlenen van assistentie bij het beëindigen van een conflict, 
door het verzekeren van de veiligheid en door een bijdrage tot het opstarten van de heropbouw na het 
afsluiten van het militaire luik van een conflict (nazorgfase, reconstructie). Op dat ogenblik is de 
veiligheidssituatie voor civiele hulporganisaties immers vaak nog te precair. In het bepalen van de noodzaak 
tot ingrijpen en het begrijpen op welke manier dit het beste gebeurt, spelen inlichtingendiensten een 
belangrijke rol. 
 
Volledige transparantie in het parlement 
Zoals het in een parlementaire democratie hoort, legt de minister van Defensie verantwoording af aan het 
parlement. Hoe het parlement dit organiseert, behoort tot de autonome bevoegdheid van het parlement zelf. 
Om de veiligheid van de betrokken militairen te garanderen, maar ook omdat de wetgever in bijna alle 
gevallen een geheimhouding oplegt, heeft het parlement beslist om deze controle op een evenwichtige doch 
efficiënte manier uit te voeren, in het bijzonder door de oprichting van een commissie achter gesloten 
deuren. De minister geeft in deze commissie, de Commissie voor de opvolging van buitenlandse operaties, 
periodiek (ministens maandelijks, maar ook op elke vraag van de commissie zelf) tekst en uitleg. Er wordt 
daarbij ook uitleg gegeven over de methodes en de procedures die de Belgische militairen gebruiken. Deze 
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info heeft een classificatiegraad en kan niet openbaar worden gemaakt zonder de Belgische classificatiewet 
te overtreden. Kortom, deze werkwijze laat toe om een volledig open verantwoording af te leggen in het 
parlement.  
 
Brede informatie voor de bevolking 
Het valt te overwegen om een periodieke briefing te geven. Tegelijkertijd moet er zorg worden gedragen voor 
de bescherming van onze militairen in operaties. In geen geval mag de veiligheid van onze eigen mensen, 
noch de veiligheid van onze coalitiegenoten, in het gedrang worden gebracht.  Het Wekelijks overzicht van 
de operaties waarover sprake in uw nota, is vervangen door een maandelijks fysiek perspunt. Tijdens deze 
ontmoeting met de pers wordt een overzicht gegeven van de lopende en de voorbije operaties en bestaat de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan diverse specialisten.  
 
Burgerslachtoffers voorkomen door grondige procedures en afspraken 
In de eerste plaats wijs ik er op dat elk burgerslachtoffer ten gevolge van gewapende conflicten te betreuren 
is.   
Defensie ziet er nauwgezet op toe, zowel bij de planning als de uitvoering, dat alle praktisch uitvoerbare 
voorzorgen worden genomen om de burgerbevolking te ontzien o.a. door: 
-  Er zich van te vergewissen dat de aan te vallen doelwitten geen burgers of burgerlijke goederen zijn, 
maar enkel legitieme militaire objectieven 
-  Alle uitvoerbare voorzorgen te nemen bij de keuze van de middelen en de methoden van aanval om 
verlies aan mensenlevens onder de burgerbevolking, verwonding van burgers of schade aan burgerlijke 
goederen te voorkomen en deze in elk geval tot het uiterste te beperken; 
- Af te zien van elke aanval waarvan verwacht kan worden dat de collaterale of incidentele schade 
buitensporig zou zijn in verhouding tot het te verwachten tastbare en rechtstreekse militaire voordeel. 
België gaat nog een stap verder dan enkel het respecteren van het internationaal humanitair recht, door als 
beleidsoptie aan Defensie op te leggen dat zij deze luchtoperatie moet uitvoeren door middel van 
procedures die geen burgerdoden veroorzaakt (ZERO CIVCAS-Expectancy). 
De controle op het respect van het internationaal humanitair recht (en ook van het toepasselijk Belgisch 
recht) vindt niet alleen plaats door de uitvoerder zelf. In geval van een luchtoperatie wordt een Red Card 
Holder team opgericht, dat er nauw op toeziet dat voornoemde wettelijke regels maar ook de beleidsregels 
strikt worden toegepast. Naast het feit dat zij ten allen tijde een actie kunnen stoppen (zowel in planning als 
in de uitvoering) mocht er zich mogelijks een schending van het internationaal humanitair recht kunnen 
voordoen, houdt dit ook in dat zij geen toestemming voor de aanval zullen geven (en een geplande aanval 
zullen stoppen) indien uit de inlichtingen, die op dat ogenblik redelijkerwijze beschikbaar zijn/waren, zou 
blijken dat er een risico bestaat op burgerslachtoffers bij uitvoering van de aanval. Dergelijk Red Card 
houder team bevindt zich fysiek waar de operaties worden gepland en geleid, zodat zij on the spot kunnen 
tussenkomen. In dergelijk team zitten, naast operationele militaire planners, ook juristen in het internationaal 
humanitair recht. Op die manier voldoet Defensie aan haar verplichting van de conventies van Genève. 
Daarenboven houdt het federaal parket toezicht op deze werkwijze en controleert onafhankelijk of het 
Belgisch recht (met inbegrip van het humanitair recht) wordt gerespecteerd. Het parket beslist autonoom om 
desgevallend inbreuken met een extra-territoriaal karakter al dan niet te vervolgen.  
 
Tot op heden geen burgerslachtoffers ten gevolge van Belgische tussenkomst 
De Belgische Defensie heeft inderdaad aangegeven dat er tot heden geen burgerdoden gevallen zijn tijdens 
hun interventies.  
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In uw politieke nota lijkt u te suggereren dat dit wél zo zou zijn, door naar het rapport van de organisatie 
Airwars te verwijzen. Deze suggestie is onterecht. Bovendien geeft Airwars noch de methodologie aan 
waarop die haar claims baseert, noch reikt de organisatie enig bewijs aan.  
In het voorkomend geval dat er sprake is van burgerdoden door toedoen van de Belgische Defensie, zou het 
federaal parket bevoegd zijn om dit te onderzoeken. Alle suggesties ten spijt, heb ik tot vandaag geen weet 
van dergelijke onderzoeken door het Belgische gerecht.  
 
Defensie voldoet ruimschoots aan haar informatieverplichting: kwaliteitsvol en waar het hoort  
De politieke nota van Vredesactie slaat één en ander door elkaar.  De verplichting tot rapportering bestaat 
zeker niet in het internationaal humanitair recht, wat de referentie in de nota met zoveel woorden ook 
aangeeft “ The primary omission in international law is that no actual legal obligation exists in either 
framework for parties to a conflict to record the identity of dead or missing civilians …”.   
In elk geval is de verwijzing naar de rechtsregels van de Rechten van de Mens niet correct omdat in een 
gewapend conflict het internationaal humanitair recht toepasselijk is, waarvan men aangeeft dat er geen 
verplichting tot rapportering bestaat.  
 
Aanvaard mijn oprechte groeten, 
 
Steven Vandeput 
Minister van Defensie 
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