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Kolonel vlieger De Coninck is sinds september 2008 betrokken bij de 

oprichting van het EATC, eerst als lid van de Implementation Team 

(IMT) dat in Bevekom gehuisvest was. Sinds de oprichting van het 

EATC in september 2010 in Eindhoven is hij er hoofd van de functio-

nele divisie en Senior National Representative (SNR) voor België.

La création de l’EATC est un nouveau chapitre dans le livre 
de la sécurité et la défense européenne. Ce nouveau comman-
dement est une étape importante vers le « pooling & sharing » 
des moyens militaires nationaux. La Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et la France ont cédé à l’EATC le contrôle opé-
rationnel d’une partie importante de leur fl otte d’avions de 
transport aérien et de ravitaillement en vol. Le concept de ce 
programme de coopération européenne donne une solution 
acceptable et viable à la question de la souveraineté nationale. 
Bien que des succès signifi catifs aient déjà été atteints, la clef 
pour réussir davantage à l’avenir réside dans une intégration 
encore plus profonde.

Na de mislukking van het European Airlift Centre (EAC) – een voorgaand 
initiatief, eveneens in Eindhoven gelegen – doordat de deelnemende landen 
niet bereid waren om de nodige bevoegdheden af te staan, ondertekenden de 
vier deelnemende landen, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland, in 2006 de 
Letter of Intent (LoI) om een EATC op te richten. Een Implementation Team 
(IMT) werd samengesteld en had als opdracht, vanuit Bevekom, de oprichting 
van het EATC voor te bereiden. Vier jaar vol nationale en internationale uitda-
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gingen leidden tot de uiteindelijke voorstelling van de EATC-organisatie. Die 
was gebouwd op basis van gezamenlijke processen en procedures, de daaruit 
voortvloeiende nodige capaciteit, de opbouw van een personeelsbestand (Peace-
time Establishment (PE)) en de invulling ervan door de vier deelnemers. Toen 
eindelijk de politieke beslissing over de defi nitieve locatie genomen werd, werd 
de Technical Agreement (TA) als tijdelijk juridisch kader bekrachtigd en werd 
het EATC op 1 september 2010 geïnstalleerd. 

Hoewel het Groothertogdom Luxemburg nog geen luchttransportmiddelen ter 
beschikking kan stellen (er is een A400M in bestelling), is het sinds 22 novem-
ber 2012 ook ondertekenaar van de TA en dus een volwaardige EATC-partner. 

Het EATC is opgericht met als hoofddoel het integreren in één commando van 
alle relevante nationale verantwoordelijkheden en personeel om gezamenlijk de 
voorbereiding en de uitvoering van de gecombineerde luchttransportopdrachten 
te realiseren. Dit laat toe om meer middelen te reserveren om de functionele 
training te verzekeren, het hoofd te bieden aan de vermindering in vlieguren en 
toestellen (het aantal FRA en DEU C-160’s vermindert gestadig) en ten slotte 
om de uitbestedingen (outsourcing) te verminderen.

In tegenstelling tot de meeste andere internationale organisaties maakt het 
EATC integraal deel uit van de nationale commandostructuur van de participa-
ting nations door zich te positioneren als schakel tussen staf en het uitvoerende 
niveau. Voor België betekent dit tussen de defensiestaf ACOS Ops & Trg – CO-
MOPSAIR en de 15 Wing Luchttransport.
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De EATC-commandant legt verantwoording af aan het Military Air Transport 
Committee (MATraC) dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende 
landen op niveau Air Chief van wie hij jaarlijks zijn richtlijnen krijgt (Directive 
for the Commander). De EATC-commandant heeft de operationele controle 
(OPCON) over de middelen die hem zijn toegewezen. Momenteel voert hij deze 
OPCON uit over een 120-tal tactische en niet-tactische luchttransportvliegtuigen 
van vier verschillende landen. Dit is een unicum in de Europese geschiedenis.

Momenteel zijn er 156 posten waarbij enkel de hoogste functies roteren tus-
sen de landen, de overige zijn permanent toegewezen. Om de multinationale 
samenwerking zo effi ciënt mogelijk te maken, wordt de organisatie permanent 
geëvalueerd en vonden er reeds diverse aanpassingen plaats.

Het concept steunt op twee van elkaar afhankelijke pijlers: de operationele pijler 
en de functionele pijler.
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Het operationele proces is in principe nogal eenvoudig: aanvraag (Air Transport 
Request (ATR)), planning, tasking, 24/7-controle tijdens de uitvoering en rap-
portering. Natuurlijk houdt dit proces vele uitdagingen in gezien de grote verschei-
denheid aan opdrachten, nationale regelgevingen en caveats en beperkingen op 
gebied van diplomatieke toelatingen.

Het EATC voert OPCON over een mix van verschillende types vliegtuigen waar-
onder wide-body passagiers- en vrachtvliegtuigen (DC10, A310/330/340), tankers 
(KDC10, A310 MRTT) en tactische vliegtuigen (C-130, C-160, CASA). In totaal 
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beschikt het EATC over 115-tal vliegtuigen waarvan er 50 à 60 dagelijks inzetbaar 
zijn. Dit is groter dan enige andere nationale Europese militaire vloot.

De functionele pijler staat in voor de multinationale harmonisering op gebied van 
training, regelgeving en logistieke ondersteuning. Het geeft het EATC de funde-
ring om gemeenschappelijke standaarden en beleid te ontwikkelen in de diverse 
aspecten van luchttransport. 

Het is de bedoeling dat het EATC zich hierdoor zal ontwikkelen tot een kennis- en 
expertisecentrum met betrekking tot interoperabiliteit en standaardisatie van 
het militair luchttransport en als dusdanig erkend wordt. De functionele pijler is 
dus het deel van de organisatie waar, op langere termijn, grote kansen liggen om 
aanzienlijke besparingen voor de landen te behalen.

De soevereiniteit van de landen over hun overgedragen middelen en bevoegdheden 
wordt te allen tijde verzekerd door het mechanisme van terugtrekking van de au-
toriteit, de Revoke of Transfer of Authority (RTOA). Dit was nodig om de terug-
houdendheid ten aanzien van het EATC te verminderen en zelfs te elimineren. Een 
deelnemend land kan op elk moment en zonder verantwoording een RTOA doen op 
een deel van of op de hele vloot. Dit is reeds gebeurd in enkele gevallen bij nationaal 
gevoelige opdrachten (Special Forces-missies). Vliegtuigen die voor een langere 
tijd onder OPCON van een andere organisatie dan EATC geplaatst worden, krijgen 
eveneens een RTOA-status. Dit is onder meer het geval voor de permanente Belgische 
C-130 die in Kisangani, Democratische Republiek Congo, aan MONUSCO deelneemt.

Bovendien moet bij de planning van toegewezen middelen steeds rekening gehou-
den worden met nationale beperkingen. Om inbreuken hierop te vermijden heeft 
elk land een red card holder die erop moet toezien dat tegen deze uitzonderingen 
niet wordt gezondigd.

Ik wil nu dieper ingaan op de internationale relaties van het EATC, de succesfacto-
ren, de al geboekte resultaten en uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.

Het EATC werkt in zeer nauw verband samen met het Europees Defensieagent-
schap (EDA) in het kader van het initiatief European Air Transport Fleet (EATF), 
het forum Military Air Worthiness (MAWA), de werkgroep over diplomatieke kla-
ringen en speelt een belangrijke rol bij de organisatie van European Air Transport 
Tactical Training (EATT) waarvan de eerste plaatsvond in 2012 in Zaragoza 
(Spanje). Ook met het European Air Group (EAG), het Joint Air Power Compe-
tence Centre (JAPCC) en andere NAVO-organisaties werkt het EATC nauw samen.
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Op operationeel vlak kan het EATC na twee jaar cijfers voorleggen die duidelijk 
aantonen dat de capaciteit niet alleen effectief wordt ingezet maar vooral efficiënter, 
m.a.w. met minder vluchten zonder lading en een fel toegenomen uitwisseling van 
vlieguren tussen de partners. Op het gebied van aeromedische evacuaties heeft het 
EATC aangetoond zeer reactief te zijn en is de nood aan outsourcing verdwenen.

Op functioneel gebied werden mooie resultaten geboekt met onder andere de har-
monisering van de reglementering inzake vlucht- en rusttijden, de overeenkomst 
om staande diplomatieke toelatingen te verlenen voor alle vluchten binnen het 
EATC-luchtruim, de ontwikkeling van standaardprocedures voor luchttransport 
van vloeibaar zuurstof, het opmaken van noodzakelijke documenten voor vracht-
vervoer van gevaarlijke producten en de harmonisering van procedures voor het 
parachuteren van zowel personeel als materieel.

EATC is nauw betrokken en heeft een aantal duidelijke verantwoordelijkheden 
gekregen bij de introductie van de nieuwe Airbus A400M bij de Belgische, Luxem-
burgse, Duitse en Franse strijdkrachten.

De uitbreiding van het EATC en de absorptie van nieuwe partners (het toetredings-
proces van Spanje is begonnen), de ondertekening en ratificatie van een verdrag 
die het legitieme kader moet worden van het EATC, behoren tot de obstakels die 
onze organisatie moet overwinnen.

Tot slot beschouw ik mij als zeer gelukkig aangezien ik deel uitmaak van deze 
unieke organisatie die, het mag gezegd worden, pionierswerk levert in Europa. 
Dat gevoel wordt gedeeld met een meerderheid van mijn collega’s. En toch krijgen 
we nog zeer regelmatig af te rekenen met een aantal frustraties. Onze grootste 
uitdaging is en blijft de verwachting naar een diepere integratie in de nationale 
structuren en de erkenning door alle niveaus, van defensiestaf tot de uitvoerder. 
Dit vereist een mentaliteitsverandering bij alle relevante spelers op het gebied van 
het militaire luchttransport. 

Het EATC is niet alleen een politiek middel om te streven naar een Europese 
politieke unie maar vooral een blauwdruk voor een solide Europees defensiebe-
leid. Er is geen weg terug, mislukken is geen optie en het is de garantie voor het 
voortbestaan van een geloofwaardig instrument.
� 

Trefwoorden: EATC – integratie – innovatie – doeltreffendheid –

multinationale militaire samenwerking.
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