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Wekelijks overzicht van de buitenlandse operaties 

(23 0000 Okt – 29 2400 Okt 2014) 
1. Afghanistan 

a. ISAF 

(1) ISAF, de International Security and Assistance Force, opereert in Afghanistan om de vrede 
en stabiliteit in het land te verzekeren. ISAF werd opgericht in overeenstemming met de 
akkoorden afgesloten n.a.v. de Conferentie van Bonn in december 2001, na de verdrijving 
van het Taliban regime. De leiders van de Afghaanse oppositie begonnen toen met de 
heropbouw van hun land door de Afghan Transitional Authority of ATA op te richten. Sinds 
2003 heeft de NAVO in meerdere fases en stap voor stap het commando genomen in de 
verschillende ISAF-zones, te beginnen in Kaboel. Sinds Okt 2006, nadat de Verenigde 
Staten het bevel van de ISAF-opdracht overdroegen in het oosten van het land, heeft de 
NAVO de verantwoordelijkheid over het gehele Afghaanse grondgebied.  

(2) In totaal zijn er 34.512 soldaten ontplooid in het kader van ISAF, komende uit 48 landen 
(06 Okt 2014). ISAF beheert ook 28 PRT (Provincial Reconstruction Teams). De ISAF-
operatie is de grootste NAVO-operatie op dit ogenblik. Het is ook de eerste operatie van 
dergelijke omvang die wordt uitgevoerd buiten het Europese grondgebied. De Belgische 
Defensie levert een wezenlijke bijdrage aan ISAF. 

(3) De ISAF-operatie staat onder de leiding van de Amerikaanse generaal John CAMPBELL. 

 

b. Kaboel 

Een aantal Belgische militairen werken in Kaboel in het ISAF-hoofdkwartier en in andere 
 hoofdkwartieren. Een logistieke antenne is geïnstalleerd op KAIA (Kaboel International Airport). 

 

c. Kandahar 

De Belgische Defensie heeft op Kandahar Airfield nog steeds een BSR-team ontplooid, 
 bestaande uit zes militairen en een Battlefield Surveillance Radar, in steun van de Force 
 Protection die buiten de vliegbasis opereert.  
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d. Belgisch personeel in Afghanistan: 109/158 

e. Significante gebeurtenissen 23 – 29 Okt: 

(1) NSE en EOD Mazar-e-Sharif: 

a) NSE (National Support Element). Dit detachement staat in voor de logistieke, 
administratieve en operationele ondersteuning van de Belgische detachementen in 
Afghanistan (incl. de sociale communicatie). 
 
 23 - 29 Okt: dagelijkse opvolging, geen bijzonderheden te melden. 
 23 Okt: transfer of authority 

 

b) EOD-ploegen (ontmijners) 

 23 - 29 Okt: onze ontmijners doorzoeken voertuigen op explosieven (sweeps). 

 23 - 29 Okt: EOD readiness (Explosive Ordnance Disposal) en EDD readiness 
(Explosive Device Disposal). 

 23 Okt: overgave – overname activiteiten. 
 23 Okt: schietoefening 
 27 Okt: statische demo 

 

c) CBRN 

 23 - 29 Okt: coördinatie en planning, ontsmetting van het Duitse materieel. 

 23 Okt: overgave-overname beëindigd. 

 27 Okt: x-ray controle aan de “main gate” 

 19 – 22 Okt: overgave - overname 

 

(2) ISAF BSR  

 23 - 29 Okt: geen bijzonderheden te vermelden. 

 

f. Personeelswijzigingen: terugkeer van personeel naar België op 25 en 28 Okt. 

2. IRAK 

a. Operation Desert Falcon 

Het detachement bestaat uit zes gevechtsvliegtuigen F-16 die ontplooid zijn op de Jordaanse 
luchtmachtbasis Azraq. Van daaruit nemen ze deel aan de internationale coalitie gericht tegen 
de terroristische groep Islamitische Staat (El ou Daesh). De opdracht draagt de naam Operation 
Desert Falcon (OGF). 

 

b. Belgisch personeel in Jordanië: 110/112 
 

c. Significante gebeurtenissen 23 – 29 Okt: 

(1) 24, 25, 27 en 29 Okt: operationele verkenningsvluchten zonder inzet van de 
wapensystemen. 

(2) 23/24 en 26 Okt: operationele vluchten met inzet van de wapensystemen. 

(3) 28 Okt: onderhoud 

 

d. Personeelswijzigingen: 
Geen bijzonderheden te vermelden. 
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3. Libanon 

a. UNIFIL 

(1) UNO-blauwhelmen zijn sinds 1978 ononderbroken actief aan de grens tussen Israël en 
Libanon. Deze multinationale VN-operatie kreeg de naam UNIFIL mee: United Nations 
Interim Force in Lebanon. 

(2) Naar aanleiding van de crisis in de zomer van 2006 werd Resolutie 1701 gestemd door de 
Veiligheidsraad bovenop de bestaande resoluties 425 en 426.  Het mandaat van de 
vredesmacht werd daardoor uitgebreid. Het aantal troepen werd eveneens uitgebreid; vóór 
de crisis van 2006 telde UNIFIL I 1.200 militairen en een 1.000 burgers, op datum van 31 
juli 2014 bestaat UNIFIL II uit ongeveer 11.200 personen waarvan 10.200 in uniform 
(militairen en politie) uit 37 landen. 

b. BELUFIL 

(1) De Belgische bijdrage bestaat uit een detachement genie aangevuld met een logistiek 
steunelement en een element communicatie- en informatiemiddelen.  
De Belgische militairen werken sinds november 2010 vanuit het UNIFIL-kamp in At Tiri. 
Het detachement neemt deel aan de heropbouw van het land en levert humanitaire hulp in 
steun van UNIFIL of van de Libanese regering. 

(2) Vier Belgische militairen werken ook in het UNIFIL HQ in Naqourah.  
 

c. Belgisch personeel in Libanon: 101/102 (incl. 04 in HQ UNIFIL)   
 

d. Significante gebeurtenissen 23 – 29 Okt: 

(1) 23, 24 en 26 Okt: training en validering onder het toezicht van UNMAST. 

(2) 25 Okt: training in het evacueren van gewonden. 

(3) 27 Okt: pré-validering door UNMAST. 

(4) 28 en 29 Okt: validering. 
 

e. Personeelswijzigingen: geen bijzonderheden te melden. 
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4. Democratische Republiek Congo 
 

a. Detachement PPM (Programme de Partenariat Militaire) KINDU – FSE (Formation 
Supervison Evaluation) 

(1) Dit detachement is verantwoordelijk voor de coaching van een brigadestaf gelegen in 
Kindu. Het detachement levert ook steun aan de renovatiewerken van het kamp in Kindu 
(Famiki) en het kamp in Lokandu (Familo). Deze kampen worden gerenoveerd met 
financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De werkkrachten die de 
renovatiewerken aan de gebouwen uitvoeren zijn Congolese geniemilitairen die de voorbije 
jaren door België in Kananga werden opgeleid. 

(2) Belgisch personeel: 14 

(3) Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt:  

Coaching van de brigadestaf. 
 

b. Detachement PPM KANANGA 

(1) Eén Belgisch officier en zijn team zijn raadgever van de commandant van de militaire 
academie in Kananga. 

(2) Belgisch personeel: 04 

(3) 23 - 29 Okt: geen bijzonderheden te melden. 

c. Detachement PPM CTEM (Coaching Technique Etat-Major) 

(1) Het team voert een vormingsopdracht uit ten voordele van “Groupement des études 
militaires”. Hun taak bestaat in het bijscholen van Congolese onderrichters inzake het recht 
in gewapende conflicten. 

(2) Belgisch personeel: 03 

(3) 23 - 29 Okt: geen bijzonderheden te vermelden. 

d. Personeelswijzigingen: geen bijzonderheden te vermelden. 
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5. Mali 

 
a. Opdracht EUTM: 

In het kader van de opdracht EUTM Mali levert België steun onder de vorm van een 
detachement Force Protection. De Europese trainingsmissie “EUTM Mali” komt tegemoet aan 
de vraag van de Malinese regering en staat in voor de vorming van bataljons van telkens 
ongeveer 625 man. 22 landen en ongeveer 500 man nemen deel aan de opdracht. 

Het Belgische detachement Force Protection maakt deel uit van een internationale compagnie. 
België wisselt het commando af met Spanje. Gelegen in Koulikouro zorgt het detachement voor 
de beveiliging van de infrastructuur, de onderrichters en het personeel van de opdracht EUTM. 
Ze beschermen ook konvooien tussen het hoofdkwartier in Bamako en Koulikouro. Daarnaast 
neemt het detachement ook deel aan een interventiemacht die in staat is om snel te reageren in 
geval van ernstige voorvallen. 

 
b. Personeel:  

Het detachement Force Protection is samengesteld uit ongeveer 75 militairen en is ontplooid in 
 Koulikouro. 

 

c. Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt:  

(1) Wacht en permanentie voor de snelle interventie-eenheid, escortes naar Bamako, 
Koulikoro en naar de trainingszones.  

(2) 23 Okt: training in medische evacuatie op de schietstand. 

(3) 24 Okt: transfer of authority voor de commandant van de opdracht EUTM 

 

 

6. Benin – PPM (Programme de Partenariat Militaire) Recyclage PARA 

a. Recyclage PARA: 

België levert een C-130 vliegtuig, de nodige instructeurs en de grondsteun in Cotonou om de 
 Beninse militairen te ondersteunen tijdens de opleiding om hun kwalificatie te behouden. 

b. Personeel : 

Het detachement bestaat uit 24 militairen en is ingezet in Cotonou en Abomey. 

c. Significante gebeurtenissen 23 – 29 Okt: 

Coaching en recyclage-cursus “Rigging”. 

 

7. PPM BENIN – Mine Educ 

a. Mine Educ: 

In het kader van het militaire partenariaatsprogramma met Benin coacht een Belgische 
 instructeur de Beninse onderrichters van het CPADD (Centre de Perfectionnement aux Actions 
 postconflictuelles de Déminage et de Dépollution) in Quidha. 

b. Personeel: 01 

c. Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt: coaching en training. 
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8. Burundi 

a. Detachement PPM - CTT (Coach The Trainer) 

België levert de nodige instructeurs voor de opleiding van de Burundese instructeurs in Gitega. 

b. Personeel : 

Het detachement bestaat uit 5 militairen en is ingezet in Gitega. 

c. Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt: 

Coaching en training (« close combat » en hulpinstructeur commando). 

 
 
9. Hoorn van Afrika 

a. Opdracht ATALANTA 

(1) Atalanta is een Europese opdracht die gelanceerd is op 8 december 2008 ter 
ondersteuning van de resoluties 1814, 1816 en 1838, 1846 en 1897 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

(2) De operatie EUNAVFOR-ATALANTA kadert in het geheel van acties die ondernomen 
werden door de EU in de Hoorn van Afrika om het hoofd te bieden aan de crisis in 
Somalië. Het gaat hier zowel over de politieke aspecten als over veiligheids- en 
humanitaire maatregelen. 

(3) ATALANTA heeft als doel: 

 Bescherming te bieden aan gecharterde schepen van het World Food Program 
(WFP) en van AMISOM (African Union Mission for Somalia) 

 Het escorteren van andere kwetsbare schepen, ongeacht de vlag waaronder ze 
varen 

 Het ontmoedigen en verminderen van daden van piraterij door te patrouilleren in de 
risicozones. 

 De noodzakelijke middelen te gebruiken, inbegrepen het gebruik van geweld, ter 
ontmoediging, voorkoming en beëindiging van daden van piraterij of gewapende 
roofovervallen in die zones…  

 Indien mogelijk de personen die verdacht worden van piraterij of gewapende 
roofovervallen gevangen te nemen, vast te houden en over te dragen. 

 

b. Personeel: 166/167 

c. Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt: 

(1) 23 - 29 Okt: het fregat patrouilleert in de operatiezone. 

(2) 23, 24 en 25 Okt: “friendly approaches” van dhows. 

(3) 27, 28 en 29 Okt: schietoefeningen. 
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10. EUROPA (op zee) 

a. Opdracht SNMCMG1 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 1): 

(1) Het mijnenbestrijdingseskader, samengesteld uit schepen afkomstig uit België, Duitsland, 
Estland, Litouwen, Nederland, Noorwegen en Polen, heeft als doel het NATO-
voorbereidingsniveau op peil te houden en de maritieme veiligheid te verbeteren. 

(2) De mijnenjager Crocus neemt gedurende vier maanden deel aan het permanent NATO-
eskader in het kader van de mijnenbestrijding. 

(3) De schepen zullen zich voornamelijk toeleggen op de mijnenjacht tijdens de oefeningen 
‘Northern Coast’ in de Baltische Zee, ‘Joint Warrior’ in Schotland en de operatie ‘France 
Historical Ordnance Disposal’ voor de Franse kusten. 

 

b. Personeel: 45 

c. Significante gebeurtenissen 23 - 29 Okt: 

(1) 23 – 27 Okt: training op zee en transit naar Frankrijk 

(2) 28 – 29 Okt: havenstop in Cherbourg 

 

 


