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La détention d’individus, dans le cadre d’opérations mili-
taires, soulève inévitablement un certain nombre de ques-
tions juridiques. En temps de paix, les individus peuvent 
uniquement être privés de leur liberté par des personnes 
dûment mandatées, en tenant compte d’un certain nombre 
de dispositions légales strictes. On peut donc se demander 
comment la détention de personnes est régie légalement 
pendant les opérations militaires et quelles sont les respon-
sabilités de l’autorité militaire à cet égard. Dans cet article, 
la problématique de la détention sera abordée, en partant 
de la détention initiale jusqu’à la libération effective ou le 
transfert de la personne détenue.
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Vandaag dienen militaire commandanten te opereren in moeilijke omstan-
digheden en worden zij daarbij vaak geconfronteerd met complexe juridische 
vraagstukken. Deze vaststelling is mede het gevolg van de (verdere) juridisering 
van onze maatschappij, die tevens een verlengstuk heeft gekregen op het ope-
ratietoneel. De tijdelijke vasthouding van personen bij operaties is één van die 
domeinen waar de commandant geconfronteerd wordt met juridische aspecten 
die politiek gevoelig liggen en waarbij elke misstap bovendien aanleiding kan 
geven tot negatieve media-aandacht en een verlies aan steun bij de publieke 
opinie. Dit artikel beoogt een aantal knelpunten van het detentievraagstuk 
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onder de aandacht te brengen uitgaande van de ISAF (International Security 
and Assistance Force)-opdracht in Afghanistan.

Detentie is de tijdelijke vasthouding van personen die als gevolg hiervan van 
hun vrijheid worden beroofd. Het betreft hier dus niet de OMLT (Operational 
Mentoring and Liaison Team)-opdracht of andere opdrachten waarbij Belgische 
militairen een zone beveiligen, terwijl bevriende troepen de detentie uitvoe-
ren. In het eerste geval (OMLT) wordt de detentie exclusief door de “Afghan 
National Security Forces” (ANSF) uitgevoerd; in het laatste geval gebeurt de 
vrijheidsberoving door de actieve tussenkomst van bevriende troepen. Detentie 
slaat dus op personen die door Belgische militairen van hun vrijheid worden 
beroofd en die, als gevolg hiervan, zich onder hun effectieve controle bevin-
den. In een democratische samenleving komt het enkel de politiediensten toe 
om personen tijdelijk van hun vrijheid te beroven. Wanneer militairen in een 
operatiegebied personen van hun vrijheid beroven, kan dit enkel rechtsgeldig 
gebeuren indien het mandaat hierin voorziet. Dat mandaat wordt vervolgens 
in het Operatieplan omgezet in concrete inzetzegels (“Rules of Engagement” 
of ROE) die verder verduidelijken op grond waarvan personen in detentie kun-
nen worden genomen.

Om te vermijden dat personen op arbitraire wijze van hun vrijheid worden 
beroofd, is de detentie aan bijzonder strikte regels onderworpen die vastge-
legd zijn in zowel het nationale als het internationale recht. Als gevolg van 
onze internationale verplichtingen is België ertoe gehouden de fundamentele 
mensenrechten te eerbiedigen. Het betreft hier, onder meer, het verbod op 
een arbitraire vrijheidsberoving, het verbod op de doodstraf en het verbod op 
foltering, onmenselijke of vernederende behandelingen. Deze verplichtingen 
zijn van toepassing in alle fasen van de detentie: de initiële vrijheidsberoving, 
de ontwapening en de fouillering, de evacuatie, de behandeling in de deten-
tiefaciliteit, de overdracht van de gedetineerde tot de verdere periode van de 
vrijheidsberoving na overdracht. Ondertussen geniet de vastgehouden persoon 
tijdens diens vasthouding een aantal fundamentele, onvervreemdbare (men-
sen-) rechten, waaronder de kennisgeving met inbegrip van de (juridische) 
grondslag van de vrijheidsberoving, minimale normen waaraan detentieruimtes 
dienen te voldoen, de (maximale) duur van de detentie en de behandeling (recht 
op drank/voeding, bezoek, gebed, ontspanning en dergelijke…).

Bij gebrek aan een Belgische detentiefaciliteit in het operatietoneel, zal gezocht 
moeten worden naar alternatieven voor het verdere verloop van de detentie. 
In de praktijk betekent dit ofwel de vrijlating van de gedetineerde ofwel de 
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overdracht (transfer) aan landen die wel over detentiecentra beschikken. Op 
het eerste gezicht lijkt dit de eenvoudigste oplossing, maar in de praktijk is der-
gelijke overdracht niet zo vanzelfsprekend. Als initieel vasthoudende autoriteit 
kan België zich namelijk niet ontdoen van zijn internationale verplichtingen 
door vastgehouden personen over te dragen (principe van “non refoulement”), 
wanneer het risico bestaat dat zij het voorwerp kunnen uitmaken van schen-
dingen van deze fundamentele mensenrechten. Het is dus niet mogelijk om 
vastgehouden personen over te dragen aan landen die nog steeds de doodstraf 
kennen. Schendingen van deze uit het humanitair recht en de mensenrechten 
voortvloeiende fundamentele rechten kunnen in voorkomend geval aanleiding 
geven tot aansprakelijkheidsvorderingen tegen de Belgische staat en op straf-
rechtelijk vlak tegen de individuele daders en hun meerderen (op grond van de 
commando-aansprakelijkheid). Zo werd het Verenigd Koninkrijk in de zaak “Al 
Sadoon” veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 
Straatsburg wegens de overdracht van gevangenen aan Irak omdat er substan-
tiële gronden waren om aan te nemen dat zij in Irak de doodstraf riskeerden.

Concreet betekent dit dat België garanties moet krijgen van andere landen, 
bijvoorbeeld in de vorm van “Memoranda of Understanding” (MOU’s), dat de 
overgedragen personen niet tot de doodstraf veroordeeld kunnen worden. 
Zoniet zal geen overdracht kunnen plaatsvinden. In het kader van onze ISAF-
opdracht heeft België meerdere malen getracht om met Afghanistan een schrif-
telijke overeenkomst te sluiten aangaande deze problematiek. Een ontwerp van 
MOU werd in het verleden (vruchteloos) ter ondertekening voorgelegd aan de 
Afghaanse autoriteiten. In tegenstelling tot ons land zijn andere landen er wel 
in geslaagd om een dergelijk akkoord te sluiten met het gastland, waaronder 
Nederland. In de praktijk betekent dit dat Belgische militairen vastgehouden 
personen niet mogen overdragen aan de Afghaanse overheden. Het verbod 
tot overdracht reikt echter verder dan de problematiek van de doodstraf. 
Ook indien de betrokkene riskeert om gefolterd of aan een onmenselijke of 
onterende behandeling onderworpen te worden, België de nodige garanties 
dient te bedingen met de Partij aan wie de vastgehouden persoon zal worden 
overgedragen. Ten slotte dient België ook na overdracht de uitvoering van 
deze garanties te controleren opdat de rechten van de vastgehouden persoon 
ook dan nageleefd worden. In de praktijk is deze “tracking and tracing” geen 
verantwoordelijkheid van Defensie, maar behoort deze tot de bevoegdheid van 
de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De hierboven geschetste problematiek van het (tijdelijk) vasthouden van per-
sonen beperkt zich uiteraard niet enkel tot het Afghaanse operatietoneel, maar 
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strekt zich uit tot alle operaties waaraan Belgische militairen deelnemen. De 
vraag rijst dus welke stappen ondernomen kunnen/moeten worden om de 
problematiek van detentie te regelen. Aangezien elk Belgisch detachement in 
operatie hiermee geconfronteerd kan worden, dringen algemene richtlijnen 
zich op. Uiterlijk tegen eind 2010 zal de Algemene Directie Juridische Steun 
en Bemiddeling (DGJM) daarom een richtlijn “Detentie” opmaken houdende 
de algemene regels inzake detentie. Voor elke operatie afzonderlijk dient het 
operatieorder in een aparte bijlage de detentierichtlijnen op te nemen die ei-
gen zijn aan dat operatietoneel waarvoor ze zijn opgemaakt, eventueel verder 
aangevuld met bijzondere richtlijnen.

Tot slot kan de commandant steeds terugvallen op zijn “legal advisor” die 
erop kan toezien dat de gronden voor de detentie vervuld zijn en die hem met 
juridisch onderbouwd advies bijstaan bij alle stappen van het detentieproces. 
Inderdaad, de richtlijnen kunnen dan wel duidelijk zijn, in de praktijk zal de 
commandant de naleving ervan moeten organiseren, d.w.z. de opvolging en 
de coördinatie van het volledige detentieproces, de controle op het personeel 
belast met de bewaking alsook de administratie (in alle fazen) van de detentie. 
In dergelijke gevallen is de aanwezigheid van een “legal advisor” een absolute 
noodzaak.
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