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Kapitein Pieter-Jan Parrein werkt binnen de divisie Defence Development van het Stafdepar-

tement Strategie als analist defensiesamenwerking en internationale veiligheid. Hij droeg als 

vertegenwoordiger van de Defensiestaf bij aan het federale klimaatadaptatieplan.

Le changement climatique est considéré comme un « multi-
plicateur de menaces ». Il ne mène pas en soi à des confl its, 
mais il peut attiser les tensions locales de par ses conséquen-
ces négatives sur l’approvisionnement de nourriture, d’eau et 
d’énergie. Cet article vise à contribuer à la prise de conscience 
d’une problématique qui infl uencera notre société et la Défense 
dans les prochaines décennies et qui mérite certainement sa 
place dans le nouveau plan stratégique 2015-2030 qui dictera 
l’avenir de la Défense belge1.

Belgische militairen hebben de gevolgen van de klimaatverandering al kunnen 
ondervinden in operatietonelen zoals Tsjaad, Somalië, Mali en de Centraal-
Afrikaanse Republiek waar een steeds droger klimaat de ontwrichting van 
lokale gemeenschappen in de hand werkt. Ook de recente tyfoon Haiyan in de 
Filippijnen waar Defensie B-FAST (Belgian First Aid and Support) ondersteu-
ning leverde, past in een recente rij van extreme weersfenomenen die gelinkt 
worden aan de klimaatverandering en die de voorbode zijn van meer. 

Klimaatverandering is terug (beperkt) op de agenda gekomen van de Belgische 
Defensie via de aan ons gevraagde bijdrage voor het federale klimaatadapta-
tieplan2.

Het artikel behandelt de twee belangrijkste actiedomeinen in het kader van 
de klimaatverandering, namelijk mitigatie en adaptatie. We zullen eerst miti-
gatie bespreken, een begrip dat alle maatregelen omvat die gericht zijn op het 
verminderen van de broeikasgasuitstoot (vooral CO

2
) door menselijke activi-

Aan u het woord – à vous la parole

121



teit, de bron van de klimaatverandering. In een tweede hoofdstuk zullen we 
de noodzakelijke aanpassingen aan de gevolgen van de klimaatverandering, 
zijnde klimaatadaptatie, bespreken vanuit een Belgisch Defensiestandpunt. In 
een derde hoofdstuk geven we de relatie aan tussen deze problematiek en de 
toekomstige positionering van de Belgische Defensie binnen de internationale 
en nationale veiligheidsomgeving.

DEfEnsIE En klImaatmItIgatIE: wInst voor mIlIEu én DEfEnsIE

Legers zijn organisaties die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen 
om hun mobiliteit en functionering te verzekeren. Deze energiebron draagt in 
belangrijke mate bij tot de toename van CO

2
 in onze atmosfeer en dus tot de 

klimaatverandering. Onze Defensie produceerde in 2013 (zowel nationaal als 
internationaal) in totaal 338.935 ton CO

2 
uit fossiele br andstoffen, een fractie 

van de jaarlijkse totale CO
2 
-uitstoot van België (in 2011: 103 miljoen ton).3

Hoewel het verminderen van de CO
2
-voetafdruk door Defensie in het kader van 

mitigatie kan bijdragen aan ons imago, is een daling van het verbruik van energie 
uit brandstoffen vooral belangrijk vanuit een operationeel standpunt. In opera-
ties zoals in Afghanistan kost het vervoer van brandstof letterlijk mensenlevens. 
Grote compounds met belangrijke luchtmiddelen noodzaken automatisch tot een 
enorme aanvoer van brandstof die een zware beveiliging vereist. In de praktijk 
zijn de aanvoerlijnen van kleinere (ISAF-)compounds echter veel gevoeliger. 
Hier wordt 70 à 80% van de geleverde brandstof gebruikt voor het verzekeren 
van de energievoorziening van de compound zelf. Het brandstofverbruik ervan 
kan sterk verminderen door effi ciëntie-maatregelen en het gebruik van her-
nieuwbare energie. Het gebrek aan investeringsmiddelen binnen de Belgische 
Defensie zet echter niet aan tot een voortrekkersrol op dit gebied ondanks een 
internationale interesse. Toch bestaat er een initiatief “van onderaf” voor een 
Belgische zero-emission compound dat gedragen wordt door mensen van 
ACOS Operaties & Training en de Field Accommodation Unit. Ze hebben via 
studies en testen kunnen aantonen dat met de huidige technologie al een sterke 
reductie van de afhankelijkheid van aangevoerde energie voor verschillende 
types van compounds mogelijk is en dus een investering vormt met een snel 
terugverdieneffect.4

Klimaatmitigatie heeft dus duidelijk een indirect belang voor de Belgische De-
fensie, maar het is vooral de dimensie van klimaatadaptatie die een belangrijke 
invloed heeft op de toekomstige operationele inzet van Defensie.
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Klimaatimpact op Defensie

DE BElangrIjkE rol van DEfEnsIE In klImaataDaptatIE

De scenario’s in het recent verschenen rapport van de globaal gezaghebbende 
Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC – Inter-
governmental Panel on Climate Change) variëren sterk maar een stijging tussen 
2,6°C en 4,8°C van de temperatuur op aarde (t.o.v. de temperatuur voor de indus-
triële revolutie) tegen het einde van deze eeuw wordt als de meest waarschijn-
lijke gezien. Hierdoor zal het contrast tussen natte en droge regio’s toenemen, 
net zoals het contrast tussen natte en droge seizoenen. Er wordt meer extreme 
neerslag verwacht, onder andere in Noord- en West-Europa (vooral tijdens de 
winter), terwijl het klimaat in Centraal-Europa, rond de Middellandse Zee en in 
de Sahel (nog) droger wordt. Ook zal in Europa de frequentie van hittegolven 
en mogelijk ook stormen toenemen. 

Er wordt momenteel gewerkt aan een nauwkeurigere vertaling van deze alge-
mene gegevens naar een Belgisch niveau (o.a. via een op te richten federaal 
klimaatcentrum) maar de algemene teneur voor de toekomst van het Belgische 
klimaat is duidelijk. De sinds de jaren vijftig vastgestelde stijging van extreem 
weer zal zich voortzetten. De gemiddelde temperatuur zal in 2030 1 à 2°C hoger 
liggen dan in de periode 1961-1990, waardoor het aantal hittegolven zal toene-
men. Winterneerslag zou tegen 2030 met 7% verhogen, wat de kans vergroot 
op overstromingen. De meeste klimaatmodellen voorzien ook een toename van 
het aantal regenbuien en de intensiteit ervan in de zomer. 

Het recente IPCC-adaptatierapport stelt dat dit alles verschillende belangrijke 
risico’s oplevert voor mens en milieu. De bevolking van laaggelegen kustgebieden 
en kleine eilanden kan zwaar getroffen worden door stormen en overstromingen, 
net zoals deze in stedelijke gebieden in het binnenland. Extreme hitte kan lei-
den tot hogere sterftecijfers, vooral in gevoeligere urbane gebieden. Droogte en 
extreme neerslag tasten de voedselveiligheid van de bevolking aan. Algemeen 
zijn deze risico’s nog belangrijker voor de minst ontwikkelde landen door hun 
beperkte mogelijkheden om hieraan het hoofd te bieden. Bovendien wijst het 
IPCC op de belangrijke impact van recente extreme weerverschijnselen die aan-
geeft dat de huidige wereldwijde adaptatie (o.a. van infrastructuur) beperkt is.

Welke zijn de gevolgen van dit alles voor de internationale en natio-
nale inzet van de Belgische Defensie binnen het tijdskader tot 2030? 
Europa heeft de capaciteit om zich aan te passen aan de klimaatverande-
ring, maar andere gebieden op aarde zullen grotere moeilijkheden hebben. 
Onder meer het Europees Defensieagentschap gaat ervan uit dat de traditio-
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nele taak van legers voor het ondersteunen van de internationale humanitaire 
hulpverlening, grotendeels voor het aanleveren van noodhulp, aan belang zal 
winnen. Met de A400M is de mogelijkheid bestendigd om via onze militai-
re transportcapaciteit een belangrijke rol te blijven spelen binnen dit kader.  
Belangrijk vanuit een militair veiligheidsperspectief is de conclusie van het 
recente IPCC-rapport dat klimaatverandering indirect het risico op gewapend 
geweld kan verhogen doordat armoede en economische schokken versterkt 
worden via de hierboven aangegeven risico’s. Een heleboel klimaatgevoelige 
landen met bestaande interne spanningen (vaak in de hand gewerkt door een 
bevolkingsexplosie) bevinden zich in de zuidelijke Europese periferie: in Noord-
Afrika, het Midden-Oosten, de Sahel en de Hoorn van Afrika. Vanuit deze landen 
bestaat nu reeds een negatieve veiligheids-spill-over naar Europa. Het aantal 
economische vluchtelingen zal nog verder aanzwellen door de klimaatverande-
ring. Onstabiele regio’s kunnen broedplaatsen worden voor internationale crimi-
naliteit zoals drugs- en wapenhandel naar Europa of piraterij. Extremisme kan 
gemakkelijker een voedingsbodem krijgen, met als gevolg terrorisme tegenover 
Europese burgers en belangen.

Darfoerconflict

Indien Europa onvoldoende kan bijdragen aan het preventief opbouwen van 
stabiele, efficiënte en weerbare overheden in deze regio, zullen veiligheidspro-
blematieken mee moeten worden ingedijkt via militaire middelen. Het is dan 
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ook zeer waarschijnlijk dat de Europese nationale legers meer expeditionair 
zullen moeten tussenkomen in de zuidelijke Europese periferie, een trend die 
zich momenteel al lijkt te manifesteren. Deze militaire operaties situeren zich 
in het gehele geweldsspectrum gaande van het beschermen van vluchtelingen 
(Tsjaad), over hervorming van de veiligheidssector na een conflict (Mali, So-
malië) en preventie van een burgeroorlog (Centraal-Afrikaanse Republiek), tot 
tussenkomsten in een nationaal militair conflict (Mali). 

Een andere invloed op militaire inzet vanwege de klimaatopwarming is voorzien 
in het maritieme milieu in de Arctische regio. Volgens een recent IPCC-rapport 
is de kans groot dat de Noordelijke IJszee tegen het midden van deze eeuw pe-
riodes van het jaar ijsvrij zal zijn. België heeft geen territoriale belangen in de 
Arctische regio, maar het openen van de noordelijke maritieme route naar Azië 
is natuurlijk wel belangrijk voor ons land dat mee de maritieme poort tot Europa 
vormt. De nieuwe voor 2023-2030 geplande Belgisch(-Nederlandse) fregatten 
zullen bijdragen aan het monitoren en beveiligen van deze scheepvaartroute 
en dienen dus aangepast te zijn aan operaties in Arctische omstandigheden.

De globale toename van extreem weer zal mogelijk een invloed hebben op de 
internationale inzet van Defensie in steun van de civiele hulpdiensten. België 
beschikt naast de algemene optie voor inzet van militaire capaciteiten voor 
noodhulp tijdens catastrofes in het buitenland over het gespecialiseerde B-
FAST dat door Defensie wordt ondersteund. Maar het is vooral de toename 
van extreem weer in België dat een belangrijke invloed zal hebben op de Bel-
gische Defensie. Defensie is in België al een actor inzake nationale ramp- en 
crisisbeheersing ter aanvulling van de civiele capaciteiten (brandweer, civiele 
bescherming, politie, medische hulpdiensten). Het is echter geen structurele 
partner binnen de nationale crisisplanning en voorziet niet in specifieke mid-
delen voor deze noodsituaties. Deze vaststelling staat in schril contrast met de 
belangrijke bijdrages in de praktijk die door de klimaatverandering mogelijk 
nog zullen toenemen.

DE posItIE van DEfEnsIE In EEn gEïntEgrEErDE vEIlIgHEIDsomgEvIng

De hierboven geschetste gevolgen van de klimaatverandering zijn ver-
bonden met mogelijke toekomstoriëntaties voor onze Defensie zoals een 
focus op crisismanagement, voornamelijk in de zuidelijke Europese pe-
riferie en een belangrijker rol in een civiel-militair veiligheidskader. 
Klimaatverandering is bij uitstek een problematiek die een comprehensive aan-
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pak vraagt. Het zet daarom aan tot nadenken over de mate waarin en de manier 
waarop onze Defensie beter geïntegreerd kan optreden met civiele veiligheids-
actoren. Naast een verdere versterking van de 3D-L&O-aanpak (diplomacy, 
developpement, defence, law & order) voor crisismanagement is er vooral 
nog ruimte voor een versterking van de rol van de Belgische Defensie in de 
nationale veiligheid, zoals al in Nederland gebeurde. Op capacitair vlak kan de 
Belgische Defensie inspelen op een meer geïntegreerde civiel-militaire veilig-
heidsomgeving door de aanschaffing van platformen die voor een gelijkaardige 
operationele militaire waarde en kostprijs eveneens binnen een civiel(-militair) 
veiligheidskader inzetbaar zijn. Algemeen kan een grotere nadruk op duaal 
gebruik de positionering van Defensie binnen een nationaal veiligheidskader 
versterken. Defensie kan zich zo concurrentiëler opstellen voor het verkrijgen 
van een blijvend belangrijk aandeel van het nationale veiligheidsbudget dat 
door klimaatverandering mogelijk meer gefocust zal worden op nationale ramp-
beheersing. Tegelijk wordt de directe relevantie en rentabiliteit van Defensie 
duidelijker voor de maatschappij en wordt een zo breed mogelijk spectrum aan 
capaciteiten behouden voor internationale militaire inzet. Civiele veiligheidsac-
toren zullen zich enkel dimensioneren voor civielgerichte inzet, terwijl Defensie 
in bepaalde niches gelijkaardige capaciteiten zou kunnen verwerven die deze 
civielgerichte veiligheidstaken kunnen vervullen maar tegelijk gedimensioneerd 
zijn voor inzet in een militair kader. Voorbeelden zijn: cybercapaciteiten, RPAS 
(Remotely Piloted Aircraft Systems), CBRN-defensiecapaciteiten (chemisch, 
biologisch, radiologisch en nucleair) en MMCM-capaciteiten (maritime mine 
counter-measures) die eveneens bruikbaar zijn voor humanitaire en bredere 
maritieme veiligheidstaken. 

Een Belgische veiligheidsstrategie (gelinkt aan de Europese veiligheidsdimensie 
in een multipolaire wereld) is noodzakelijk om de nodige sturing te geven aan 
het nationale veiligheids- en defensiebeleid opdat alle beschikbare nationale ca-
paciteiten optimaal en kostenefficiënt zouden worden aangewend. Deze strategie 
zou specifiek voor Defensie moeten aansluiten op de verschillende internatio-
nale inzetopties voor onze Defensie in een geïntegreerde veiligheidsomgeving. 
Daarnaast zou deze strategie eveneens de nationale rol van onze Defensie moe-
ten bepalen, evenals de mate van interdepartementale samenwerking, en kan 
dan vertaald worden in capacitaire keuzes voor de toekomst van de Belgische 
Defensie, maximaal gebruik makend van de win-winmogelijkheden die interna-
tionale en interdepartementale samenwerking bieden. Defensie is slechts een 
puzzelstuk van de adaptatie aan klimaatverandering. Complementaire adap-
tatieplanning voor alle niveaus (inclusief het lokale niveau en de privésector) 
via een sturende overkoepelende interdepartementale adaptatiestrategie kan 
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de bestaande aanpak in België aanzienlijk versterken.

Voor Defensie zal klimaatverandering een steeds belangrijker operationeel 
gegeven worden met capacitaire gevolgen. Het anticiperen op de gevolgen van 
klimaatverandering kan een aanzienlijke toegevoegde waarde leveren voor 
de toekomstige effectiviteit en rentabiliteit van Defensie en een belangrijke 
aanzet vormen voor de verdere integratie in een internationaal, nationaal en 
interdepartementaal kader. De lange levensduur van wapensystemen en de 
strategische vooruitziendheid van een organisatie als Defensie zorgen ervoor 
dat in de reflectie over de toekomst van onze Defensie klimaatverandering een 
thema wordt waar men niet omheen kan.

� 

Trefwoorden: klimaatverandering, Belgische, Defensie 

1  Een uitgebreidere versie van deze tekst met de bijhorende voetnoten is hier terug te vinden:

http://www.militarycooperation.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_

download&gid=24&Itemid=54
2  Voorlopig is enkel de versie van het federaal klimaatadaptatieplan die werd gebruikt voor de 

publieke raadpleging (maart 2014) hier terug te vinden:  

http://www.klimaat.be/files/6313/9248/5036/ontwerp_federaal_plan_adaptatie.pdf.  

Na notificatie door de regering zal de finale versie van het federaal klimaatadaptatieplan bes-

chikbaar zijn op de website: www.klimaat.be.  

De inhoud voor Defensie verschilt niet veel tussen beide versies.
3  Op basis van cijfers van DG MR Fuel Management, DG MR Environment, de nationale klimaat-

commissie en Environment Canada (omzettingstabel CO2).
4 Informatie verstrekt door adjudant-chef Pascal Gilis van de FAU.
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