Operaties – Opérations

De herontplooiing KAIA
jan meeusen
Als technisch officier van de luchtmacht heeft Jan Meeusen 25 jaar ervaring met
de paraatstelling van het materieel en informatie- en communicatietechnologie
(ICT) en was van juli 2011 tot juli 2013 als divisiechef support bij het departement
Operaties en Training verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de operaties.
Sindsdien is hij inspecteur voor de kandidaat-hoofdofficieren op de personeelsdienst.

Dans son article, l’auteur dépeint l’organisation du rapatriement de matériel et de personnel de Kaboul en Belgique.
Au vu non seulement des conditions opérationnelles, mais
aussi de la position au sein de la coalition internationale
et de facteurs géographiques, il fut rapidement clair que la
planification du rapatriement relèverait de l’exploit, d’autant
plus que l’on ne pouvait s’appuyer sur l’expérience d’opérations précédentes. Dans le dossier du retrait d’Afghanistan,
l’accent est mis, au niveau de l’OTAN, sur l’horizon 2013/2014
et sur la coordination internationale, afin que les moyens de
transport stratégiques soient utilisés de façon optimale. Du
personnel compétent, l’analyse de tous les facteurs, l’unité de
commandement de l’équipe et la coopération entre diverses
équipes ont toutefois contribué au succès de l’opération. Cependant, nous devons admettre que nombre de réunions
furent conclues par un « Inch’Allah », tant le caractère imprévisible de certaines circonstances fortement aléatoires nous
valut plus d’une fois une poussée d’adrénaline.
K aDeR van De opeRatie en RegeRingsbeslissing
Op 20 december 2001 werd met VN-resolutie 1386 de unanieme goedkeuring
gegeven om van start te gaan met de multinationale ISAF-operatie (International Security Assistance Force) onder NAVO-leiding, teneinde een vrede af
te dwingen in Afghanistan.
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In 2001 besliste de Belgische regering om tegemoet te komen aan de internationale vraag om een bijdrage te leveren aan deze operatie in Afghanistan. België
engageerde zich aanvankelijk voor de uitbating van de Kabul International
Airport (KAIA).

Voorgeschiedenis
Oorspronkelijk werden de Belgen ingezet, samen met de internationale partners,
in een zone in het zuiden van het vliegveld. Deze Belgische compagnie bestond
uit zowat 280 personen.
Nadat een akkoord was afgesloten tussen de ISAF en Afghanistan teneinde
KAIA verder te kunnen uitbouwen als burgerluchthaven, werden de NAVOtroepen genoodzaakt te verhuizen naar het noorden. Daartoe werden een aantal
logementsblokken en administratieve gebouwen opgetrokken. Het spreekt voor
zich dat deze gebouwd werden vanuit een rocket-proof benadering. Bovenop
het personeel stonden ook nog een 70-tal voertuigen (pantser- en steunvoertuigen) en 120 containers (werkruimte, opslag, enz.) ter beschikking. Uiteindelijk
evolueerde de Belgische aanwezigheid, als gevolg van de groei van KAIA, tot
een strikte rol in Force Protection van de luchthaven.
In 2011 opteerde de regering om na tien jaar deelname aan de ISAF-operatie,
de Belgen terug te trekken. Het terugvliegen van het personeel op zich stelt
natuurlijk geen problemen. Met twee A330-vluchten is iedereen weer thuis.
Maar wat met al het materieel?
Voor het zover was, diende echter nog een eerste kaap gerond te worden: wie
was bereid de force protection-rol van de Belgen over te nemen? Zomaar vertrekken kon immers niet! Met enkele maanden vertraging werden de Hongaren en
Portugezen bereid gevonden om zich hiervoor te engageren, wat het startschot
gaf voor de werkelijke herontplooiing.

Hindernissen voor een herontplooiing vanuit A fghanistan
Geografisch is het niet evident om transport vanuit Afghanistan te organiseren. Vooreerst is er het zeer ruwe landschap en beperkte wegennet,
dat bovendien in slechte staat is. Een bruikbare hoofdas is de zogenaamde
Ringroad, die grosso modo rond de bergen loopt. Kabul zelf ligt op vrij
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grote hoogte (1.800 m) en is bovendien nog eens omgeven door bergen. Een
bruikbare weg naar het noorden loopt via de Salang-pas/-tunnel, maar deze
is door intensief gebruik en barre weersomstandigheden in de loop der jaren
niet meer bruikbaar voor grote kolonnes. Thans wordt er gewerkt om deze
terug in orde te krijgen.

Geografie en afstanden binnen Afghanistan.
De cirkels duiden de aanwezigheid van de Belgen aan.

De grote hoogte vormt voor het vliegverkeer een bijkomende beperking: hoe
hoger, hoe minder stuwkracht en dus ook hoe minder lading. De nuttige
lading wordt bovendien nog beperkter door veiligheidsmarges die genomen
dienen te worden wegens de omliggende bergen. En in laatste instantie
neemt het motorvermogen ook nog eens af in functie van de temperatuur.
Hoe warmer, hoe minder stuwkracht. Een rechtstreekse verbinding tot de
zee is er niet.
Alsof de geografische elementen nog niet voldoende uitdagingen zijn, komt
daar bovenop nog het politiek-diplomatieke plaatje met de buurlanden. In
het oosten is de grensovergang met Iran sowieso uitgesloten. In het zuiden

41

De herontplooiing KAIA

42

en westen vinden we Pakistan, met de haven van Karachi, maar door de incidenten met de VS in de loop van 2012 zijn die grensovergangen lange tijd
dicht geweest voor NAVO-transporten. Momenteel bestaat er slechts een zeer
beperkte capaciteit om er met containers te passeren. In het noorden vinden
we de grensovergangen met Turkmenistan en Oezbekistan. Ondanks dat deze
landen transport via vrachtwagen en trein toelaten “naar” Afghanistan, blijft
de omgekeerde weg tot op heden niet gespaard van enorme administratieve
zorgen. En als laatste grenslanden vinden we nog Tadzjikistan en China terug,
maar daar geraak je geblokkeerd in respectievelijk het Hindoekoesjgebergte
en de Himalaya.
Het is duidelijk dat de omringende landen momenteel hoog diplomatiek pokerspel
spelen om maximaal munt te slaan uit te heffen van tolgelden voor het transport
over de weg. Tot hierover overeenkomsten zijn afgesloten met de NAVO, blijven
de grenzen en transitmogelijkheden zo goed als onbestaande. Dit maakt dat
momenteel luchttransport, ondanks de nog veel hogere kostprijs, momenteel
als enige flexibele alternatief overblijft.
De veiligheid van de transporten vormt nog een bijkomende beperking. Voor
het transport van waardevolle goederen over de grond is er absoluut extra
beveiliging nodig, wat nogmaals de prijs omhoog drijft. Voor wat betreft de
luchttransporten dient telkens rekening gehouden te worden met de variërende
threat levels op de Afghaanse vliegvelden, zoals geadviseerd door het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid.
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De timing (transittijden) blijft als parameter natuurlijk ook een belangrijke
factor. Gezien de huidige beschikbare GLOC’s (ground lines of communication) en politieke-administratieve beperkingen, is een planning in de tijd via
grondtransport ontzettend moeilijk te maken.
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A fweging mogelijke opties / kosten–baten / beperkingen
Bovenstaande schetst in het kort de beperkingen waarmee een herontplooiing,
gezien vanuit het operatietheater, geconfronteerd wordt. Laat ons nu ook even de
uitdagingen bekijken vanuit het homeland, dus voor de stafofficieren in Evere.
Heel de herontplooiingsoperatie kan gezien worden als een “opdracht” die zowel
organiek als op bestelling uitgevoerd kan worden.
Indien we voor een “bestelde service” gaan, is het aangewezen om te ijveren voor
een integrale opdracht, ook wel door-to-door genoemd. In dat geval dienen we
onvermijdelijk te passeren via het mechanisme van de overheidsopdrachten,
om (al minstens) met de Europese mededingingsregels rekening te kunnen
houden. Deze procedure confronteert de stafofficier onmiddellijk met een realisatieschema van minstens een half jaar, gezien goedkeuring verkregen dient
te worden door de aankoopdienst, het stafdepartement Operaties en Training,
de chef Defensie, de inspecteur der financiën, de controle der vastleggingen en
het kabinet Defensie en/of de ministerraad met tussenin nog publicatie- en gunningstermijnen. Uitgaande van de in de vorige paragrafen geschetste randvoorwaarden wordt het snel duidelijk dat het schrijven van een sluitend lastenboek
met zo veel onzekerheden een uiterst moeilijke uitdaging is. Daarom werd al
snel ervoor geopteerd om toch eerder de piste te onderzoeken van uitvoering
via organiek beschikbare middelen en services.
Indien we een uitvoering met organieke middelen nastreven, dienen we ons
eerst ervan te vergewissen dat alle middelen organiek beschikbaar zijn, zowel
op stafniveau als lokaal in het terrein in Afghanistan, en dit kan gaan over
personeel, kennis, middelen, dienstencontracten en het eraan gekoppelde
overeenkomstige noodzakelijke budget.
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De eerste stafoefening bestond erin om een inventaris van beschikbare werkmiddelen en contractuele vectoren te maken met het oog op de herontplooiing vanuit
KAIA. Vervolgens werden een aantal multimodale (gecombineerd land-luchtzee) routes geanalyseerd, en dit zowel via de noordelijke (over Turkmenistan/
Oezbekistan over Rusland) als de zuidelijke route (via de Verenigde Arabische
Emiraten over Afrika). Bovendien werden eveneens alle aangeboden empty
legs – lees internationaal beschikbare lege vrachtruimtes – in ogenschouw genomen. Hier komen nog twee bijkomende belangrijke beperkingen naar boven:
enerzijds de beperkte tot onbestaande flexibiliteit van bepaalde landen tussen
Afghanistan en België om diplomatieke toelatingen (clearances) voor doorreis
aan te bieden binnen redelijke termijnen en anderzijds de bereidheid en de
mogelijkheden van deze landen om host nation support (HNS) te leveren in
geval van noodzaak bij doorreis. Deze brainstorming leverde een veelheid aan
mogelijkheden op, maar door eliminatie uit ervaring en bij consensus door een
groep van subject matter experts (SME’s) kwamen al snel volgende groepen
van leidraden naar voor:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Indien mogelijk vertrek vanuit Kabul via de lucht,
Bij voorkeur onze partnerschappen aanspreken in het domein van pooling
& sharing van transportmiddelen (European Air Transport Command
(EATC), Movement Coordination Centre Europe (MCCE)),
Indien mogelijk door het beschikbare contract voor het gebruik van Antonov124-toestellen aan te spreken,
Indien rendabel mits hergroepering of maximalisatie van ladingen in Mazari-Sharif (indien herontplooiing via de lucht), waar wel met volle lading
opgestegen kan worden (lage hoogte en geen geografische beperkingen
door omringende bergen),
Indien mogelijk door tevens A330 te laten vliegen rechtstreeks vanuit Kabul,
Minimaliseren van gebruik C-130 voor langeafstandstransporten (6.000 km),
Indien mogelijk via een transitland buiten de onstabiele regio rond Afghanistan en waar hulp ingeroepen kan worden van lokale defensieattachés,
Indien mogelijk via een transitland dat een NAVO-partner is,
Indien mogelijk de beschikbare contractuele mogelijkheden exploiteren op
het gebied van trein- en/of schipovereenkomsten (LoA: letter of assistance)
die kunnen afgesloten worden tussen defensie en een partnernatie binnen
het kader van het MCCE) (Movement Coordination Centre Europe in
Eindhoven),
Dit alles mits aanwending van operationele budgetten,
Er wordt gezorgd voor eenheid van commando van het ganse redeployment
team in het operatietheater,
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•

Alle communicatie blijft steeds via het operatiecentrum van Evere verlopen,
maar het globale beheer is toegewezen aan de J4, de verantwoordelijke sectie
voor logistiek specifiek ten dienste van de operaties.
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Dit alles leidde tot een gedetailleerde risicoanalyse (veiligheid, stabiliteit van
de oplossing, naleving van de timing, beschikbaarheid van de middelen) en
kostprijsberekening. Tevens werd rekening gehouden met de bestaande ISAF
redeployment lessons learned, zoals die ons stelselmatig bereikten via NAVOpartners en het JALLC (Joint Allied Lessons Learned Centre). Uiteindelijk
kwam de multimodale oplossing uit de bus om via de lucht na optimalisatie
van de vliegtuigladingen in Mazar-i-Sharif alles over te brengen naar Trabzon
in Turkije om van daaruit alles te verschepen naar Zeebrugge. Volgende figuur
geeft een globaal beeld van de geplande Afghanistan-Turkije-België-bewegingen.

Air

Sea

Road
Overzicht van de langeafstandherontplooiingsroutes.

Nu was het nog kwestie van zo snel mogelijk alle transportvectoren vast te leggen en mogelijke alternatieven, al dan niet onder voorbehoud, vermits dit vele
maanden op voorhand dient te gebeuren. Strategische transportmiddelen, vooral
via de lucht, blijven immers op wereldniveau schaars.

Internationale politieke en diplomatieke contacten
Eens deze modus naar voor geschoven, diende de laatste klip nog genomen te
worden: toelating van de Turkse autoriteiten om Trabzon als transithaven te
gebruiken en een beroep te kunnen doen op de noodzakelijke host nation support. Het voorbereidende werk werd gedaan door de Belgische defensieattaché
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in Ankara. De Turkse beslissing liet echter op zich wachten, zodat in extremis
nog de hulp werd ingeroepen van de minister van Buitenlandse Zaken Reynders,
die deze dringende bekommernis ter sprake bracht tijdens de economische
missie in Turkije van 15 tot en met 19 oktober. De finale go liet nog wel even op
zich wachten, aangezien Turkije eerst intern een globaal standpunt wenste te
bepalen, rekening houdend met mogelijke aanvragen in de toekomst. Het verlossende positieve antwoord kwam net op tijd, vermits kort daarop de Antonov-124
vluchten reeds gepland waren.

Uitvoering
Op uitvoeringsniveau dient dan nog een material en equipment management
uitgewerkt te worden: de procesflux van het materieel, de uitrustingen en stocks
is een complex en lang proces. Alles start met een inventaris van het aanwezige
materiaal. Klopt de boekhoudkundige situatie met de reële situatie? Zonder
de voertuigen en infrastructuur mee te rekenen moesten meer dan 1 miljoen
artikelen met een totale waarde van 60 miljoen euro een nieuwe bestemming
krijgen. Nadien moet een opdeling gemaakt worden van de artikelen die intern
verdeeld kunnen worden onder andere detachementen in Afghanistan, welke
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artikelen ter plaatse kunnen blijven (schenking, verkoop, vernietiging) en wat
moet terugkeren naar België. Deze beoordeling is het resultaat van een coördinatie tussen de materiaalbeheerders (eigenaars), de componenten (gebruikers)
en het departement Operaties en Training. Alvorens dit alles te verzenden
naar de verschillende eindbestemmingen, moeten de verschillende items op
een correcte manier geconditioneerd en verpakt worden voor een verzending
via intermodaal transport (land, zee, lucht). Daarbij hoort onder meer ook
het aspect desinfectering ter voorkoming van mond- en klauwzeer. Dit gehele
proces van identificatie over verzending tot ontvangst op de eindbestemming
wordt ondersteund door het geïntegreerde logistieke beheerprogramma ILIAS.
Een ander probleem dat nog opgelost diende te worden is dat van de lokaal
verworven infrastructuur. In 2009 had België met de verhuis naar het noorden
van het Belgische detachement vaste infrastructuur verworven voor logement
(128 kamers), administratie voor het National Support Element (NSE – 25
bureaus) en werkruimte (20 containers). Dit alles kwam dus ter beschikking en
verschillende mogelijkheden dienden geanalyseerd te worden: afbraak, schenking, verkoop of verhuur.
De eerste maanden was niemand geïnteresseerd in overname. Zodra de Hongaren en Portugezen hadden toegezegd de rol van de Belgische Force Protection
over te nemen, was het snel duidelijk dat zij prioritaire klanten waren en werd
een afweging gemaakt tussen maximale herwinning van de initiële gemaakte
kosten en faciliterend optreden voor die naties. Portugal was onmiddellijk bereid
38 logementseenheden over te nemen. Hongarije wenste echter niet te kopen. Dit
leidde ons tot een internationale primeur in samenwerking met het NATO Support Agency (NSPA, ex-NAMSA): waarom geen syndicus overeenkomst aangaan,
waarbij wij eigenaar bleven, NSPA beheerder werd en de inkomsten gebruikt
werden voor onderhoud en recuperatie van gemaakte infrastructuurkosten?
NSPA was aangenaam verrast met deze ook voor hen nieuwe benadering en
slechts enkele vergaderingen later was alles in kannen en kruiken. Gelijklopend
met de onderhandelingen werden ook nog negen bureaueenheden geschonken
aan de Fransen ter compensatie van de gratis verkregen logementsinfrastructuur
in Kandahar. De resterende capaciteit aan logement en bureaueenheden werd
verhuurd aan de Hongaren en hen werd ook de technische zone geschonken,
vermits verscheping naar België van deze verouderde doch nog steeds zeer
leefbare containers niet rendabel bleek.
Tijdens de periode van de herontplooiing heeft de airbus van Defensie rechtstreeks naar de luchthaven van Kabul gevlogen in het kader van de repatriëring
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van materieel (capaciteit van 40 ton of 160 m3 vracht). Dit is niet standaard
gezien dit toestel, in tegenstelling tot onze C-130, niet beschikt over zelfbeschermingsapparatuur (radar & missile warning receiver, flares, kevlar cockpitbeveiliging,…). Zowel tijdens de planning als de uitvoering van deze vluchten
werd permanent de evolutie van de luchtdreiging gevolgd, onder andere met
de inzet van Belgische vertegenwoordigers op het ISAF-hoofdkwartier. In geval
van een incident op de luchthaven van Kabul was het operatiecentrum steeds
bij machte om via een afgesproken procedure de bemanning te contacteren om
alsnog te kunnen uitwijken naar Dushanbe (Tadzjikistan). Deze rechtstreekse
vluchten hebben bijkomende shuttlevluchten met C-130 tussen Dushanbe en
Kabul kunnen vermijden.
Alvorens de eigenlijke herontplooiing aan te vatten, werden we nog aangenaam
verrast door de Noren, die wensten in te haken op ons manoeuvre: een Noors
detachement verliet tegelijkertijd Masar-i-Sharif. Hierdoor werd de kostprijs
van het schip gedrukt, wat het noodzakelijke budget ten goede kwam. Dit was
tevens de locatie waar de Belgen geopteerd hadden om de ladingen voor de
Antonov-124 te maximaliseren alvorens de vlucht naar Trabzon aan te vatten.
De tien vluchten verliepen vlekkeloos.
In Trabzon kwamen ook nog andere specialisten hun steentje bijdragen: de
mensen van de Movement Control Group (MCG) zorgden ervoor dat alles
vlekkeloos verplaatst werd van de luchthaven naar de haven, na voorafgaande
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coördinatie met de Turkse host nation support (HNS) via de Belgische defensieattaché in Ankara. Na afhandeling van de nodige administratie werd
samen met de Noren het laden van schip deskundig begeleid. De verdere tocht
naar Zeebrugge, ontlading en verplaatsing van het materiaal naar de diverse
eenheden in België verliepen eveneens vlekkeloos.
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Overwegingen / opgedane ervaringen
Een herontplooiing is een operatie binnen een operatie die een aangepaste
command and control vraagt en een specifieke samenstelling en geleding.
Om een dergelijke logistiek complexe operatie met succes te kunnen uitvoeren,
moet de gehele structuur tailored to the mission zijn.
De herontplooiing vanuit Kabul kan onomwonden een succes genoemd worden.
Natuurlijk was de voorbereiding van cruciaal belang. Een combinatie van de
langzaam groeiende lessons learned op NAVO-niveau en het samenbrengen
van de Belgische specialisten in de diverse domeinen waren de sleutel tot het
globale plan, steeds afgetoetst met een risicoanalyse van de mogelijke scenario’s
en opties. Allen die bijgedragen hebben tot dit succes mogen trots zijn. De ervaringen zullen bovendien van onschatbare waarde zijn voor de verdere nakende
herontplooiingsactiviteiten.
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