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Veiligheidsstrategie – Stratégie de sécurité

Defensie is klaar voor 3D-LO! 
Maar is 3D-LO klaar  

voor Defensie? 
Johan Breyne

Kolonel stafbrevethouder Johan Breyne is chef van de sectie Coördinatie binnen de divisie 

Defence Development van het stafdepartement Strategie.

Pour affronter les crises, un consensus autour d’une politique 
d’approche totale s’établit peu à peu dans les cercles militaires, 
politiques et diplomatiques, en y attachant une stratégie cohé-
rente pour la mise en œuvre des capacités civiles et militaires 
à l’étranger tout comme à l’intérieur du pays. Dans la politique 
stratégique de crise belge, la Défense est un des piliers, indisso-
ciable des piliers des Affaires étrangères, des affaires intérieures, 
de la coopération au développement et de la justice : l’approche 
3D-LO (Diplomacy, Defence, Development, Law and Order).

Uit De Morgen van 26 januari 2015: “Op zaterdagvoormiddag kuierde [de minis-
ter] met zijn vrouw over de markt in Antwerpen, waar hij een kilo beuling kocht, 
en trok hij naar de Meir om nog wat boeken te kopen. In zijn kielzog liepen came-
raploegen […] mee. Met zijn ochtendwandeling wou [de minister] aantonen dat 
winkelen nog absoluut veilig is, ondanks de militairen in de Antwerpse straten.”

Uit De Standaard van 18 augustus 2015: “[…] In het asielcentrum Totem in 
Arendonk werden achttien zespersoonstenten van Defensie opgesteld, goed 
voor in totaal 108 noodopvangplaatsen. Deze ‘mobiele units’ werden eerder al 
gebruikt als slaapkamers voor onze militairen tijdens buitenlandse missies, onder 
meer in Afghanistan. Hoe lang de legertenten zullen blijven staan in Arendonk, 
daar durft voorlopig niemand een uitspraak over te doen. ‘Al zeker tot de 2.500 
nieuwe opvangplaatsen in de voormalige legerkazernes klaar zijn. Of langer? Al-
les kan. De huidige toestand is totaal onvoorspelbaar’, zo is te horen bij Fedasil.”
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In Het Journaal van 24 november 2015 verklaart journaliste Damira Boukhriss 
tijdens een reportage over de invloed van dreigingsniveau 4 op het openbare 
leven in Brussel: “[…] Militairen op elke hoek, we zijn het nu gewoon, maar het 
blijft toch een beetje vreemd.” 

Defensie is een van de pijlers in het Belgische strategische crisisbeheer. Daar-
naast beschikt Defensie over heel wat capaciteiten om in tijden van crisis mee 
te helpen het hoofd te bieden aan uitzonderlijke omstandigheden, zoals de 
asielcrisis of de terroristische dreiging in 2015. Voorts blijkt civiel-militaire sa-
menwerking, vooral op het nationale grondgebied, voor onze maatschappij nog 
steeds een culturele en bureaucratische uitdaging, getuige de berichtgeving in 
de media. Het antwoord op deze paradox ligt in de 3D-LO-benadering – acroniem 
van Diplomacy, Defence, Development, Law and Order – van crisissen. Er is 
een totaalaanpak nodig met een coherente strategie voor de gezamenlijke inzet 
van civiele en militaire capaciteiten, waarbij de gestructureerde interdeparte-
mentale samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelings-
samenwerking, Binnenlandse Zaken en Justitie cruciaal is.

de Wereld Waarin We leVen

Vandaag leven we in een wereld met open grenzen. Handels- en investeringsstro-
men, technologische ontwikkeling en de verspreiding van de democratie hebben 
veel mensen vrijheid en welvaart gebracht. Anderen zien deze mondialisering 
dan weer in termen van wereldwijd onevenwicht, met frustratie en een gevoel 
van onrechtvaardigheid als onvermijdelijk gevolg. Hierdoor broeien hardnek-
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kige dreigingen, zoals internationaal terrorisme, proliferatie van conventionele 
wapens, regionale conflicten, georganiseerde misdaad, ongelijke verdeling van de 
welvaart en pandemieën, waarvan de huidige oncontroleerbare migratiestromen 
slechts het zichtbaarste gevolg zijn. Deze gevaren worden versterkt door mondi-
ale fenomenen zoals de groeiende energiebehoefte, de klimaatverandering, de 
demografische explosie en de verstedelijking. De mogelijke oorzaken van een 
crisis zijn daardoor veelomvattender en diffuser geworden: ongewilde menselijke 
lapsus of sabotage, politieke of sociale strubbelingen, terreur of natuurramp …

Waarom samenWerken?

De klassieke bedreiging van onze veiligheid heeft plaatsgemaakt voor een zeer 
gevarieerde waaier van gevaren, gegenereerd door conflict- of niet-conflictge-
bonden crisissen, waartegenover een even gevarieerde gamma aan preventie-, 
beschermings- en verdedigingsmiddelen moet staan. Het is dus onverstandig de 
middelen voor crisisbeheer in te delen volgens het criterium “civiel vs. militair 
optreden”. De gamma aan middelen wordt immers geleverd door verschillende 
departementen, diensten en organisaties. Daarom moeten overheden op alle 
niveaus, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en zelfs de burgers 
onderling samenwerken om zo adequaat aan elke soort crisis het hoofd te kun-
nen bieden. De regering moet gebruik kunnen maken van de aangepastste 
beschikbare capaciteiten die de behoefte dekken met het oog op een oplossing 
voor de crisis. Aspecten zoals snelheid, effectiviteit en kostefficiëntie moeten 
daarbij een rol spelen. 

de TroeVen Van defensie

Defensie beschikt over een grote expertise in vele domeinen door de verschei-
denheid van haar taken. Wanneer een noodsituatie ontstaat, is Defensie bereid 
om die expertise te delen. Defensie beschikt daarnaast over een aantal specifieke 
troeven die nergens anders in onze maatschappij te vinden zijn. Eerst en vooral 
zijn er de specifieke competenties van het militaire personeel die in crisis-
situaties bijzonder nuttig kunnen zijn. Deze competenties zijn in vele gevallen 
nog aangescherpt door de ervaring opgedaan tijdens buitenlandse operaties. 
Daarenboven beschikt Defensie over de structuur en genoeg personeel om op 
zeer korte termijn en op een georganiseerde manier grote aantallen mensen in te 
zetten en die inspanning gedurende langere tijd vol te houden. Naast personeel 
is er ook de beschikbaarheid van specifiek militair materieel dat in bepaalde 
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crisissituaties opdrachten ten voordele van de burgerlijke bevoegde overheid kan 
uitvoeren wanneer geen of onvoldoende civiele middelen beschikbaar zijn. De 
beschikbaarheid van een getrainde en onmiddellijk inzetbare commandostruc-
tuur op zowel het lokale, het provinciale als het nationale niveau, ondersteund 
door een ontplooibaar communicatie- en informatienetwerk, leidt het geheel in 
goede banen. Door de beschikbaarheid van specifieke infrastructuur kunnen ook 
grote aantallen mensen opgevangen worden. Ten slotte is er de beschikbaarheid 
van een grote waaier aan vormingen in onze diverse instellingen voor personeel 
uit andere overheidsdepartementen. 

defensie klaar Voor de 3d-lo-Benadering

Naast haar drie kerntaken (collectieve defensie, collectieve veiligheid en het 
beschermen van Belgische onderdanen wereldwijd) bewijst Defensie dat voor 
haar de evolutie naar een gestructureerde civiel-militaire samenwerking van 
groot belang is. Hierbij blijft de ondersteuning van de interne veiligheid en 
humanitaire opdrachten in binnen- en buitenland deel uitmaken van haar ta-
kenpakket. Zo bevestigt Defensie via de civiel-militaire samenwerking ook het 
belang van de band tussen leger en natie. 

Op het nationale vlak situeert de bijdrage van Defensie tot het crisisbeheer zich 
in de eerste plaats in de domeinen van de nationale rechtsorde, de openbare 
en de economische veiligheid. Het wettelijke kader hiervoor bestaat, maar 
de bijdrage van Defensie moet evolueren van de ad-hocbenadering naar een 
gestructureerdere aanpak. Deze dient zich concreet te vertalen in een voort-
durende informatie-uitwisseling, grondige coördinatie, gezamenlijke planning 
en regelmatige oefeningen met alle actoren om de gezamenlijke inzet voor te 
bereiden. De oprichting van een Nationale Veiligheidsraad is een belangrijke 
stap in de goede richting. 

Internationaal werkt Defensie reeds lang samen met civiele organisaties in 
het kader van de comprehensive approach, die politieke, civiele en militaire 
instrumenten integreert om aan effectief crisismanagement te doen. Uit de 
recentere operaties blijkt immers dat militaire middelen alleen, hoewel es-
sentieel, niet meer voldoen aan de complexe uitdagingen van de internationale 
veiligheidsproblematiek.

Deze inzet heeft ook voordelen voor Defensie: een stijging van de operationaliteit 
en van de efficiëntie. Het inzetten van de capaciteiten in deze context zal ook 
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de rol van Defensie in de maatschappij versterken, haar zichtbaarheid verhogen 
en de perceptie van het nut van Defensie bij de publieke opinie verbeteren. Mi-
litairen mogen niet langer gescheiden worden van de maatschappij.

is 3d-lo klaar Voor defensie? 

Een geglobaliseerde dreiging die met groots effect kan toeslaan vanuit de 
meest afgelegen plaatsen dwingt als nooit tevoren een grotere synergie en in-
teroperabiliteit af tussen militaire en civiele organisaties. Dit besef groeit ook 
meer en meer bij de burgerlijke bevoegde overheidsniveaus. Veel van wat begin 
2015 ondenkbaar leek, is intussen “normaal” geworden, zoals militairen in het 
straatbeeld. Deze trend zal zich blijvend ontwikkelen op het pad naar een steeds 
grotere civiel-militaire integratie, waarbij Defensie haar troeven uitspeelt en 
haar capaciteiten kan inzetten ten voordele van de maatschappij. 

Dat dit pad nog niet helemaal geëffend is, blijkt onder meer uit een greep uit de 
vele reacties in de pers op de ontplooiing van militairen in verschillende steden 
naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau.

“In een moderne democratie, zoals de onze, komen militairen alleen in een oor-
logssituatie op straat en daar zijn we nog ver van verwijderd.” (uit De Standaard 
van 18 januari 2015).
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“Militairen inzetten voor internationale doelwitten kan een oplossing zijn. Maar 
het kan nooit een oplossing zijn om het leger in onze straten te laten patrouil-
leren. België is Kaboel niet …” (De Redactie van 1 februari 2015).

“Ik vind hun [de militairen in het straatbeeld] aanwezigheid onaangenaam. 
Er is veel symboliek mee gemoeid. Maar die symboliek heeft haar rechten op 
een moment dat gekken in het wilde weg schieten. De beste maatregelen die 
de overheid kan nemen, mogen we niet zien. Maar ze moet ook tonen dat ze de 
dreiging ernstig neemt.” (uit De Standaard van 30 januari 2016).

enkele aanBeVelingen 

Om aan de nieuwe dreigingen het hoofd te bieden, moet dus nog hard gewerkt 
worden aan een consensus tussen politieke, diplomatieke en militaire kringen 
rond een beleid van totaalaanpak met de daaraan verbonden strategie voor de 
inzet van de civiele en militaire capaciteiten in crisissen. Er kunnen hiervoor 
heel wat aanbevelingen geformuleerd worden. Enkele vrijblijvende voorbeelden, 
die zonder al te grote inspanningen haalbaar zijn.

Streven naar de eenheid van inspanning, zowel qua planning als uitvoering, 
is de eerste praktische stap. Men werkt naar hetzelfde doel met een interde-
partementale opdracht, waarbij men niet enkel rekening houdt met het aspect 
veiligheid, maar ook met het politieke, economische, diplomatieke, juridische 
en media aspect. 

Een deelname van de Chef Defensie aan de Nationale Veiligheidsraad zou een 
bijkomende en efficiënte versterking van de samenwerking kunnen betekenen.
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Op federaal niveau kan, naar analogie met de Veiligheid van de Staat en de 
Federale en Lokale Politie, een permanente liaisoncel van Defensie bij het Cri-
siscentrum van de Regering opgericht worden. Zo zou de synergie met de bur-
gerlijke bevoegde overheid toenemen en een snelle uitvoering van de akkoorden 
en urgentieplannen in het kader van het crisisbeheer bevorderen.

Een voor alle partijen toegankelijke nationale database van de uit gezamenlijke 
oefeningen en inzet geïdentificeerde en geleerde lessen kunnen toekomstige 
civiel-militaire samenwerking alleen maar efficiënter maken.

In een crisisomgeving is deskundige strategische communicatie haast even be-
langrijk als het vakkundig leveren van hulp. Daarom is het van essentieel belang 
dat de 3D-LO-partners dezelfde boodschap uitdragen. Hiervoor is coördinatie 
van de communicatie-inspanningen van alle 3D-LO-partners (departementen, 
internationale organisaties, ngo’s en eventuele private partners) onontbeerlijk.

ToT BesluiT …

Civiel-militaire samenwerking is van alle tijden en is steeds een moeilijk proces 
geweest. Nochtans vereist een adequate aanpak van een crisis een geïntegreerde 
benadering door alle betrokken actoren. Naast de bekwaamheid en bevoegd-
heid om gewapend op te treden in een conflictomgeving, beschikt Defensie 
ook over de expertise en gespecialiseerde capaciteiten die niet of onvoldoende 
aanwezig zijn bij civiele partijen. Defensie kan deze binnen bepaalde grenzen ter 
beschikking stellen in het kader van het crisisbeheer, zowel in het binnen- als 
in het buitenland. Door de voortdurende noodzaak aan inzet van de middelen 
in militaire operaties en door hun schaarsheid moet het gebruik ervan in het 
crisisbeheer echter goed overwogen en gepland worden. Een goede planning 
veronderstelt goede contacten en coördinatie met de andere nationale over-
heidsdiensten. Een gecoördineerde en gestructureerde interdepartementale 
samenwerking, de 3D-LO-benadering, blijft zo van cruciaal belang voor het 
welslagen van het crisisbeheer, waarbij diplomacy, defence, development, law 
and order onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Trefwoorden: 3D-LO, crisisbeheer, operaties


