
ADC SACEUR
joeri dsinter

Majoor Joeri Dsinter, pantsertroepenoffi cier, 2/4 Regiment Lansiers. 

Als kandidaat-hoofdoffi cier vervulde hij de taken van Adjunct 

Operaties bij de Staf van de Landcomponent.

In 2008 werd Majoor Dsinter aangeduid als Vleugeladjudant

(in de omgang: Aide de Camp of ADC) van de Supreme Allied 

Commander Europe.

Le commandant suprême des forces alliées en Europe 
(SACEUR) est l’un des deux commandants stratégiques 
de l’OTAN. SACEUR est à la tête du Commandement allié 
pour les opérations (ACO) et est responsable de toutes les 
opérations militaires de l’Alliance atlantique.
Le poste de SACEUR est traditionnellement occupé par un of-
fi cier général (général ou amiral) américain. SACEUR exerce 
son commandement depuis le Quartier général des forces 
alliées en Europe (SHAPE), situé à Casteau près de Mons.
Le SACEUR actuel est l’Amiral James G. Stavridis, de la 
marine des États-Unis. L’Amiral Stavridis est en fonction 
depuis le 2 juillet 2009. Depuis 1988, la Belgique met un 
aide de camp (ADC) à la disposition de SACEUR.

“You are hired! Welcome on board!”. Met deze woorden gaf Generaal Craddock, 
de toenmalige SACEUR, het startschot van wat een zeer boeiende en leerrijke 
periode in de loopbaan van Majoor Dsinterzou worden.

Dit artikel is bedoeld om een beter inzicht te geven in wat de functie van ADC 
SACEUR kan inhouden en hoopt zo bij te dragen tot een grotere zichtbaarheid 
van de functie.

Een functiebeschrijving geven is zeer moeilijk, zoniet onmogelijk. De inhoud en 
de wijze waarop de functie wordt ingevuld, hangt af van veel factoren en wordt 
bepaald door SACEUR zelf.
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De ADC maakt deel uit van de persoonlijke staf. Bij SACEUR worden de ADC-ta-
ken vervuld door een Belgische en een Amerikaanse Officier, die voornamelijk de 
typisch Amerikaanse taken op zich neemt. De Kabinetchef, de “Senior Military 
Assistant” en de ADC’s zijn de medewerkers die het dichtst bij SACEUR staan 
en dragen de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de organisatie 
en de uitvoering van een veelzijdig en druk programma. Samen vormen ze een 
onafscheidelijk team en begeleiden ze SACEUR in alles wat met de uitvoering 
van zijn functie te maken heeft.

Als strategisch commandant, verantwoordelijk voor de militaire operaties, be-
zoekt SACEUR regelmatig de verschillende NAVO-lidstaten en de landen waar-
mee de NAVO in dialoog is, samenwerkt, of partnerschappen heeft. Hierbij komen 
nog de bezoeken aan de operatiegebieden en de contacten met de verschillende 
hoofdkwartieren van ACO. Ongeveer twintig à vijfentwintig kalenderdagen per 
maand worden besteed aan dienstreizen in binnen- en buitenland.

Een voorname taak van de “Aide de Camp” bestaat erin te waken over de co-
herentie in de voorbereiding van de kalenderactiviteiten en de organisatie en 
de uitvoering van de dienstreizen. De ADC is de enige zogenaamde generalist 
en werkt nauw samen met een aantal specialisten van de persoonlijke staf: de 
planners van de dienstreizen, de “Host Nation Liaison Officer”, de “speechwri-
ter”, het veiligheidspersoneel, de chauffeurs, de Federale Politie, de piloten, het 
administratief personeel en de telefonisten.

De ADC is bovendien voor de meeste stafsecties en diensten van SHAPE 
het eerste aanspreekpunt voor zaken die rechtstreeks met SACEUR verband 
houden.

In geen geval vervult de Belgische ADC liaisontaken. Dit zou de vertrouwens-
relatie met SACEUR ernstig in het gedrang kunnen brengen.

Naast een hoofdzakelijk coördinerende rol, is er eveneens een protocollair as-
pect aan de functie van “Aide de Camp” verbonden. De officiële bezoeken gaan 
meestal gepaard met ceremonies en de uitwisseling van relatiegeschenken en 
moeten tot in het kleinste detail worden voorbereid en gebrieft.

De voornaamste uitdagingen bestaan erin om steeds het overzicht te bewaren, 
te anticiperen, snel te reageren wanneer er problemen opduiken en te durven 
beslissingen te nemen. Het is vanzelfsprekend dat naast de kennis van beide 
landstalen, een grondige kennis van het Engels noodzakelijk is.
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Persoonlijk had ik de eer om te mogen werken voor twee SACEURs, Generaal 
Craddock van het U.S. Army en Admiraal Stavridis van de U.S. Navy. Bijzonder 
leerrijk was vast te stellen hoe beide autoriteiten met een verschillende achter-
grond, militaire cultuur en leiderschapsstijl invulling gaven aan hun functie en 
de persoonlijke staf organiseerden.

Daarnaast liet de deelname aan de veelvuldige dienstreizen en vergaderingen 
toe om een zeer goed beeld te krijgen van het besluitvormingsproces op het 
strategische niveau, de werkzaamheden van en de wisselwerking tussen politici, 
diplomaten en topmilitairen.

Het is voor een Belgisch officier een hele grote eer om te mogen dienen als “Aide 
de Camp” en ambassadeur te zijn van onze strijdkrachten bij SACEUR.
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