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Persoonlijke ervaringen – Expériences personnelles

De getuigenissen van twee 
ontmijners op 22 maart 2016

nicoLas pinoLi en maarten verburg

Majoor Pinoli is offi cier operaties van DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van 

Ontploffi ngstuigen). Hij was op 22 maart de interventieverantwoordelijke van DOVO in de 

luchthaven van Zaventem.

Commandant Verburg is compagniecommandant van DOVO te Poelkapelle. Hij was op 22 maart 

de interventieverantwoordelijke van DOVO in het metrostation Maalbeek voor het forensisch 

onderzoek.

Parmi les missions du SEDEE (Service d’enlèvement et de des-
truction d'engins explosifs) sur le territoire national fi gurent 
non seulement la neutralisation d’engins explosifs, improvisés 
ou non, voire chimiques, mais également le soutien aux auto-
rités policières et judiciaires dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. Lors des attentats du 22 mars dernier, le SEDEE est 
intervenu tant dans le domaine de la sécurité des explosifs que 
dans la recherche forensique. Les deux offi ciers respectivement 
à la tête des détachements à l’aéroport de Zaventem et dans 
la station de métro Maelbeek nous livrent leurs impressions. 

DOVO heeft, overeenkomstig het protocolakkoord tussen Defensie, Binnenlandse 
Zaken en Justitie, volgende hoofdopdrachten op het nationale grondgebied:

 § het uitvoeren van EOD-operaties (Engelse afkorting voor explosive ord-
nance disposal) bestaande uit het opruimen en vernietigen van conven-
tionele (CMD of conventional munition disposal) en geïmproviseerde 
explosieve tuigen (IEDD of improvised explosive device disposal), op 
het nationale grondgebied (inclusief de territoriale wateren) en tijdens 
operaties in crisisgebieden. Dit zowel op land als onder water (UWEOD of 
underwater EOD).

 § het ontmantelen en vernietigen van chemische oorlogstuigen.
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 § de politionele en gerechtelijke autoriteiten ondersteunen in de strijd tegen 
het terrorisme en de criminaliteit.

Bij de gebeurtenissen op en na 22 maart 2016 is DOVO tussengekomen in het kader 
van de explosieve veiligheid en de ondersteuning van het forensisch onderzoek.

zaventem

Ook al is er de ervaring van twee missies in Afghanistan als EOD-officier, wan-
neer er een bom ontploft in de nationale luchthaven, waarna een Winnie de 
Poeh-knuffel tussen het puin ligt, is dat toch iets anders. 

Na het horen van de eerste berichten van een ontploffing op de luchthaven 
vertrok het IEDD-team onmiddellijk naar Zaventem. Onderweg was iedereen 
vrij rustig, we wisten wat we te zien zouden krijgen. Hoe ernstig het zou zijn, 
hing vooral af van de hoeveelheid gebruikte springstof en van waar die tot 
ontploffing was gebracht.

Om 8.40 uur kwam het team aan in Zaventem. Bij het betreden van de luchthaven 
is er even een schok, maar dan is er de omschakeling naar werkmodus. Aangezien 
er van de hulpdiensten geen feedback over de situatie in de vertrekhal kwam, 
is er eerst met leden van de speciale eenheden van de politie en de brandweer 
gezocht naar overlevenden. De hele dag kregen we weinig feedback. Dat is niet 
abnormaal wegens de chaos van de eerste uren en de uitzonderlijke situatie. 
Heel de tijd diende men ermee rekening te houden dat ook in de luchthaven nog 
andere bommen konden ontploffen, alle koffers waren op dat moment verdacht. 
Tijdens het zoeken naar overlevenden trachtte men de situatie zo correct moge-
lijk in te schatten wat betreft de veiligheid van de structuur van het gebouw. Vrij 
vlug werd ontdekt waar de eerste twee ontploffingen hadden plaatsgevonden 
en kon het verdere forensisch werk gepland worden. 

In de kiss-and-ridezone werd een geïmproviseerd commandopost voor de 
operatie opgericht. Na de coördinatie met de verschillende interventiediensten 
startte het postexplosief onderzoek. Wij werkten nauw samen met het labora-
torium voor Technische en Wetenschappelijk Politie (TWP) van de federale 
politie, wetsdokters, DVI (Disaster Victim Identification Team) … Elke dienst 
zocht, binnen zijn eigen expertisedomein, naar elementen die bijdragen tot het 
gerechtelijk onderzoek.
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Na de middag kwam plots de melding dat, na analyse van de bewakingsbeelden, 
er waarschijnlijk nog een derde bom in de vertrekhal lag. Er waren beelden 
gevonden van “de man met het hoedje” en het derde springtuig. Meteen werd 
er contact opgenomen met het crisiscentrum vlak naast de luchthaven. Daar 
werden kort voor 13.00 uur de beelden getoond. Via beeldanalyse kon bij be-
nadering bepaald worden waar de man met het hoedje de trolley met de derde 
bom had laten staan.

Na een korte zoektocht kon de derde bom vrij vlug gelokaliseerd worden in de 
vertrekhal. Tijdens de neutralisatie ontplofte het tuig. Dit had geen impact op 
het postexplosief onderzoek aangezien deze zone de laagste prioriteit had en 
er geen slachtoffers waren gevallen. 

Eerst bestond het IEDD-team ter plaatse uit vier mensen. Later op de dag 
stuurde DOVO versterking zodat er een totaal van tien personen op de site 
waren en dit tot 18.00 uur de volgende dag. 

maaLbeek

De interventie startte toen de tweede IEDD-permanentieploeg in actie kwam, 
aangezien de eerste bezig was te Zaventem. Na een controle van de perrons op 
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mogelijke verdachte achtergelaten tuigen en een eerste summiere veiligheids-
controle van het metrostel werd de site tijdelijk veilig verklaard met het oog op 
de forensische afstapping op de plaats delict (PD). Op dit moment gebeurde 
de eerste aflossing. De interventiemiddelen dienden immers zo snel mogelijk 
gecentraliseerd te worden voor eventuele verdere opdrachten.

Na het afdalen van de eerste trap bevond de ploeg zich op een tussenverdieping. 
Daar al was de ravage enorm: de binnenmuren waren vernield, overal lagen stof 
en bloed. Een roltrap leidde naar het getroffen perron. Het was er één grote 
puinhoop, de hel als het ware. Er lagen metrodeuren en panelen op het perron, 
samen met rondslingerende bagage. Daartussen lagen de slachtoffers. 

Alle zintuigen werden tegelijkertijd overprikkeld. Het alarm van de metro loeide 
door de ruimte, die bezaaid was met brokstukken, puin en lichaamsresten. Er 
hing een geur van verbrand vlees. Het was pure horror. Het ergst waren de bel-
tonen van de gsm’s die tussen het puin weerklonken. Om de zoveel tijd rinkelden 
er gsm’s van slachtoffers. Familieleden van de overleden slachtoffers probeerden 
hen te bereiken. Ieder belsignaal ging door merg en been. 

We hadden een onmiddellijke flashback naar Afghanistan, maar dit was nog 
hallucinanter. Alsof een oorlog thuis was uitgebroken.
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Vrij vlug was het duidelijk dat de ontploffing had plaatsgevonden in de tweede 
wagon: daar vielen de dodelijke slachtoffers en was de meeste schade. 

In de voormiddag kwam een MIVB1-medewerker de camerabeelden uit het me-
trostation ophalen, maar anders dan in de luchthaven was op de dag zelf niet 
volledig duidelijk wat er precies gebeurd was. Het was 99 procent zeker dat er 
geen andere explosieve tuigen meer zouden liggen in Maalbeek. Door het puin 
heeft het echter lang geduurd vooraleer er zekerheid was.

Rond het middaguur vergaderden de vertegenwoordigers van TWP, DVI, DR6 
(tactische recherche lokale politie) en DOVO die actief waren in Maalbeek in een 
hotel in de Wetstraat. Er werd een plan van aanpak opgemaakt teneinde een sys-
tematische zoek- en werkmethode vast te leggen. Er lagen immers nog slachtoffers 
op de perrons en in de metro. Er mochten geen sporen gewist worden, indien men 
achteraf het verhaal wilde reconstrueren. Uit respect voor de slachtoffers wilde 
men het werk zo snel mogelijk afronden, maar gezien de moeilijke werkomstan-
digheden was dit niet evident (en duurde dit uiteindelijk ruim 24 uur).

Tot ver in de namiddag loeide het alarm non-stop door het metrostation, tot het 
uiteindelijk uitgeschakeld kon worden. Toen werd het stil. 

Een gedeelte van de perronverlichting was vernield ter hoogte van de explosie. 
Het enige nog werkende licht scheen nu nog enkel op dit gedeelte van het perron 
waar de meeste slachtoffers lagen. Als men voor zich uitkeek, was het alsof de 
lichamen van de dodelijke slachtoffers continu in de “spotlights” stonden. Een 
verschrikkelijk beeld dat voor altijd op het netvlies staat gebrand.

Ook ‘s nachts werd voortgewerkt. Om 5 uur ‘s ochtends ging de automatische 
geluidsband in het metrostation opnieuw aan: in drie talen werd gevraagd om 
gebruik te maken van de tijdelijke vuilnisbakken. Hallucinant! Het alledaagse 
leven hervatte, terwijl er nog altijd dodelijke slachtoffers in het metrostel lagen.

Om 8 uur ’s ochtends werd het forensisch team afgelost door het oorspronkelijke 
interventieteam, reeds de tweede aflossing. Alle slachtoffers waren geborgen 
op 23 maart om 16 uur. 

Daarmee was het werk echter niet gedaan. De werkzaamheden om zoveel mo-
gelijk sporen te verzamelen (detailonderzoek van het getroffen metrostel, door-
zoeken van het op de perrons gevonden materiaal) namen nog verschillende 
dagen op verschillende locaties in beslag. 



206

De getuigenissen van twee ontmijners op 22 maart 2016

epiLoog

Het forensisch werk ter plaatse, waaraan DOVO deelnam, was slechts een klein 
deel van het werk. Gedurende de exploitatiefase gebeurde immers het belang-
rijkste werk. 

In een eerste instantie trachtten we samen met de onderzoeksrechters en de 
verschillende interventiediensten de feiten te reconstrueren. Ieder heeft wel zijn 
stukje van de puzzel en het doel was een totaalbeeld te verkrijgen en de link te 
leggen tussen de verschillende PD’en. Voor DOVO resulteerde dit in de opmaak 
van een technisch expertiseverslag voor de onderzoeksrechters. Dit document 
legt de nadruk op de reconstructie van het tuig volgens de PIECES-methode 
(power source-initiator-explosives-container-enhancement-switches) en 
volgens het EEM-principe (emplacement-employment-modus operandi).

In een tweede instantie nam DOVO ook deel aan verschillende multidisciplinaire 
lessons-learned processen. Zo heeft DOVO actief meegeholpen bij de verbetering 
van de veiligheid van de luchthaven. Als lid van een werkgroep, onder leiding 
van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, helpt DOVO eveneens 
mee aan de ontwikkeling van een nationaal noodplan voor de forensische af-
stapping en dit binnen het kader van de verbetering van de multidisciplinaire 
samenwerking.
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1  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel.

Dankzij zijn dagelijkse opdracht op het nationale grondgebied heeft DOVO veel 
ervaring opgebouwd in de multidisciplinaire samenwerking met de andere 
interventiediensten. De opleiding, de training en de dagelijkse reële operatio-
nele inzet van de EOD-operator hebben ervoor gezorgd dat uiteindelijk al het 
EOD-personeel beschikbaar en inzetbaar was op dag van de aanslagen en daar-
opvolgende dagen. Door deze polyvalente inzetbaarheid is DOVO zeer flexibel 
bij het omgaan met de acute en zelfs chronische verhoogde werklast. Door zijn 
aanwezigheid op en deelname aan internationale fora en werkgroepen beschikt 
DOVO over een uitgebreid (intelligence) netwerk, waardoor het mogelijk was om 
zeer snel inlichtingen uit te wisselen en in te winnen met buitenlandse collega’s. 
Dit netwerk heeft in grote mate bijgedragen tot het vlotte verloop van het voor 
de gerechtelijke autoriteiten uitgevoerde technische onderzoek.

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q

Sleutelwoorden: 22 maart 2016 – aanslagen – DOVO-SEDEE
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sécurité & stratégie n°125
crise russo-ukrainienne 
conséquences sur Les poLitiques de défense 
otan, ue et de défense nationaLe

andré dumouLin

Cette étude a pour objet de déceler les change-
ments politiques, stratégiques, doctrinaux et ju-
ridiques de l’annexion de la Crimée et de la crise 
du Donbass pour l’Alliance atlantique et l’Union 
européenne en termes de solidarité collective, de 
réassurance et d’assistance mutuelle. Il s’est agi 
aussi de déterminer les modifi cations de posture 

militaire des Etats européens et des Etats-Unis en regard de cette guerre ré-
gionale à l’Est de l’Europe ; y inclus la question de la surprise stratégique et des 
particularismes de la guerre dite hybride.

Il sera aussi question de déterminer les répercussions des politiques de réas-
surance de l’Alliance atlantique en général et des Etats-Unis en particulier sur 
la Politique de sécurité-défense de l’Union européenne (PSDC) et les relations 
transatlantiques.

Seront examinés également le positionnement et la perception sécuritaire de 
quelques Etats membres européens sujets de la politique de réassurance at-
lantique.

Enfi n, nous formulerons quelques recommandations spécifi ques au positionne-
ment de la politique belge de sécurité et de défense dans les champs politiques, 
capacitaires et budgétaires à la lumière des différents enseignements tirés, y 
compris par rapport aux engagements au sein de l’OTAN et de l’UE.
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veiLigheid & strategie n° 126
beLgië gewapend tegen het terrorisme?
een Lezing van het fenomeen en zijn 
bestrijding: strategieën en middeLen

kapitein Lars scraeyen 

The study that lies before you provides a compre-
hensive overview of perspectives on the terrorist 
phenomenon, strategies to counter it and the dif-
ferent tools available. The main focus throughout 
this study is to provide an answer to the question 
whether Belgium has what it takes to counter ter-
rorism.

In order to engage in well-informed discussions on this topic, rather than simply 
relying on the abundant and simplifi ed reports in the media or the politicized 
(ab)use of the term in statements and reports, this study offers a variety of per-
spectives dealing with the defi nitional issue of terrorism, the different typologies 
and concepts of it. Instead of presenting the reader with a single approach, we 
offer several in order to highlight the complex nature of the phenomenon and 
the different contexts to take into account when discussing terrorism. Even 
though one defi nition of terrorism is being put forward, it is one that allows 
acquiring a better understanding of the phenomenon. Furthermore, the study 
will emphasize the place of terrorism within the larger spectrum of political 
action as it was defi ned by Alex P. Schmid in 1988. Most importanltly though is 
that our defi nition and approach of terrorism is dictated by the context that we 
are working in. As such a domestic or expeditionary context requires a different 
look at the phenomenon and the ways to deal with it.

After having gained a better understanding of the complexity of the phenomenon 
the study addresses the development of strategies for combating terrorism, with 
a focus on the adopted ways and available means. It has been determined that 
four ways are used to combat terrorism: prevention, protection, persecution and 
response. After a theoretical overview of the development of such a strategy, 
followed by building on the United Kingdom’s and the European Union’s strate-
gies the study takes a look at the means that are available for such a strategy. 
The means that are discussed are diplomacy, information, economy, fi nances, 
intelligence, law enforcement, emergency services, society, morality and, more 
into depth based on Geraint Hughes’ monograph on its role in counterterror-
ism, the military. 
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Finally, after the discussion of the building blocks for the framework, concern-
ing the ways and means available for a combating terrorism strategy, the study 
will go over the Belgian approach to combating terrorism since November 2015. 
Within this approach we will give an overview of the evolution of the security 
environment and some of the challenges for Belgium policy. After an overview 
of the different measures adopted by the government in the wake of the attacks 
in January 2015 the study will turn towards addressing the means available in 
Belgium in relation to the ways they can be applied. This leads to an overview, a 
matrix, in which can be identified where the different means relate to the ways 
of combating terrorism. These relationships are a primary indicator for assuring 
coordination between the different means and actors involved.

Throughout the study it shows that Belgium has many to all of the required 
means to combat terrorism but they are either insufficient or unguided. The 
lack of an overall national strategy integrating all the levels of power and meas-
ures needs to be addressed if Belgium wants to combat terrorism efficiently 
towards the future. To the example of the ‘Kadernota Integrale Veiligheid’ 
presented in June 2016 by the Minister of Justice and the Minister of Security 
and Interior, Belgium should develop a similar approach in developing a strategy 
encompassing all the means and actors combating terrorism across the differ-
ent levels of government.
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veiLigheid & strategie n° 127
invLoed van de arabische Lente op migratie 
en bescherming van de europese grenzen

koLoneL sbh eddy booghs

In de late namiddag op 28 februari 2011 stond 
ik op de grenspost te Raz Jedir, tussen Tunesië 
en Libië, waar aan de Libische zijde een haven-
loze mensenzee van verschillende nationaliteiten 
de gevechten in Libië probeerde te ontvluchten. 
Honderdduizenden zouden de daarop volgende 
weken in hun voetsporen treden. Op 01 maart in 
de vroege ochtend kon ik op het strand te Zarzis 
de inscheping volgen van irreguliere Tunesische 

migranten die met rubber bootjes naar een groter schip, voor anker in de baai, 
werden overgebracht. Dezelfde dag in de namiddag zag ik kleinere groepen 
vluchtelingen, ditmaal voornamelijk afkomstig uit Azië, via de grenspost van 
Dehiba, in volle woestijn en zo’n 170 kilometer ten zuiden van Raz Jedir, Tunesië 
binnentrekken. De dagen en weken die daarop volgden, werd door de interna-
tionale gemeenschap een nooit geziene luchtbrug, ook met medewerking van 
een Belgisch militair vliegtuig, ingericht om een deel van de vluchtelingen van 
dit confl ict naar hun thuislanden terug te brengen. 

Met de op de Arabische Lente volgende vluchtelingencrisissen, die in 2015 een 
waarschijnlijk voorlopig hoogtepunt bereikte, stelde zich dan ook de vraag wat 
het verband is tussen beide fenomenen en hoe migratiestromen grotendeels 
ontstaan en beheerd worden.

Dit werk heeft niet de pretentie volledig te zijn en heeft enkel tot doel enkele 
antwoorden te vinden op het complexe fenomeen van migratie in samenhang 
met de Arabische Lente.
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focus paper 35
defending europe:
duaL-use technoLogies and drone deve-
Lopment in the european union

dr raLuca csernatoni

Since the conception of the modern state, the de-
fence dimension, including the defence industry, 
has been perceived as a fundamental element of 
a state’s sovereignty and monopoly, principally 
endorsed and subsidized by national governments. 
Nevertheless, the defence sector is subjected to 
globalization processes that are determining the 

emergence of transnational defence markets and structures, weakening the so 
called national monopoly over defence industries, which in turn are creating 
new opportunities for transnational defence cooperation. Political consensus has 
been developing within the European Union (EU) milieu for defence capacity-
building, but pragmatic responses remain at best declaratory and weak. An 
agenda to fund for defence by stealth and to generate new capabilities seems 
to be the way ahead: through the hybridization of civilian-military R&D and 
by funding for dual-use technologies such as EU-endorsed Remote Piloted 
Aircraft Systems (RPAS). While formally remaining an intergovernmental 
agency under the Council’s authority, the European Defence Agency’s (EDA) 
success in implementing substantive changes remains debatable, especially in 
terms of building a more integrated, technologically and economically superior 
strategy for drone development. Costly Research & Development (R&D) and 
Research & Technology (R&T) investment programs for security and defence 
purposes have always been highly controversial, especially in terms of tapping 
the European taxpayers’ money. The social impact of such disruptive technolo-
gies is of clear importance, especially if dual-use drones are being developed 
within the broader European ‘public interest’ to achieve the goals of citizens and 
maximize some larger social welfare function. What drives the backing of this 
recent policy agenda that what is it exactly that justifi es and calls for fi nancing 
and researching dual-use technologies such as RPAS?
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focus paper 36
russia-eu reLations: an era of sanction 
poLicy and internationaL (dis)order

maarten toeLen

The crisis in Ukraine marked a strained phase 
within the relatively constant East-West equilib-
rium of the last decade. As the subsequent EU 
response is often misperceived in the public dis-
course, the following study aims to provide a com-
prehensive academic overview touching upon the 
contemporary relation with the Russian Federa-
tion. The essence of this can be broadly character-

ized by Russia’s struggle to reassert its great-power status within an emerging 
multipolar world as well as the statecraft of restrictive measures employed by 
the West in response to Russia’s aggression in Ukraine. 

Throughout the paper, it will be argued that the events set in motion by Russia 
exemplify a lingering clash with the West – regarding subjects such as norma-
tive power, economic and political integration and security interests – rather 
than Russian imperialist ambitions. The fi rst chapter of this study will provide 
a general overview into the EU’s role as a regional sanctioner, with specifi c focus 
on the Russian sanction regime(s) as well as the premises that brought about 
the imposition of these restrictive measures.

Driven by two confl icting notions of international relations, the second chapter 
aims to provide a broader context in which the contemporary East-West partner-
ship has to be understood. Although the recent shift in Russian policy has been 
viewed either through a prism of EU or NATO enlargement, this study argues 
that they should be regarded as de omnibus contradictory to Russia’s political 
ambitions within a multipolar world, where its relative (regional) power would 
outweigh other (European) countries. 

Finally this study aims to provide an analytical framework in which the success 
of the EU response in casu has to be understood and which could be used to 
reach informed conclusions regarding the future use of restrictive measures. 
Building upon the framework of F. Guimelli, it argues that the effectiveness of 
sanction regimes should be interpreted as the degree to which their coercing, 
constraining and/or signalling effects force a target to comply progressively. 
Nonetheless, the aim of this study is not to provide an in-depth economic analy-
sis of restrictive measures or a conclusive answer regarding their (economic) 
effectiveness.
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