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 Abstract 
De EU Battle Groups (EUBG’s) zijn de enige militaire middelen 
die door de EU-lidstaten exclusief ter beschikking worden 
gesteld van de EU om snel ingezet te kunnen worden voor 
globale Crisis Response Operations. Maar tot nu toe werden de 
EUBG’s nog nooit ingezet en hierdoor komt, volgens sommige 
lidstaten, het voortbestaan van deze EU-capaciteit in het 
gedrang. 

Er wordt door de politieke en militaire beleidsmakers gedacht 
aan het opgeven van de noodzaak om de EUBG’s in te zetten in 
een rapid response-kader om zo hun inzet meer flexibel te maken 
en bijgevolg een/meer daadwerkelijke inzet te verkrijgen. 

Dit idee ondergraaft echter volgens ons de essentie van de 
EUBG’s en daarom willen we in deze focus paper de 
mogelijkheid opperen om op een andere manier een meer 

EU Battle Groups - Signature of a memorandum of understanding between Germany, 
Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia on November 13, 2006 (Credits: 
http://www.consilium.europa.eu/) 
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flexibele inzet te kijgen, namelijk via een civiel-militair 
inzetkader.    

The views expressed are only those of the author. 

Keywords: European Union, CSDP, ESDP, Battle Groups. 
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1. INLEIDING: EU PROTECTION GROUPS 

(EUPG’S) 

De EU Battle Groups (EUBG’s) zijn de enige militaire middelen 
die door de EU-lidstaten exclusief ter beschikking worden 
gesteld van het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, dit om snel tussen te komen (rapid 
response) om aan crisis management te doen in het kader van de 
EU als globale actor. In de praktijk betekent dit dat twee 
militaire formaties van telkens 1500 manschappen1 stand by 
staan voor een tussenkomst, overal ter wereld, en dat ze een 
eventuele opdracht in het terrein kunnen uitvoeren binnen de 
10 dagen nadat de Raad daartoe de beslissing heeft genomen. 
(EU Council Secretariat 2009: 2) 

Tot nu toe werden de EUBG’s nog nooit in een (EU)operatie 
ingezet. Sommige EU-landen zien hierdoor het voortbestaan 
van het EUBG-concept zelf in gevaar komen. Zo was voor het 
Zweedse voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 
2009 het inzetbaar maken van de EUBG’s een kernpunt van hun 
programma op gebied van CSDP (Common Security and Defence 
Policy). Zij zijn de vertolkers van de mening onder sommige 
EU-landen dat het politiek steeds moeilijker wordt om de 
EUBG’s te behouden als een instrument van het EU-beleid als 
ze toch niet worden ingezet. Dit wordt geparafraseerd in: “use it 
or loose it.” Dit is geen doemdenken aangezien in de praktijk al 
wordt opgemerkt dat de bereidwilligheid van de lidstaten om 
troepen vast te leggen voor de EUBG’s vermindert, in parallel 
met een zelfde effect dat opgemerkt werd voor de NATO 

                                            

1 De Fransen spreken dan ook van GT1500(Groupe Tactique). De Battle Group met als 
basis een gevechtsbataljon bijgestaan door combat support en combat service support, 
maakt deel uit van een battle group package dat ook een hoofdkwartier bevat dat de 
operaties in het terrein stuurt (een Force Headquarters ((F)HQ)) en operationele en 
strategische enablers zoals bijvoorbeeld strategisch luchttransport en Special Forces. Het 
aantal troepen dat in realiteit wordt uitgestuurd bij een volledige ontplooiing van een EUBG 
ligt dus in realiteit tussen 2000 à 2500 manschappen. (EU Council Secretariat, “EU 
Battlegroups”, PRESS – EU Council Secretariat, July 2009, p.2.) 
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Response Force, de rapid reaction-capaciteit van de NAVO. De 
slots in het EUBG-roster die dienen opgevuld te worden door 
toezeggingen van lidstaten om EUBG’s te leveren tijdens 
Battlegroup Co-ordination Conferences (BCC’s) blijven langer 
open. (Lindstrom 2007: 46-48 ; interview Maj BEM Muylkens) 

Om de inzet van de EUBG’s te verbeteren worden momenteel 
twee benaderingen gevolgd: het verbeteren van de usability en 
het verbeteren van de flexibility.  

Het verbeteren van de usability lag in de lijn van eerdere 
initiatieven en daaromtrent bestond al het nodige debat. Enkele 
belangrijke punten in dit kader zijn het verhogen van de 
projecteerbaarheid van de EUBG’s gekoppeld aan de noodzaak 
van een grotere strategische transportcapaciteit binnen de EU, 
het versterken van de interoperabiliteit binnen de EUBG’s en 
tussen deze onderling en een efficiëntere Command & Control 
met o.a. de discussie rond een vast Operational Headquarters 
(OHQ) en een betere advanced planning.  

Het flexibility-debat dat duidelijk op de agenda werd geplaatst 
tijdens het Zweedse voorzitterschap, is heel wat controversiëler 
aangezien de ideeën binnen dit debat ingrijpen op het 
inzetconcept van de EUBG’s dat ondanks het vage karakter 
ervan tot dan duidelijk militair was en rapid response centraal 
stelde. Er zou meer bepaald grotere flexibiliteit zijn rond rapid 
response waardoor de EUBG’s ook zouden kunnen ingezet 
worden voor opdrachten die geen snelle reactie vereisten.  

Echter, volgens ons is rapid response de essentie van de EUBG’s 
en daarom willen we in deze focus paper de mogelijkheid 
opperen om op een andere manier een meer flexibele inzet 
mogelijk te maken, namelijk door een civiele dimensie toe te 
voegen aan het inzetkader van de EUBG’s. Deze mogelijkheid 
werd ook vernoemd door de Belgische CHOD toen hij de 
prioriteiten voorstelde voor het Belgische EU-voorzitterschap 
op defensievlak tijdens een betoog voor de EUMC op 4 mei 
2010: “With regard to the EUBG we will promote further work to 
increase the usability and flexibility of EU Battle Groups, also in 
disaster relief and humanitarian context.” (Delcour 2010: 2) 
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En in het verlengde van deze denkrichting een kleine 
stijlbedenking om deze inleiding af te sluiten. De term battle 
group is militair gezien een neutrale term aangezien deze iets 
zegt over de grootte en samenstelling van een groep militairen. 
Maar het woord battle is in de burgerwereld allerminst neutraal 
en geeft aan de EUBG’s een negatieve connotatie die 
tegengesteld is aan hun doel: aan rapid response-interventie doen 
om crisissen te voorkomen of snel te beheersen om grote 
aantallen slachtoffers te voorkomen. Het hernoemen van de 
EUBG’s in bijvoorbeeld EU Protection Groups (EUPG’s) sluit 
beter aan bij het doel van het concept en zeker indien het 
concept een civiele dimensie zou krijgen. Een naam met een 
positieve connotatie is belangrijk in de problematiek rond de 
inzet van de EUBG’s. Dit geeft een signaal ten opzichte van de 
eigen publieke opinie maar eveneens ten opzichte van deze in 
de staten waar tussengekomen wordt. 

De standpunten van de auteur geven niet noodzakelijk de 
standpunten van Defensie of het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie weer. De commentaren van de geïnterviewden zijn eveneens 
ten persoonlijken titel. Deze paper is de herwerking van een deel van 
de studie ‘Alive but not so Kicking: A Comprehensive look at the issue 
of non-use of the EUBG’s’ (nog te verschijnen) die in maart 2010 
werd afgewerkt. 

2. FLEXIBILITEIT EN RAPID RESPONSE 

Het was de bedoeling van het Zweedse EU-voorzitterschap 
(tweede helft 2009) om de situaties waarbij een EUBG eventueel 
ingezet kon worden, uit te breiden tot situaties die geen rapid 
response vereisen, zoals de EUBG’s gebruiken als reservetroepen 
voor andere operaties of om lacunes op te vullen in een force 
generation van andere operaties.2 Er werd een akkoord hierover 
gesloten tussen de verschillende lidstaten, ondanks 

                                            
2 De EUBG-package (de troepen toegewezen aan een EUBG) wordt niet in vraag gesteld 
(wil men niet in vraag stellen), bovendien is deze modulair opgevat.  
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tegenkanting vanuit o.a. de Benelux. (interview DG E ; 
interview LtKol SBH Surkijn ; interview GenMaj Testelmans) 

Dit akkoord werd vooral door de auteurs ervan binnen DGE 
VIII (Directorate General External and Politico-Military Affairs - 
Directorate Defence Aspects), dat nu opgenomen is in het Crisis 
Management Planning Directorate (CMPD), als een politieke 
doorbraak gezien. Maar in werkelijkheid blijft deze 
mogelijkheid onderworpen aan heel wat criteria zoals ‘enkel bij 
kritieke lacunes’, ‘case-by-case’, ‘ad hoc’,... (interview DG E ; 
interview LtKol SBH Surkijn ; interview GenMaj Testelmans) 

Volgens ons is flexibiliteit invoeren op het punt van rapid 
response geen goede zaak aangezien de EUBG’s hun unieke 
karakter juist halen uit de mogelijkheid om snel ingezet te 
kunnen worden. Indien aan dit punt geraakt wordt, wordt 
tegelijk de noodzaak om te beschikken over een militaire rapid 
response-capaciteit op EU-niveau in vraag gesteld. Dit is 
vergelijkbaar met het ondergraven van het EUBG-concept door 
de EUBG’s niet in te zetten in situaties die passen in dit concept. 
Bovendien beïnvloedt dit ook de mogelijkheid om via de 
EUBG’s te komen tot een grotere projecteerbaarheid van de 
Europese legers en de interoperabiliteit tussen deze legers te 
versterken binnen deze gebruiksdoctrine van militaire 
middelen. 

3. EEN CIVIEL-MILITAIR KADER VOOR DE 

EUBG’S 

Een andere optie om meer inzetflexibiliteit te geven aan de 
EUBG’s zou er in kunnen bestaan om ze in te passen in een 
civiel-militair rapid response-kader in plaats van het militaire 
karakter van mogelijke EUBG-operaties te benadrukken. 
Tegenwoordig is het evident dat zowel militairen als burgers 
een rol te spelen hebben in crisissituaties. 

Binnen de scenario’s van mogelijke EU-operaties wordt de inzet 
van EUBG’s in een civiel kader meestal enkel vernoemd voor 
het leveren van humanitaire hulp in het kader van steun aan 
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humanitaire operaties.3 De Finabel-studie voegt daar als enige 
‘gespecialiseerde geniesteun’ aan toe: “Acting as a force for good 
an EU Battlegroup can provide security as well as participating in the 
delivery of humanitarian aid and specialist engineering support” en 
dit binnen het scenario van ‘Assistance to humanitarian 
operations’. (Finabel 2008: 26-27)  

3.1. De EU als civiel-militaire actor 

Van militairen wordt in veel operaties de flexibiliteit gevraagd 
om eerder civiele en politionele taken op te nemen. Enerzijds 
omdat de veiligheidssituatie meer in overeenstemming is met 
een militaire inzet en anderzijds omdat politie nog steeds 
hoofdzakelijk een nationale dimensie heeft waardoor er weinig 
middelen beschikbaar zijn voor internationale inzet. Algemeen 
wordt het civiele steeds meer vervlochten met het militaire in 
de internationale veiligheid, een punt waarop de EU zich ook 
duidelijk profileert omdat ze militaire met eigen civiele 
capaciteiten kan combineren:  

“In contrast to the massive visible threat in the Cold War, 
none of the new threats is purely military; nor can be 
tackled by purely military means. (…) The European 
Union is particulary well equipped to respond to such 
multi-faceted situations.” (European Security Strategy 
2003: 7) 

                                            
3 Het Verdrag van de EU voorziet 6 taken voor de EU als globale veiligheidsactor binnen 
haar CSDP-beleid: joint disarmament operations ; humanitarian and rescue tasks ; military 
advice and assistance tasks ; conflict prevention and peace-keeping tasks ; tasks of combat 
forces in crisis management, including peace-making and post-conflict stabilisation ; the 
fight against terrorism, including by supporting third countries in combating terrorism in their 
territories. (EU 2008(a): Art. 43 1.) Deze worden vertaald in vijf scenario’s van mogelijke EU-
operaties (I-V). Een EUBG zou als mogelijke opdracht binnen het scenario van separation of 
parties by force (I) het beveiligen van key areas kunnen opnemen of ingezet worden in de 
eerste fase van een lokaal en beperkt conflict tussen twee of meerdere partijen. In het 
scenario van conflict prevention (II) is preventive deployment een optie om conflict te 
voorkomen of een escalatie of verderzetting van een conflict tegen te gaan. Bij het scenario 
van ‘stabilisation, reconstruction and military advice to 3rd countries’ (III) is dit het 
verzekeren van een initial entry point of het beveiligen van andere sleutelinstallaties. Bij het 
evacuation operations in a non-permissive environment-scenario (IV) is dit non-combatant 
evacuation of een andere vorm van beperkte evacuatie en bij assistance to humanitarian 
operations (V) is dit het leveren en beveiligen van humanitaire hulp. (European Union 2009: 
2. ; Gustav Lindstrom 2007: 17-18 ; Finabel 2008: 18-28.) 
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Bovendien is het een capaciteit die de EU uitdrukkelijk wil 
versterken en ook daadwerkelijk tracht te bewerkstelligen via 
structurele aanpassingen. 

“Our ability to combine civilian and military expertise 
from the conception of a mission, through the planning 
phase and into implementation must be reinforced.” (Report 
on the Implementation of the European Security Strategy 
2008: 9) 

In 2001 werd gestart met de oprichting van een civiele pijler 
voor civiele CSDP-missies, parallel en naar het beeld van de 
militaire. Het Committee for Civilian Aspects of Crisis Management 
(CIVCOM) kwam in de CFSP(Common Foreign and Security 
Policy)-structuur naast het EU Military Committee (EUMC) staan 
onder het Political and Security Committee (PSC) waaraan het 
informatie en advies moet geven. (Keukeleire & MacNaughtan 
2008: 184) Voordien waren op het politiek-strategische niveau 
binnen het Directorate General External and Politico-Military 
Affairs (DG E) van het Raadssecretariaat al twee aparte 
directoraten opgericht na de Europese Raden van Keulen en 
Helsinki (1999): DG E IX (Civilian Crisis Management) ter 
ondersteuning van de civiele kant van het CSDP en DG E VIII 
(Directorate Defence Aspects) ter ondersteuning van de militaire kant 
van het CSDP. In augustus 2007 werd de CPCC (Civilian 
Planning and Conduct Capability) in werking gesteld, die 
voorgesteld wordt als de civiele tegenhanger van de EU 
Military Staff (EUMS), maar in feite op civiel vlak verwezenlijkt 
wat op militair vlak niet mogelijk is binnen de EU: een 
eengemaakte commandostructuur, “directly answerable to the 
SG/HR and led by a Civilian Operations Commander.” 
(Vanhoonacker & Dijkstra 2006: 637-638 ; Gebhard 2009: 12-13 ; 
European Council 2008: 6) 

De eerste integratie van het civiele en het militaire deel van 
CSDP gebeurde met de oprichting van de civiel-militaire cel 
binnen de EUMS in december 2004. (Secretariat Council of the 
EU 2005: 2) Maar in feite was dit een neveneffect van 
onenigheid binnen de EU over een permanent OHQ voor de 
EU-operaties. De echte doorbraken voor meer civiel-militaire 
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samenwerking en coördinatie op EU-niveau zijn heel recent. 
Het verdrag van Lissabon zorgt via de positie van Hoge 
Vertegenwoordiger/Vice-voorzitter voor een belangrijke brug 
op het hoogste niveau tussen de Commissie die het 
belangrijkste deel van de civiele capaciteiten van de EU 
herbergt en de Raad waar zich de belangrijkste operationele 
aspecten bevinden van zowel militaire en civiele crisis response. 
Maar het samenbrengen van de civiele en militaire kant van de 
EU zette zich ook door op het strategische niveau binnen de 
structuren van het Raadssecretariaat. Volgens Stephanie Blair 
was het de inwerkingtreding van de CPCC die het 
samensmelten van het ‘militaire’ DG E VIII en het ‘civiele’ DG E 
IX, de twee strategisch planningselementen, in gang zette. Dit 
proces is heel recent voltooid met het inwerkingtreden van het 
CMPD. (Blair 2009 ; email medewerker DG E 2010) 

3.2. EUBG’s en de civiel-militaire dimensie 

De civiel-militaire samenwerking en integratie op EU-niveau is 
dus een bijzonder jong proces maar wel een proces waarvan de 
meeste actoren op EU-niveau de noodzaak inzien, niet enkel 
vanwege ideologische en operationele redenen maar ook 
simpelweg financiële.  

Laten we nu de kwestie van flexibiliteit hiermee verbinden. De 
essentie van flexibiliteit is dat deze er voor moet zorgen dat de 
EUBG’s meer kunnen gebruikt worden zonder de EUBG-
package zelf aan te passen want dan zou het gehele EUBG-
concept terug ter discussie komen. Dit laatste is blijkbaar niet 
de wens van de beleidsmakers. Deze caveat in acht nemend, 
zou dit betekenen dat flexibiliteit voor de EUBG’s binnen een 
civiel-militair kader, er zou uit bestaan dat ze niet enkel voor 
militaire rapid response-situaties zouden kunnen ingezet worden 
maar eveneens voor civiele rapid response en zo een extra middel 
betekenen voor de EU als globale civiele en civiel-militaire rapid 
response-veiligheidsactor. We willen benadrukken dat met deze 
vorm van flexibiliteit de essentie van de EUBG’s bewaard blijft, 
namelijk hun rapid response-capaciteit en dit in tegenstelling tot 
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de idee om de inzet van de EUBG’s flexibel te maken door juist 
te raken aan dit punt.  

Even terugkomend op de verwijzing naar het normatieve 
inzetkader van de EUBG’s in de inleiding (EUPG’s), zou deze 
vorm van flexibiliteit de EUBG’s niet beperken tot een exclusief 
militair crisis response-kader maar passen in een algemener 
kader van human security, waarbij de veiligheid van personen 
centraal staat.4 Een goed voorbeeld hiervan zou het gebruik van 
EUBG’s zijn bij grote natuurrampen. Dit zou de 
inzetmogelijkheden vergroten voor een EUBG.  

Maar een natuurramp met veel slachtoffers lijkt niet echt te 
passen in de hoofdzakelijk militaire logica die de EUBG’s 
momenteel volgen. En is een militair rapid response-element met 
als kern een gevechtsbataljon wel een geschikt instrument 
hiervoor? 

Iedereen is het er over eens dat bij een omvangrijke ramp 
mensen die specifiek getraind zijn als reddingswerkers of -
coördinatoren de meest geschikte personen zijn om hulp te 
bieden en deze hulp te organiseren. Deze specialisten zijn vaak 
civiele specialisten. Maar bij massale rampen biedt het militaire 
spectrum interessante mogelijkheden. 

3.2.1. De beschikbaarheid van militaire middelen 

Het belangrijkste punt waarom militaire middelen interessant 
zijn volgens ons, is de hoge graad van beschikbaarheid van 
deze. Legers zijn in feite een grote reserve pool aan middelen, 
zowel wat betreft personeel als materieel. De essentie van legers 
is juist dat ze worden opgezet ter anticipatie van een slechter 
worden van de veiligheidssituatie van een land of groep van 
landen. In tussentijd dienen vaardigheden en capaciteiten 

                                            
4 Deze manier van veiligheidsdenken binnen een EU-kader wordt duidelijk beschreven in 
twee rapporten rond een Europese human security-doctrine die gepresenteerd werden aan 
de Hoge Vertegenwoordiger voor CFSP, Javier Solana in 2004 (Barcelona rapport) en 2007 
(Madrid rapport). In het Barcelona rapport staat het voorstel tot oprichting van een Human 
Security Response Force van 15000 man samengesteld uit zowel militairen, gendarmerie 
als burgers (politie, rechtsspecialisten, medisch personeel,...). (Study Group on Europe’s 
Security Capabilities 2004: 20-23 ; The Human Security Study Group 2007)   
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behouden te blijven, respectievelijk via training van 
gebruiksdoctrines en investeringen in nieuw materieel. De 
overheid heeft dus een pool aan personeel en middelen die 
kunnen ingezet worden voor het buitenlands beleid, des te 
meer aangezien de nationale taken voor een leger bijzonder 
beperkt zijn tegenwoordig.  

Theoretisch kan de EU beschikken over een pool van 5000 
politieagenten (waarvan 1500 inzetbaar binnen de 30 dagen), 
300 rechters, magistraten en penitentiaire beambten, 500 
experten in civiele administratie, 2000 personen in het domein 
van civiele bescherming die zeer snel ingezet kunnen worden (2 
tot 7 dagen) en meer dan 500 experten voor monitoring missions. 
(Gariup 2009: 207 ; Keukeleire & MacNaughtan 2008: 183 ; Gya 
2009: 2-3) Dit lijkt enorm maar dit is enkel schijn. Een grote pool 
wordt aangelegd omdat het veel moeilijker is om civiele 
specialisten vrij te maken aangezien er geen overschotten aan 
gespecialiseerd personeel zijn op nationaal niveau. (Keukeleire 
& MacNaughtan 2008: 184-185 ; Korski & Gowan 2009: 44) De 
Civilian Headline Goal blijkt in de realiteit vooral een ““numbers 
exercice” whose ambitions outstrip the ability of member states to 
deliver.” (Korski & Gowan 2009: 44) Het is heel moeilijk voor 
een overheid om een buitenlandse inzet van politie, rechters, 
brandweer, penitentiaire beambten,..., te verkopen ten opzichte 
van de publieke opinie aangezien de vraag naar meer blauw op 
straat, meer rechters, meer penitentiaire beambten,..., zeer groot 
is. 

3.2.2. De competentie van het militaire personeel 

Maar naast de beschikbaarheid is er de competentie van het 
militair personeel. In de eerste plaats is de core business van 
militairen, het verzekeren van veiligheid, ook in het geval van 
rampen bruikbaar. Militairen zijn zeker niet de ideale 
politieagenten maar ze zijn wel beschikbaar en kunnen de 
civiele veiligheid verzekeren in noodsituaties. Militairen 
worden ook meer bruikbaar voor deze taken aangezien ze, 
zeker in de meeste Europese legers, steeds meer opleiding 
krijgen om minder letale wapens in te zetten en om aan crowd 
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and riot control (CRC) te doen. In tegenstelling tot politie kunnen 
militairen door hun opleiding voor high intensity ook 
gemakkelijk de overstap maken naar hardere 
veiligheidshandhaving indien de veiligheidssituatie zou 
escaleren. Algemeen is een doelstelling van de opleiding van 
militairen om in moeilijke omstandigheden (klimaat, veiligheid, 
werkuren) inzetbaar te zijn. Dikwijls hebben militairen ook al 
operationele ervaring in buitenlandse operaties. Daarnaast zijn 
er specialiteiten binnen legers die heel bruikbaar zijn in civiele 
omstandigheden zoals de medische dienst, logistiek, transport, 
genie, militaire politie, communicatie, inlichtingenvergaring, ... 

Bovendien is tussenkomst bij rampen voor militairen geen taak 
uit een andere wereld. In de meeste landen heeft het leger 
‘steun aan de natie’ als taak waarbij ze worden opgeroepen om 
nationaal steun te bieden bij grote natuurrampen of rampen 
door menselijk toedoen. 

3.2.3. De mogelijkheid tot civiel gebruik van militaire 
middelen 

Een heleboel militaire middelen zijn geschikt voor dual use, 
waarmee zowel militair als civiel gebruik wordt bedoeld. Zo 
zijn er de militaire transportmiddelen zoals vrachtwagens, 
helikopters, vliegtuigen die een hoge graad van 
beschikbaarheid hebben en dikwijls beter geschikt zijn dan 
civiele om op moeilijk terrein te opereren of op plaatsen te 
komen die moeilijk bereikbaar zijn. Daarnaast hebben genie-
eenheden specifieke middelen die vergelijkbaar zijn met deze 
van eenheden van de civiele bescherming.  

3.2.4. Civiel-militair gebruik van de EUBG’s 

Laten we nu deze algemene opmerkingen verbinden met de 
EUBG’s. Het personeel en de middelen van de EUBG’s zijn 
gegarandeerd beschikbaar voor een termijn van 6 maanden. 
Het feit dat ze een rapid response-capaciteit hebben, maakt dat ze 
inzetbaar zijn voor rampen overal ter wereld want ze kunnen 
steeds snel ter plaatse zijn.  
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Aangezien de kern van een EUBG een gevechtsbataljon is, 
kunnen ze zeker beveiligings- en politionele opdrachten aan. In 
de EUBG-package bevinden zich daarnaast o.a. 
communicatietroepen, genietroepen5, helikopters6, militaire 
politie, logistieke specialisten, een veldhospitaal, 
waterzuiveringsinstallaties, vrachtvliegtuigen en zelfs schepen 
in sommige gevallen. Tijdens de ramp in Haïti werden 
hoofdzakelijk militaire transportmiddelen (vliegtuigen, 
helikopters, schepen) ingezet ten dienste van deze ‘civiele 
operatie’ vanwege hun beschikbaarheid en hun capaciteit om in 
moeilijke omstandigheden te opereren. (Gros-Verheyde, 16 
janvier 2010) De EUBG-staf heeft bovendien al mensen die een 
comprehensive approach kunnen vergemakkelijken zoals de 
Legad (Legal Advisor) en Polad (Political Advisor).  

Een belangrijk punt van het EUBG-concept is dat het modulair 
kan samengesteld worden naargelang de opdracht. Indien de 
opdracht een civiel karakter heeft, is het bijgevolg perfect 
mogelijk om die troepen en middelen die het beste hierbij 
aansluiten voorrang te geven bij een ontplooiing, of enkel deze 
te ontplooien.  

Binnen deze vorm van flexibiliteit lijkt het gepast dat er de 
mogelijkheid wordt geboden om ook gespecialiseerde civiele 
middelen en burgerspecialisten te integreren in een 
EUBG/EUPG. Dit laatste punt is echter in tegenstelling met het 

                                            
5 De Finabel spreekt als enige over de mogelijkheid dat de EUBG’s binnen het kader van 
steun aan humanitaire operaties gespecialiseerde geniesteun leveren.(Finabel 2008: 26-27) 
Gespecialiseerde genie kan constructie-genie maar ook ontmijning betekenen. In de EUBG 
II/09 was er één compagnie gevechtsgenie voorzien aangevuld met EOD-specialisten van 
DOVO, andere BG’s voorzien dan weer constructiegenie. (Marteau 2008 : annex 3) Oud-
minister van defensie André Flahaut maakte de suggestie om genietroepen naar Haïti te 
sturen voor de heropbouw, zoals dit het geval was voor de tsunami in Aceh, Indonesië. 
(Belga 2010) De heropbouw van een land noodzaakt geen rapid response noch militaire 
middelen en kan omwille van deze redenen best overgelaten worden aan de regering en 
bevolking zelf aangezien zij het best de prioriteiten kunnen stellen. Maar zoals gesteld 
zouden genietroepen een interessante en snel beschikbare reserve kunnen zijn voor 
rampen die snelle interventie noodzaken en grote aantallen reddingswerkers en 
gespecialiseerd materieel. 
6 Geniemiddelen en helikopters zijn dikwijls zwaar en oversized materieel. De idee van een 
Europese capaciteit van snelle transportschepen kan hier een verbeterde inzet mogelijk 
maken. (Global Security, geraadpleegd op 3 februari 2010.) 
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vasthouden aan de EUBG-package. Een optie om het 
puritanisme te behouden is een civiele specialist integreren in 
de OHQ en (F)HQ ((Force) Headquarters) om ad hoc-
samenwerking tussen civiele en militaire capaciteiten tijdens 
een ramp te coördineren en voor te bereiden. EUBG II/09 heeft 
de samenwerking in het terrein met IO’s, NGO’s en de civiele 
EU-capaciteiten geoefend en opgenomen in de Command & 
Control (C²) van de BG. (interview Col BEM Deconinck) Ook op 
strategisch niveau heeft deze EUBG een civiel-militaire 
oefening gedaan met de CPCC als civiel HQ en het OpsCen 
(Operations Center van de EU) als militair HQ. (interview 
LtKol SBH Surkijn) 

Het Verdrag van Lissabon maakte ook een opening voor het 
gebruik van de EUBG’s in geval van natuurrampen en rampen 
door mensen veroorzaakt, naast terroristische aanvallen, zij het 
enkel op het grondgebied van de EU. De solidariteitsclausule in 
het geconsolideerde verdrag over het functioneren van de EU 
(Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the 
European Union) stelt immers dat ook de militaire middelen die 
beschikbaar werden gesteld door de lidstaten, dus de EUBG’s, 
door de EU kunnen gebruikt worden in deze situaties: 

“The Union and its Member States shall act jointly in a 
spirit of solidarity if a Member State is the object of a 
terrorist attack or the victim of a natural or man-made 
disaster. The Union shall mobilise all the instruments at its 
disposal, including the military resources made available by 
the Member States, to: (...) assist a Member State in its 
territory, at the request of its political authorities, in the 
event of a natural or man-made disaster.” (EU 2008(b): 
Article 222) 

Deze idee, gekoppeld aan de rapid response-capaciteit overal ter 
wereld die wordt mogelijk gemaakt door de grote 
projecteerbaarheid van de EUBG’s, maakt dat een globale inzet 
van de EUBG’s binnen dit kader zeker geen utopie hoeft te zijn. 
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3.3. Een versterking van de capaciteiten van 

de EU of een gevaar voor het civiele karakter 

van de EU? 

3.3.1. Het civiele karakter van de EU in gevaar? 

Mensen die een militarisering zien van de EU - terwijl de EU in 
feite duidelijk een civiele organisatie7 is die voor een beperkte 
militaire capaciteit afhankelijk is van de lidstaten - staan 
huiverachtig tegen het inschakelen van militair personeel en 
middelen voor ‘civiele opdrachten’. Een veel gebruikt argument 
is dat er veel minder personeel in de EU bezig is met civiele 
operaties dan dat er militairen zijn die instaan voor de militaire 
operaties. Binnen het Raadssecretariaat zouden er iets meer dan 
200 militairen zijn in de EUMS tegenover een 60-tal 
medewerkers in de CPCC. Bovendien wordt gezegd dat de 
grote meerderheid van de medewerkers van het CMPD een 
militaire achtergrond hebben. Maar, deze aantallen zijn 
bijzonder klein tegenover de volledige EU-administratie en 
bovendien is het een feit dat militairen een voordeel hebben ten 
opzichte van civiele planners bij toelatingsexamens omdat hun 
opleiding meer doorgedreven is en ze dikwijls meer 
praktijkervaring hebben. Bovendien worden militaire planners 
ook soms gevraagd om de staf te versterken van civiele 
operaties zoals dat het geval was voor de EU-missie in Georgië. 
(Gebhard 2009: 8-9 ; interview DG E ; Keukeleire & 
MacNaughtan 2008: 184 ; European Council 2008: 6 ; Gros-
Verheyde 24 janvier 2010 ; interview GenMaj Testelmans ; Blair 
2009)  

Toch blijft voor ons de vaststelling dat het feit dat iemand op 
een bepaalde manier kan plannen, niet automatisch wil zeggen 

                                            
7 Dit is maar al te duidelijk als je kijkt naar het huidige EU budget voor CFSP dat slechts 
€243 miljoen uitmaakt van het totale budget van ‘de EU als mondiale partner’ dat goed is 
voor €8 miljard en dus voor voor het overgrote deel beheerd wordt door de Commissie voor 
haar external activities. (Europese Commissie 2009) 



 

 21 

dat hij of zij de civiele functie waarvoor men aangeworven 
werd, ook militariseert. Een mogelijke oplossing voor dit 
‘probleem’ kan gevonden worden in het opzetten van een 
doorgedreven specifieke opleiding voor civiele CRO-planners. 
Waarschijnlijk zal een groot deel van de mosterd toch gehaald 
worden bij militaire opleidingen of specialisten met een 
militaire achtergrond waardoor je een de facto civiel-militaire 
opleiding zou krijgen. Mogelijkerwijs zou deze cursus dan ook 
interessant zijn voor militaire planners. Kennis over de 
procedures van de civiele kant van CSDP-operaties kan zorgen 
voor een betere integratie op het terrein met het militaire luik 
van deze operaties. Op deze manier zou deze planningscursus 
kunnen bijdragen tot een versterking van de civiel-militaire 
operatiedoctrine van de EU. Sommige (Belgische) hoge 
militairen zien het ESDC (European Security and Defence College) 
als een optie om deze opleiding onderdak te geven (en tegelijk 
het ESDC een vastere structuur te geven). In de speech van de 
Belgische CHOD op 4 mei 2010 voor de EUMC, werd hier ook 
op gealludeerd:  

“Both for civilians and the military, training is crucial. The 
challenges are numerous - from the strategic and 
conceptual level down to the level of pre-deployment 
tactical training - and we must address them. The 
important role to be played by the ESDC to coordinate and 
strengthen training must be formally defined within the 
new CSDP structures.” (Delcour, 2010: 2) 

Ook was één van de tien belangrijkste aanbevelingen van de 
2010 Security Jam - een discussie op internet tussen mensen die 
zich bezig houden met defensiebeleid - het opzetten van een 
European Security Academy waar civiel en militair stafpersoneel 
van de EU en andere internationale actoren kunnen leren om 
samen te werken in het terrein. (Holslag & Doyle, 2010: 21)   

Langs de andere kant van het spectrum zien militaire hardliners 
het spook opdoemen van het humanitariseren van legers. In 
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feite zijn dit geen operationele problemen maar culturele.8 
Tradities en culturen kunnen in bepaalde gevallen interessant 
zijn maar in situaties waar een snelle en efficiënte tussenkomst 
noodzakelijk is, dient het operationele te primeren en de taak 
dient uitgevoerd te worden onder leiding van de meest 
bekwame mensen, zij het nu militairen of burgers, en zonder 
om te zien naar de kleur van de beschikbare middelen om deze 
taken uit te voeren. De EU wordt als een meer neutrale actor 
gezien dan de nationale actoren en kan zo meehelpen om de 
kloof tussen militaire en civiele actoren in het terrein te 
deïdeologiseren en te depolitiseren.  

3.3.2. Een inter-institutionele bedenking 

Maar, er valt een interessante inter-institutionele bedenking te 
maken over een civiel-militaire aanpak of samenwerking. Deze 
is immers een feitelijke versterking van de Raad, van de 
intergouvernementele EU. De Commissie heeft enkel civiele 
middelen ter beschikking terwijl de Raad toegang tot beiden 
heeft en deze kan combineren. Daarom wordt bij de Commissie 
vooral de nadruk gelegd op het versterken van civiele capaciteit 
(o.a. in het verlengde van de ramp in Haïti), in plaats van meer 
civiel-militaire samenwerking/integratie. Zo wil 
commissievoorzitter Barroso in zijn nieuwe termijn werk 
maken van een dispositief voor rapid response voor rampen, 
maar de ideeën hieromtrent zijn gefocust op civiele 
capaciteiten. Algemeen zijn de voorstellen die tot nu toe 
gebeurden rond rampenbestrijding hoofdzakelijk voorstellen 
voor het uitbouwen van een civiele capaciteit zonder aandacht 
voor de al beschikbare militaire middelen. Zo wordt gedacht 
aan het uit de koelkast halen van het door eurocommissaris 
Michel Barnier voorgestelde Europe Aid, een op te richten 
Europese civiele beschermingsmacht. Daarnaast is er bij de 
Commissievoorzitter oor voor het Griekse voorstel voor een 
Europees vrijwilligerskorps voor rampenbestrijding. (Gros-

                                            
8 Maar deze ‘culturele problematieken’ verbergen ook vaak administratieve wrijvingen, 
belangenconflicten tussen Raad en Commissie, belangenconflicten tussen verschillende 
onderdelen binnen de Raad. (Korski & Gowan 2009: 53-58)  
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Verheyde 27 janvier 2010a ; Gros-Verheyde 27 janvier 2010b ; 
Barnier 2006) Ook het Europese Parlement heeft zich 
uitgesproken voor een Europese civiele beschermingsmacht. 
(Gros-Verheyde 10 janvier 2010) EU-parlementslid Guy 
Verhofstadt sprak zich in de nasleep van de ramp in Haïti van 
begin 2010 wel uit voor een civiel-militaire aanpak. Hij nam B-
FAST (de Belgische snelle reactie-capaciteit bij rampen) als 
voorbeeld voor de oprichting van een EU-FAST (European 
Union First Aid and Support Team) waarbij civiele middelen 
ondersteund door militaire capaciteiten een humanitaire snelle 
interventie-capaciteit zouden moeten vormen. (Gros-Verheyde 
18 janvier 2010) 

3.3.3. Comprehensive thinking 

Momenteel worden doelstellingen voor CSDP opgemaakt 
volgens de aard van de tussenkomst: civiel, de Civilian Headline 
Goals of militair, de Headline Goals. (Gya 2009: 4 ; Swedish 
Presidency of the EU 2009) Het zou interessant zijn om crisis 
response te bekijken vanuit de eventuele opdrachten en capability 
gaps te detecteren rekening houdend met zowel civiele als 
militaire capaciteiten en een gezamenlijke strategie op te zetten 
om in de toekomst beter te voldoen aan de capaciteiten 
noodzakelijk om de opdracht te doen slagen. Eén voorbeeld, 
met de ramp in Haïti in gedachten, zou kunnen bestaan uit het 
opstellen van een civiel-militair scenario voor rapid response-
inzet in het kader van grote rampen. In feite een versterkte 
vorm van het EU-FAST-voorstel van Guy Verhofstadt. In het 
scenario zouden prioriteiten en afspraken over wie de leiding 
neemt en in welke omstandigheden, al kunnen vastgelegd 
worden. Dit scenario zou moeten ondersteund worden door 
een cataloog van de verschillende civiele en militaire middelen 
die aanwezig zijn bij de lidstaten en de EU en die beschikbaar 
zijn voor rapid response bij grote rampen. Net zoals dit nu het 
geval is voor het civiele en het militaire luik van CSDP, zou een 
lijst met capability gaps kunnen opgesteld worden. Een civiel-
militaire headline goal voor internationale rapid response-
tussenkomst bij grote rampen zou dan kunnen zorgen voor de 
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ondersteuning van het verwerven van de nodige bijkomende 
capabilities door de lidstaten en door de EU zelf. 

De ramp in Haïti in januari 2010, paste volgens de 
beleidsmakers opnieuw niet in het huidige EUBG-concept. 
(Gros-Verheyde 15 janvier 2010a) Dit omdat een inzet van de 
EUBG’s hoofdzakelijk gezien wordt in een ‘militair scenario’; 
dit is des te opmerkelijk aangezien de EUBG’s in meer militaire 
scenario’s ook niet werden ingezet. Zoals we hierboven al 
aanhaalden, had een EUBG - misschien in een eerder 
humanitaire configuratie - wel degelijk een belangrijke rol 
kunnen spelen. Zoals ook Nicolas Gros-Verheyde opmerkt 
wanneer hij een rol ziet voor de EUBG’s in het voorzien van 
transport, medische ondersteuning, het verzekeren van de 
veiligheid en repatriëringen:  

“Faire de l’aide humanitaire directement n’est pas du 
ressort des militaires, mais il y a de nombreuses missions 
de soutien à accomplir. Le premier objectif du battlegroup 
pourrait être de mettre à disposition ses moyens aéroportés 
(avions, hélicoptères...) ainsi que médicaux (poste médical 
avancé...). Le deuxième sera de pouvoir assurer la 
protection des sauveteurs, ONG, points de distribution, 
centres de soins et hôpitaux... Dans une situation où les 
besoins primaires ne sont pas assurés et où l’ordre peut 
basculer dans le chaos en un rien de temps (Haïti n’a pas 
été épargné ces dernières années par les émeutes de la 
faim.). Le troisième objectif sera de prêter assistance à l’Etat 
haïtien dans ses fonctions régaliennes. Enfin le battlegroup 
pourra assurer l’évacuation des Européens (ce qui est, là, 
une des fonctions structurelles d’un battlegroup)... Bref le 
travail ne manque pas. (Gros-Verheyde 15 janvier 2010b) 

Nicolas Gros-Verheyde stelt ook dat humanitaire hulp niet 
onmiddellijk een rol is voor militairen, maar zoals aangehaald 
hierboven: de mensen en middelen van de EUBG zijn 
beschikbaar en de troop contributing countries hebben 
schikkingen moeten nemen opdat ze snel ingezet zouden 
kunnen worden ‘overal ter wereld’. Bovendien kon, zoals 
hierboven al uitgewerkt werd, de EUBG met bijna al zijn 
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capaciteiten een bijdrage leveren in de specifieke situatie in 
Haïti en bijkomend zou deze opdracht van relatief korte duur 
zijn: tot er voldoende civiele middelen beschikbaar zijn om de 
situatie onder controle te krijgen. Hierdoor had de snelle 
interventiecapaciteit van de EU snel terug ter beschikking 
kunnen staan voor ‘militaire situaties’ (Gros-Verheyde 15 
janvier 2010b) waarbij ze snel dienen tussen te komen in dienst 
van de EU. Erg imminente dreigingen van deze aard waren er 
voor de EU echter niet toen de ramp in Haïti plaats greep... 

4. TOT SLOT 

Het is een feit dat een civiel-militair inzetkader voor de EUBG’s 
geen wondermiddel is dat eens aangenomen een spectaculaire 
stijging van de inzet zal teweeg brengen. Volgens ons blijft een 
essentieel punt voor de moeilijkheden om de EUBG’s ingezet te 
krijgen de manier waarop de politieke beslissingsname gebeurt 
rond CSDP binnen de EU. Deze paper had niet de ambitie om 
dieper op dit punt in te gaan maar deze problematiek wordt 
uitgebreid aangekaart in de studie ‘Alive but not so Kicking: A 
Comprehansive look at the issue of non-use of the EUBG’s’, eveneens 
(binnenkort) beschikbaar op de website van het KHID.  

Volgens ons is het wel te voorzien dat flexibiliteit op het gebied 
van civiel-militaire inzet drempel verlagend werkt, zonder het 
rapid response-concept van de EUBG’s en bijgevolg de EUBG’s 
zelf, te ondergraven. De drempel om troepen in te zetten, in een 
situatie met lage militaire veiligheidsrisico’s die tegelijk 
positieve PR oplevert voor het land waar de militairen vandaan 
komen, is lager.  

Maar tegelijk creëert dit een probleem voor sommige actoren 
omdat deze vinden dat de drempel voor inzet van de EUBG’s 
op deze manier te laag wordt. Zij benadrukken dat de EUBG’s 
een middel zijn om in te zetten in een militair kader, in extreme 
omstandigheden. Duidelijkheid over het inzetkader van de 
EUBG’s wordt hier opnieuw bevestigd als een belangrijk punt 
in het debat.  
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Doctrinaire standvastigheid en theoretische discussies wegen 
natuurlijk niet op tegenover een daadwerkelijke inzet om een 
bepaalde capaciteit kenbaar te maken aan het publiek maar ook 
om ervan de capaciteiten te etaleren ten opzichte van 
beleidsmakers die meestal minder thuis zijn in militaire 
technische aangelegenheden. Daarom lijkt het voor ons een te 
overwegen optie om laagdrempelige inzet mogelijk te maken 
en zo mee een concept te ondersteunen dat toch wel duidelijk 
onder politieke druk staat, een soort van vertrouwenswekkende 
maatregel. Eens de mogelijkheden duidelijk worden van de 
EUBG’s lijkt het misschien minder virtueel dat de verschillende 
lidstaten deze als een harder middel van het beleid van de EU 
als globale veiligheidsactor inzetten. 
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