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Operaties – Opérations

Belgische militaire  
aanwezigheid in de Sahel

PeTer defrancq

Majoor stafbrevethouder Peter Defrancq, alumnus van het Canadian Forces College, werkt 

voor de divisie Planning van ACOS Ops & Trg en is onder meer verantwoordelijk voor de 

planning van de inzet van Belgische militairen in Mali. Voordien bekleedde hij verscheidene 

functies binnen het 1 en 3 Bataljon Parachutisten en binnen de staf van het Commando van de 

Landcomponent (COMOPSLAND). Tijdens zijn loopbaan nam hij deel aan operaties in Kosovo, 

Libanon, Afghanistan, Afrika en Irak. 

filiP sTuBBe

Majoor Filip Stubbe begon zijn carrière in de 14de Compagnie Genie Para-Commando en com-

bineerde nadien onderrichts- en commandofuncties met staffuncties in de nationale structuur. 

Hij nam deel aan meerdere buitenlandse operaties, onder andere in de Balkan, Libanon en 

Afrika. Momenteel is hij als deskofficier voor Afrika actief in de divisie Operaties van het staf-

departement Operaties en Training (ACOS Ops & Trg) en onder meer verantwoordelijk voor de 

dagelijkse opvolging van de Belgische militairen in Mali.

Au moment d’écrire cet article, cela fait exactement un an 
que notre ami et collègue para-commando Ronny Piens était 
lâchement assassiné à Bamako, la capitale du Mali, un des 
pays les plus pauvres du monde. En novembre dernier, une 
prise d’otage à l’hôtel Radisson de Bamako causa la mort de 21 
personnes, dont deux Belges. Au total, les violences liées à la 
crise malienne ont provoqué 42 décès et fait plus de 180 blessés 
en 2015. La majorité d'entre eux étaient des soldats maliens 
ou des Casques bleus de l’ONU. 

Depuis 2013, des milliers de soldats, de diplomates et de vo-
lontaires issus de différentes coopérations sont présents dans 
cette région complexe du Sahel, dans le cadre d’actions de la 
communauté internationale visant à stabiliser et développer 
la région.

Cependant, les raisons du déploiement de soldats européens 
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dans la région ne sont pas claires pour tous. Est-ce, comme 
certains le suggèrent, pour soutenir les Français dans la pro-
tection de leurs intérêts économiques au Sahel et en Afrique du 
Nord ? Ou bien sommes-nous, en tant que nations occidentales, 
les nobles défenseurs des droits de l’homme dans le monde et 
toujours prêts à se battre pour la démocratie et la liberté ? 

Cet article illustre l’importance du Mali et de la région du Sahel 
pour notre pays. Le lecteur y retrouve également une descrip-
tion des opérations militaires en cours et le rôle que joue la 
Défense pour trouver une solution à cette crise, ainsi que les 
défis qui en découlent.

sTraTegisch Belang Van de sahelregio

Tussen januari en april 2012 verloor het Malinese regeringsleger de controle 
over het noordelijke deel van het land door een gewapende opstand van een 
verbond van Toearegrebellen en Arabische strijders. Het bezette gebied, goed 
voor ongeveer twee derde van het grondgebied van Mali, was een safe haven voor 
terroristen, wapen- en drugssmokkelaars en georganiseerde misdaadbendes. 
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De situatie in het land verslechterde snel en wanneer de rebellen oprukten in 
de richting van de hoofdstad, besloot Frankrijk, op aanvraag van de Malinese 
overheid, om militair in te grijpen. 

De crisis in Mali in 2012 en de daaropvolgende militaire operaties hebben de 
Sahelregio sinds een aantal jaren onder de internationale aandacht gebracht.

De Sahel, een regio die zich uitstrekt over Mauritanië, Mali, het zuiden van Alge-
rije, Niger, Burkina Faso en Tsjaad, vormt door zijn ligging een uitbreiding van 
de zuidelijke Europese achtertuin. Het belang van deze regio voor het Westen is 
dan ook vanzelfsprekend: elke instabiliteit in de Sahel vindt vroeg of laat haar 
weg naar de Europese buitengrenzen en naar Europa zelf, via internationaal 
terrorisme, piraterij, internationale drugs- en wapenhandel, mensenhandel, 
illegale immigratie en vluchtelingenstromen.

Vermoedelijk zal de stabiliteit in de Sahel in de komende jaren onder druk blij-
ven staan door allerlei factoren. De Sahelregio kampt met extreme armoede, 
voedselcrisissen, droogte en klimaatverandering, waardoor vandaag in de Sahel 
twintig miljoen mensen in voedselonzekerheid leven. Door het ontbreken van 
sterke en legitieme overheidsstructuren slagen de lokale en nationale overheden 
niet erin om essentiële overheidsdiensten aan de eigen bevolking te verzekeren 
en dreigt er een ernstige onderontwikkeling. Bovendien kampen deze landen 
met een nooit geziene bevolkingsexplosie, waardoor de demografische situatie 
in deze al fragiele landen een tikkende tijdbom is. Deze explosieve mix gaat 
steeds vaker gepaard met geweld en radicalisering en is een voedingsbodem 
voor de groei van gewapende extremistische groeperingen in de regio. Daardoor 
vormt de crisis in de Sahel een directe bedreiging op de veiligheid en stabiliteit 
in de regio, maar ook een bedreiging voor de welvaart en het welzijn van de 
Europese burgers. 

Enkel door een structurele aanpak die het doorbreken van deze negatieve 
spiraal beoogt, met de nadruk op het herstellen van de vrede en de stabiliteit, 
op de heropbouw van een staatsstructuur en op lokale ontwikkeling, kan een 
oplossing gevonden worden voor deze crisis. Hierbij wil de Belgische regering 
haar verantwoordelijkheid opnemen en verklaarde vorig jaar te willen samen-
werken met fragiele landen en postconflictzones én zich toe te spitsen op twee 
geografisch homogene regio’s waar de armoede en de instabiliteit een impact 
hebben op de veiligheid in Europa en op de migratiestromen naar ons land1. Eén 
van deze regio’s is Noord- en West-Afrika, waarin de Sahel als de kwetsbaarste 
regio beschouwd wordt.
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miliTaire oPeraTies in de sahelregio

Een militair ingrijpen in deze regio biedt uiteraard geen allesomvattende oplos-
sing, maar kan wel structureel bijdragen aan de vrede en stabiliteit en aan het 
versterken van de staatsopbouw in de betrokken Sahellanden. 

Op dit ogenblik zijn verscheidene militaire operaties aan de gang in de Sahel, 
die door hun omvang, hun doelstellingen en hun algemene kader van elkaar 
verschillen.

De grootste operatie in de Sahelregio is de vredesmissie van de Verenigde Naties 
MINUSMA (Franse afkorting voor “Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations unies pour la stabilisation au Mali”) die tot stand kwam met 
Resolutie 2100 van de VN-Veiligheidsraad van 25 april 2013. Het mandaat van 
de MINUSMA richt zich op prioritaire taken, zoals het verzekeren van de veilig-
heid in Mali, het beschermen van de Malinese burgers, het ondersteunen van 
de nationale dialoog en verzoening, het bijstaan van de Malinese autoriteiten 
in het herstellen van de staatsstructuur en het heropbouwen van de Malinese 
veiligheidssector. De MINUSMA telt momenteel ongeveer 10.000 militairen en 
politieagenten, komende uit meer dan 40 landen. Het hoofdkwartier bevindt 
zich in Bamako en er zijn sectorhoofdkwartieren in het oosten (Gao), het westen 
(Timboektoe) en het noorden van het land (Kidal). De MINUSMA is ondertus-
sen de dodelijkste VN-opdracht van de afgelopen 25 jaar geworden, met meer 
dan 80 dodelijke slachtoffers sinds de start van de operatie.



27

Belgische militaire aanwezigheid in de Sahel

In de zomer van 2014 startte Frankrijk de operatie Barkhane, als vervolg en 
uitbreiding van de operaties Serval in Noord-Mali en Épervier in Tsjaad. Deze 
grensoverschrijdende antiterreuroperatie, met het hoofdkwartier in Ndjamena, 
de hoofdstad van Tsjaad, strekt zich uit over vijf landen van de Sahel (Mauritanië, 
Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad) en telt ongeveer 3.000 Franse militairen. 
Het doel van deze operatie is tweeledig: enerzijds de strijdkrachten van de Sa-
helpartnerlanden in hun strijd tegen de terroristische gewapende groeperingen 
bijstaan en anderzijds de heropbouw van terroristische bolwerken in de regio 
voorkomen. Op het terrein bestaat er een nauwe samenwerking en wederzijdse 
steun tussen de Franse troepen die in Mali ontplooid zijn in het kader van de 
operatie Barkhane en de VN-blauwhelmen van de MINUSMA.

Naast deze twee grote operaties ging in februari 2013 een militaire trainings-
missie van de EU in Mali (Engels: EU Training Mission Mali, EUTM Mali) 
van start, met een 580-tal militairen uit 26 landen. Deze opdracht verstrekt 
training en advies aan de Malinese strijdkrachten ter versterking van hun mi-
litaire capaciteit, waardoor ze in staat zijn autonome gevechtsoperaties uit te 
voeren om de soevereiniteit van hun land te herstellen. De EUTM Mali, waarvan 
het hoofdkwartier gelegen is in Bamako, heeft tot op vandaag in totaal al zeven 
battle groups gevormd en aldus de basis gelegd voor een structurele hervor-
ming van het Malinese leger. In het Koulikoro Training Centre, op ongeveer 
60 km ten noordoosten van de hoofdstad, geven trainingsteams uit meer dan 
twintig Europese landen een tactische training aan de Malinese strijdkrachten 
en herevalueren ze de getrainde eenheden na een operationele inzet in het 
noorden van het land. Deze opdracht beschouwen de Malinese autoriteiten als 
de waardevolste internationale inzet in hun land.

Ook op bilaterale basis zijn verschillende landen actief in de Sahelregio. Voor-
namelijk de Verenigde Staten werken al geruime tijd samen met partnerlanden 
in de regio en hebben sinds 2006 een permanente troepenmacht in Afrika (US 
Africa Command), dat is opgezet vanuit de gedachte dat een veilig en stabiel 
Afrika in het belang is van de Verenigde Staten zelf.

huidige Belgische miliTaire deelname in de sahel

De Belgische Defensie draagt op dit ogenblik al op verschillende vlakken bij tot 
het herstellen van de regionale veiligheid in de Sahel. De inzet van Defensie in 
de regio is erop gericht in te werken op de oorzaken van de onveiligheid die een 
negatief effect genereren in Europa.
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Onze grootste deelname in de Sahel is onze bijdrage aan de Europese trainings-
opdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali). Zodra deze operatie 
van start ging, nam de Belgische Defensie deel met twee A-109-helikopters in 
MEDEVAC-configuratie vanop de luchthaven van Bamako, tot begin juli 2013, 
toen de burgerfirma Starlite deze opdracht overnam. Sinds juni 2013 zijn een 
negentigtal militairen van de Landcomponent ontplooid in de EUTM Mali. Het 
merendeel hiervan bestaat uit een detachement force protection dat in het 
militaire kamp te Koulikoro ontplooid is. Het takenpakket van dit detachement 
omvat het beschermen van de infrastructuur en het personeel van de EUTM 
tijdens trainingsactiviteiten, het begeleiden van konvooien en het ter beschik-
king stellen van een quick reaction force (QRF) om tussen te komen in geval 
van incidenten. In totaal bestaat de force protection voor het trainingskamp 
te Koulikoro uit een compagnie van een 160-tal militairen, waarvoor België en 
Spanje elk ongeveer de helft aan personeel leveren. Het Belgische detachement 
bestaat uit een commando-element, twee pelotons en een logistiek steunele-
ment. Een ploeg communicatie- en informaticasystemen en een medische ploeg 
vervolledigen het detachement en garanderen een efficiënte inzet. 

Daarnaast vertegenwoordigen een drietal militairen, ingedeeld bij het hoofd-
kwartier van het Rapid Reaction Corps-France uit Lille, de Belgische Defen-
sie van mei 2015 tot de zomer van 2016 in het hoofdkwartier van de operatie 
Barkhane in Ndjamena. 
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In zeer nauwe samenwerking met Nederland kwamen sinds begin 2016 in to-
taal zeven Belgische militairen terecht in het inlichtingencentrum ASIFU (All 
Sources Intelligence Fusion Unit) van de MINUSMA te Bamako en in de 
inlichtingencompagnie te Gao.

Bovendien hebben onze special forces de voorbije jaren deelgenomen aan op-
leidings- en trainingsactiviteiten ten voordele van de Nigerese en Tsjadische 
militairen in hun strijd tegen het terrorisme in de regio.

WaT BrengT de naBiJe ToekomsT?

Met de goedkeuring door de ministerraad op 11 december 2015 van het plan 
Operaties van Defensie voor 2016 werd het licht op groen gezet voor een bijko-
mende inzet in de Sahel en werd een meer robuuste bijdrage in Mali beoogd.

De Defensiestaf heeft hierop een aantal opties uitgewerkt voor mogelijke ont-
plooiingen in de Sahel in 2016 en 2017 en voorgelegd aan de minister van De-
fensie. Begin dit jaar werd de beslissing genomen om de Belgische Defensie-
inspanningen in de Sahel te focussen op drie domeinen: het uitbreiden van onze 
deelname aan de VN-operatie MINUSMA in Mali, het opstarten van een militair 
partnerschap met Niger en het versterken van onze aanwezigheid in de Europese 
trainingsmissie in Mali. Deze laatste opdracht zal de fundamenteelste bijdrage 
van Defensie worden in de Sahel voor de komende jaren.
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De EUTM Mali zal haar doelstelling, het oprichten en opleiden van Malinese 
eenheden, bereikt hebben wanneer het huidige EU-mandaat verstreken zal zijn, 
medio mei 2016. In januari van dit jaar ging de Politiek-Militaire Groep (PMG) 
van de EU akkoord met de aanbeveling om de missie met 24 maanden te ver-
lengen, waardoor het derde mandaat van de EUTM Mali zou lopen tot medio 
mei 2018. Dit mandaat zal zich verder richten op het trainen en adviseren op het 
institutionele niveau, evenals op het behouden van de opgebouwde capaciteiten 
van de Malinese strijdkrachten. Een verschuiving van gecentraliseerde naar 
gedecentraliseerde activiteiten in de verschillende militaire regio’s van het land 
en een uitbreiding van de inzetzone tot Gao en Timboektoe zijn de ingrijpendste 
wijzigingen ten opzichte van de huidige opdracht.

Voor dit derde mandaat zal België vanaf juli 2016 de leiding van de opdracht 
overnemen van Duitsland en een Belgische brigadegeneraal als mission com-
mander aanstellen. België zal tevens de commandant van de Education and 
Training Task Force (ETTF) in Koulikoro leveren en om de zichtbaarheid van 
dit leiderschap te verhogen, zal België een bijkomende inspanning leveren in de 
trainings- en adviserende pijlers van de opdracht.

Onze huidige bijdrage in de force protection-compagnie wordt nog versterkt 
met de ontplooiing na de zomer van een bijkomend peloton, waardoor drie van 
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de vijf pelotons van deze Belgisch-Spaanse compagnie ingevuld worden. Hier-
aan gekoppeld zal de Belgische Defensie een mobiel medisch element inzetten 
voor de eventuele onmiddellijke medische ondersteuning van de Belgische en 
de EU-militairen.

In totaal zullen na de zomer van dit jaar ongeveer 175 Belgische militairen deel 
uitmaken van de EUTM Mali en zal ons land aldus de grootste leverancier van 
troepen zijn in deze opdracht.

Lead eUTM MaLi – een oPPorTuniTeiT of een Bedreiging?

De uitbreiding van onze deelname aan de EUTM Mali geeft vanuit het perspec-
tief “lastenverdeling” een belangrijk signaal aan de andere EU-lidstaten en het 
opnemen van de leiding van de opdracht zal vanuit een strategisch perspectief 
in positieve mate bijdragen aan ons imago van loyale en betrouwbare partner. 
Bovendien zal de invulling van een aantal sleutelfuncties in deze trainings-
opdracht de ervaring van Belgische kaderleden op het operationele niveau 
versterken en onze kennis van deze belangrijke regio vergroten.

Ter voorbereiding van dit bijkomende engagement is de Defensiestaf nauw be-
trokken geweest in de ontwikkeling van het concept van operaties (CONOPS), 
in de uitwerking van het gedetailleerde mission plan en in het force genera-
tion process. Op deze manier heeft de Defensiestaf actief kunnen meewerken 
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aan de uitbouw van het nieuwe mandaat en aldus aan own mission-shaping 
kunnen doen. De Belgische Defensie heeft door haar jarenlange deelname aan 
de EUTM Mali, door trainingsopdrachten in Centraal-Afrika te leiden en door 
de leiding te nemen van het Force Headquarter van de EU Battle Group in 
de tweede helft van 2014, de nodige ervaring in huis om deze opdracht tot een 
goed einde te brengen. Deze ervaring wordt versterkt door de brede kennis van 
ons personeel, door het hoge niveau van onze voortgezette vormingen en door 
onze doorgedreven talenkennis.

Maar deze keuze kan uiteraard ook in vraag gesteld worden vanuit een puur 
militair oogpunt: is de deelname aan een trainingsmissie voor Defensie de beste 
of de enige haalbare optie?

Door het opnieuw ontplooien van steeds dunner gezaaide specifieke kaderleden 
in plaats van eenheden (en dus soldaten) creëren we een last die steeds zwaar-
der weegt op Defensie, en vanuit operationeel oogpunt problematisch begint te 
worden. Het begrip “eenheid” verliest op deze manier zijn betekenis: er worden 
meer en meer individuen uitgezonden, kaderleden die in onze eenheden dikwijls 
sleutelfuncties bekleden, en dus instaan voor de dagelijkse werking ervan. 

Deze deelname zal bovendien andere initiatieven om een gevechtselement te 
ontplooien in de Sahel in de nabije toekomst hypothekeren om budgettaire re-
denen. In combinatie met de beperkte risicoaanvaarding in onze hedendaagse 
maatschappij lijkt een deelname van een gevechtseenheid in de Sahel of in een 
ander theater op korte termijn zo goed als uitgesloten.

Het jarenlang voornamelijk uitvoeren van statische beveiligingsopdrachten (de 
beveiliging van de compound en van ontmijners in Libanon, de beveiliging van 
de luchthaven in Kaboel en van de trainers in Mali) en het deelnemen aan vor-
mings- en trainingsopdrachten (vormingen van commandobataljons in de DRC, 
van Iraakse soldaten in Bagdad en van Malinese eenheden in het kader van de 
EUTM Mali), kan op termijn een bedreiging vormen voor de Landcomponent.

Het gebrek aan “echte” operationele ervaring, voor zover we nog hierover be-
schikken binnen onze eenheden en staven, dreigt op termijn onze internationale 
geloofwaardigheid aan te tasten. Een minimum aan operationele ervaring en 
competentie in gevechts- en/of stabilisatieoperaties is immers nodig om training 
te kunnen geven aan eenheden die wél in gevechtssituaties inzetbaar zijn, en 
dit is juist wat wij door dit soort opdrachten dreigen te verliezen.



33

Belgische militaire aanwezigheid in de Sahel

1  Beslissing van de ministerraad op 21 mei 2015 betreffende de vastlegging van de 14 partnerlanden 

van de gouvernementele samenwerking. De twee regio’s zijn de regio van het Grote Merengebied 

en Noord-Afrika (in de beleidsverklaring uitgebreid tot Noord- en West-Afrika). Mali, Niger en 

Burkina Faso zijn de Sahellanden die door de ministerraad geselecteerd werden als partnerlanden.

Bovendien wordt het steeds moeilijker om te blijven verantwoorden waarom 
de Landcomponent al zijn capaciteiten en materialen dient te behouden als 
enkel opdrachten worden uitgevoerd die de inzet van zware middelen (zoals de 
Piranha) of bepaalde eenheden (zoals de artillerie) niet noodzaken. Hierdoor 
dreigt het voortbestaan van deze laatste in gedrang te komen.

BesluiT

De bovenvermelde militaire opties kunnen stuk voor stuk door de Belgische 
beleidsmakers, de publieke opinie en de internationale gemeenschap gezien 
worden als een zinvolle bijdrage van de Belgische Defensie aan de stabilisatie 
in de Sahelregio. De leiding overnemen van de EUTM Mali en het versterken 
van onze deelname hieraan, kan in dit kader gezien worden als een substantiële 
bijdrage en wordt zowel nationaal als internationaal sterk gewaardeerd.

Nochtans is dit vanuit puur militair standpunt niet de beste oplossing. De ont-
plooiing van een robuuste en coherente eenheid in dezelfde regio had ons een 
andere operationele ervaring kunnen opleveren, een ervaring die voor onze 
geloofwaardigheid cruciaal is en die eveneens een belangrijk rationeel argument 
had kunnen vormen om het voortbestaan van de verschillende capaciteiten van 
de Landcomponent, en de daaraan gelinkte materialen, te kunnen verzekeren.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: Sahel, EUTM, Mali


