VISIE LANDCOMPONENT 2020
“Boots on the ground”
gEnEraal-majoor HuBErt DE vos
Generaal-majoor Hubert De Vos begint in 1979 zijn operationele loopbaan bij het pantserwapen
en dient er in totaal bijna 20 jaar. Na zijn commando over het 1ste Regiment Jagers te Paard
en later over de 1ste Gemechaniseerde Brigade, begint hij aan een gevarieerd parcours binnen
nationale en internationale staffuncties.
Tijdens zijn lange loopbaan dient generaal-majoor De Vos zowel in onze nationale Defensiestaf als in Straatsburg en Heidelberg. Daarenboven is hij actief in de operatietonelen in
ex-Joegoslavië, Libanon en Afghanistan.
Sinds 17 september 2012 vervult hij de functie van commandant van de Landcomponent.

Depuis sa création en janvier 2002, la composante terre a
évolué pour relever les défis que lui ont imposés les multiples
et différentes opérations exécutées ces vingt dernières années.
Ces missions ont montré qu’un des facteurs de succès de ces
opérations était la présence indispensable de troupes terrestres
sur le terrain et que cet aspect ne changerait pas au cours des
prochaines décennies.
Il est donc primordial pour la composante terre de préparer
l’avenir en tenant compte des contraintes de personnel et budgétaires afin de mettre à la disposition du gouvernement un
outil fiable et efficace.
L’article qui suit détaille comment la composante terre se projette à l’horizon 2020 et de quelle manière elle compte relever
les défis propres à l’évolution du monde et de la société.

“Land is de plaats op aarde waar we wonen, werken en leven. Land en de
mensheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds mensenheugenis speelt het land de sleutelrol als het gaat om veiligheid, om conﬂicten
en oorlogen. Landstrijdkrachten zullen ook in de toekomst de doorslaggevende rol blijven spelen bij het voorkomen en beëindigen van conﬂicten.”
(Koninklijke Landmacht, 2011).
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Sinds de val van de Berlijnse Muur is onze wereld niet stabieler geworden. Ook in
de toekomst blijft onze absolute veiligheid broos. Mogelijke dreigingen zijn onder
meer de kloof tussen arm en rijk in de groeilanden, de stijgende schaarste aan
grondstoffen, energie, voedsel en drinkwater en de gemakkelijkere toegang tot
hoogtechnologische wapens, ook door niet-statelijke actoren zoals gewapende
oppositiegroepen, nationale bevrijdingsbewegingen en zelfs individuen. De onvoorspelbaarheid van de bedreiging werd onlangs nog maar eens heel duidelijk
geïllustreerd door de gebeurtenissen in Oekraïne.
In die geglobaliseerde wereld beginnen veiligheid en bescherming van onze
belangen ver buiten onze eigen landsgrenzen. Buitenlandse conflicten en crisissen beïnvloeden meer dan vroeger rechtstreeks de veiligheid van de burgers
in onze eigen leefomgeving.
België heeft ongeveer 20 jaar ervaring in de deelname aan internationale vredesondersteunende operaties. In die twee decennia werd duidelijk dat luchtmacht
en marine een grote impact op het verloop van de operaties kunnen hebben,
zowel autonoom als in steun van joint operaties. Het werd echter evenzeer
duidelijk dat ondanks alle mogelijke technische evolutie, de aanwezigheid van
landstrijdkrachten nu en in de voorzienbare toekomst cruciaal blijft om een
conflict definitief te beëindigen. Reguliere landeenheden, special forces en
ontplooibare staven en commandostructuren blijven essentieel om – te midden
van de bevolking – de veiligheid te verzekeren en de broodnodige steun aan de
wederopbouw te leveren.
De Landcomponent evolueerde van een “landmacht uit de Koude Oorlog” naar
een modern defensieapparaat aangepast aan de actuele uitdagingen. De zware
gemechaniseerde middelen aangekocht in grote hoeveelheden werden systematisch vervangen door veel kleinere reeksen van modern, lichter materieel.
De nadruk verschoof van een continue staat van paraatheid voor de massale
verdediging van het NAVO-territorium naar hoge paraatheid voor snelle projectie en inzet in expeditionaire operaties. Deze evolutie zet zich vandaag nog
steeds door en de landstrijdkrachten moeten ook in de voorzienbare toekomst
hun volledige bruikbaarheid en relevantie behouden.
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HEt antwoorD
Om te voldoen aan de zeer hoge eisen gesteld door de hedendaagse operaties,
moet de Landcomponent van morgen – nog meer dan vandaag – snel, modulair, flexibel en adequaat optreden zowel in binnen- als buitenland. Hij moet
kunnen deelnemen aan operaties – eventueel volledig geïntegreerd en in een
multinationale omgeving – om conflicten te voorkomen, stabiliseren en beëindigen en in staat zijn om bijdragen te leveren aan menselijke veiligheid, met het
oog op het beschermen van individuele personen, het toezien op de naleving
van mensenrechten, het leveren van humanitaire hulp en het bijdragen aan de
veiligheid van personen in hun dagelijkse leven. Ten slotte blijft het uiteraard
van het allergrootste belang dat de Landcomponent permanent paraat is voor
de rechtstreekse bescherming van de eigen Belgische samenleving en haar
burgers, ook als die burgers zich in het buitenland bevinden.
Bij het nastreven van deze doelstellingen mogen we uiteraard de nakoming van
onze internationale verbintenissen en de solidariteit met onze partners niet uit
het oog verliezen. We zullen dus ook in de toekomst ernaar blijven streven om
op een faire en correcte wijze, volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid, deel te nemen aan de internationale inspanning.
Hiertoe zal de Landcomponent nog meer zijn typische kenmerken accentueren
en uitbaten. Het vermogen om met de juiste mix van capaciteiten gepast te
reageren op elke situatie en opdracht en om gedurende lange periodes, bij dag
en nacht en in alle omstandigheden, de nodige inspanningen aan te houden op
alle cruciale plaatsen van een conflictgebied blijft de absolute prioriteit. Daarenboven wordt de relevantie en bruikbaarheid nog verhoogd door de inherente
polyvalentie van de landeenheden en hun middelen die met dezelfde set van
materieel in staat zijn om een veelheid aan opdrachten en activiteiten uit te
voeren, zowel expeditionair als rechtstreeks in steun van de eigen bevolking.
“With people” of “met onze mensen, onze soldaten en hun uitrusting” is daarom
onze eerste krachtlijn. De mogelijkheid om eenheden soepel en modulair samen
te stellen, om zelfs op laag echelon, in relatieve veiligheid en met korte reactietermijnen te opereren in een complexe omgeving, ligt in hun handen. De basisvoorwaarden hiervoor zijn soldaten die perfect getraind zijn in hun basistaken
en goed bemande en uitgeruste eenheden. Daarmee kunnen nieuwe formaties
gegenereerd worden met voldoende “boots on the ground”, een goede bescherming, een adequaat en voldoende precies reactievermogen, eigen ondersteuning
en het vermogen om samen te werken met de andere actoren op het terrein.
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De kennis van de omgeving en de mensen die er leven vormt het tweede deel
van ons motto: “amongst people” of “tussen de mensen”. In toekomstige conflictzones, zeker wanneer relatief kleine eenheden ver van elkaar opereren, zal
het belang van inlichtingen en een groter omgevingsbewustzijn alleen maar
toenemen. Zowel het beschikken over de juiste sensoren op elk echelon als
over de capaciteit tot samenwerking en integratie met andere (internationale)
inlichtingenorganen zal van levensnoodzakelijk belang zijn.
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Een derde krachtlijn is de overdracht van kennis en ervaring. In conflictpreventie
wordt de Landcomponent meer en meer gevraagd om de veiligheidssector in
de landen in crisis te hervormen. Opdrachten van train, assist & advice-aard
zoals in Afghanistan en in Afrika, winnen steeds meer aan belang en hebben
boven op hun zeer grote rendement op investering ook nog eens het onschatbare
voordeel van een grote graad van aanvaardbaarheid voor onze bevolking en
politiek. Daarom moeten onze eenheden zelf voldoende kaderleden met genoeg
kennis en ervaring in huis hebben voor de begeleiding, coaching en mentoring
van de lokale veiligheidsstrijdkrachten.

Tactical Psychological Operations teams (TPTs) in KUNDUZ.

Een vierde krachtlijn is de operationele realiteit van vandaag en het multinati-
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onale optreden daarin. Geen enkele natie kan nog volledig autonoom optreden
in een aanzienlijk conflict. Defensie en de Landcomponent moeten daarom
voluit de kaart trekken van de multinationale samenwerking, zowel voor de
ontwikkeling van capaciteiten als voor het gezamenlijke optreden. Bi- en multilaterale verbanden zijn daarom het best mogelijke compromis tussen enerzijds
de noodzaak om te beschikken over de juiste capaciteiten en anderzijds de
toekomstgerichtheid, duurzaamheid en vooral betaalbaarheid ervan. Recente
werkzaamheden en contacten met verschillende van onze buurlanden zoals
Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, bewijzen dat ook bij onze buren
de wil tot samenwerking zeer groot is. Een gamma van in het recente verleden
opgestarte samenwerkingsinitiatieven leidt nu reeds tot grotere efficiëntie en
kostenbesparing door samen te verwerven, te vormen, te trainen, te onderhouden en te opereren.
Een laatste krachtlijn is de bescherming en hulp aan landgenoten in al hun facetten. De bescherming van de Belgische samenleving blijft ook in de toekomst
van kracht. De capaciteiten nodig voor de bescherming van landgenoten en onze
nationale belangen in het buitenland, de opruiming van explosieven, hulp bij
het bestrijden van de gevolgen van rampen en zware ongevallen, bijstand van
de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde moeten ook in
de toekomst gegarandeerd blijven.

way aHEaD
De Landcomponent werd de voorbije jaren gemoderniseerd en aangepast aan
de vereisten van de toekomstige veiligheids- en operationele omgeving. De
vervanging van een groot deel van het hoofdmaterieel is reeds hoofdzakelijk
afgerond. Uitzonderlijke budgetten voor aankopen van materieel zijn niet nodig
op middellange termijn.
De investeringen die nodig zijn, behoren tot de normale onderhoudscyclus van
een moderne component. De speerpunten hierbij zijn het operationeel geschikt
houden van het materieel, het verder optimaliseren van de individuele veiligheid
van het ingezette personeel en van de collectieve veiligheid van de ontplooide
formaties, het verzekeren van de operationele doeltreffendheid van de ondersteunende capaciteiten en het garanderen van trainingsmiddelen die toelaten
om in multinationaal verband de interoperabiliteit met onze natuurlijke partners
op te bouwen en onderhouden. Toch blijven nieuwe aankopen uiteraard nodig,
zo wordt voor 2015 met spanning uitgekeken naar politieke beslissingen in de
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dossiers met betrekking tot de Rapid Reaction Vehicles ter vervanging van de
versleten ILTIS-jeeps voor de paracommando-eenheden en de afwerking van
het dossier BEST voor de modernisering van de individuele soldaat.
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De Landcomponent zal in de komende periode bovenal investeren in zijn voornaamste rijkdom: de soldaat. Ondanks alle technologische evoluties wordt het
missiesucces bij landoperaties ook in de toekomst nog steeds in grote mate gerealiseerd op het menselijke vlak, zeker wanneer de omgeving alsmaar complexer
wordt. De krachtlijnen hierbij zijn: voldoende boots on the ground, modern
leiderschap dat geschikt is voor de vereisten van de complexe inzetomgeving,
professionele expertise in de tewerkstelling van landmiddelen en kunnen handelen als verantwoordelijke en integere dienaar van de Belgische samenleving.
Hiertoe moeten blijvende grote inspanningen geleverd worden wat betreft rekrutering, opleiding en retentie van de militairen. Deze investering in personeel
impliceert onder andere de totstandkoming van een betere regionale spreiding
van de landeenheden opdat maximaal ingespeeld kan worden op de maatschappelijke ontwikkelingen en in het bijzonder op de behoeften en verwachtingen
van de personeelsleden. Tezamen met de invoering van het nieuwe personeelsstatuut hopen we zo de randvoorwaarden te scheppen om de vullingsgraad van
de landeenheden in de toekomst te optimaliseren.
Daarenboven noopt de noodzaak om adequaat maar vooral ook snel te kunnen
reageren en antwoorden op opduikende crisissen, tot het bijsturen van de aanpak van de paraatstelling van de landeenheden. Hiertoe zullen de eenheden
zich in de toekomst toespitsen op de functionele training met EEN enkel type
van hoofdbewapening. Ze zullen nog meer tot op de laagste echelon voorbereid
worden op het interwapenoptreden, weliswaar ieder in zijn specialiteit maar
volledig afgestemd op de samenwerking met de andere operationele capaciteiten.
In deze hervormingen vervult de brigadestaf een onmisbare rol. De brigadeechelon is het enige tactische niveau dat over de operationele en technische
expertise beschikt noodzakelijk voor het interwapen- en interagency-optreden
in de toekomstige inzetomgeving. Het vormt daardoor de onmisbare basis voor
een hoofdkwartier van het type EUBG. Daarnaast is de brigadestaf het enige
commando- en controleniveau dat snel, doeltreffend en doelmatig het voor een
evacuatieoperatie vereiste joint hoofdkwartier kan genereren.
Ten slotte worden de organisatie en de structuren verder geoptimaliseerd om
beter in te spelen op de evoluerende beschikbaarheid van personeel, zowel qua
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aantal als kwalificatie, op de budgettaire realiteit en op de vereisten van de multinationale samenwerkingsverbanden en de toekomstige veiligheidsomgeving.
De Landcomponent van 2020 zal wellicht nog iets kleiner zijn dan vandaag, maar
moet daarentegen beschikken over gevulde en volledig uitgeruste eenheden.

ConClusIE
De Landcomponent zet de evolutie voort om ook na 2020 een uiterst belangrijk
veiligheidsinstrument te blijven dat gelet op de aanhoudende budgettaire discipline en demografische realiteit en met dezelfde set van middelen zowel op
het nationale grondgebied als erbuiten kan bijdragen aan de bescherming van
de Belgische bevolking en samenleving.
Daarenboven dient de Landcomponent verder in staat te zijn om op een solidaire
manier deel te nemen aan een uitgebreide waaier van expeditionaire operaties
in multinationaal verband, gaande van conflictpreventie en humanitaire hulp
tot stabilisatie en conflictbeëindiging.
Bovenal heeft de Landcomponent de kracht en middelen om gedurende langere tijd tussen de mensen te staan in een conflictzone en te streven naar een
duurzame oplossing voor bedreigende veiligheidssituaties. Zo blijft de Landcomponent een van de belangrijkste pijlers van onze Defensie en de sleutel tot
de bescherming van de Belgische samenleving en haar waarden en normen.
De beste garantie hiervoor zijn onze krachtlijnen, gedragen door ons motto:
“with people, amongst people”.



Trefwoorden: Landcomponent – visie – transformatie - toekomst
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