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La vision stratégique pour la Défense prévoit, pour la période 2025-2027, 
l’acquisition de quatre avions à décollage et atterrissage court (ADAC) 
pour les forces spéciales (FS) belges.  Cette capacité est nécessaire pour 
appuyer les multiples opérations spéciales en cours dans la région « Sud ». 
Ces moyens peu onéreux sont particulièrement adaptés aux spécifi cités de 
l’environnement et de l’ennemi, et donc à la stratégie des FS qui y sont 
déployées. Cette capacité sera l’expression d’une ambition et d’une vision 
stratégique afi n de contribuer à la crédibilité internationale de notre 
pays. Cependant, son application ne se limitera pas à la région « Sud » ni 
aux FS. Elle intéresse d’autres acteurs internes et externes à la Défense. 
Aussi, l’acquisition de seulement quatre avions peut s’avérer insuffi  sante. 
En plus, d’une utilité immédiate, il est remarquable que l’acquisition n’est 
planifi ée que pour 2025- 2027.
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De strategische visie voor Defensie voorziet, voor de periode 2025-2027, 
in de oprichting van een luchtmachtcapaciteit voor de special operations 
forces (SOF) met de aankoop van vier STOL-vliegtuigen (acroniem van 
“short take-off and landing”), vliegtuigen met een korte start en landing. 

De titel van dit artikel vat de essentie van de capaciteit samen: luchtsteun 
aan special warfare. Wat betekent “special warfare aviation” en aan welke 
criteria moet het voldoen? Waarom is deze capaciteit zo relevant voor 
de Belgische special (operations) forces en, bij uitbreiding, voor andere 
actoren bij Defensie? En als het zo relevant is, is een vroegere verwerving 
van meer dan vier toestellen dan niet opportuner? 
Deze vragen krijgen een antwoord aan de hand van een analytisch 
raamwerk waarin theorie en praktijk een wisselwerking aangaan. 
Deze wisselwerking steunt op een triangulatie van methodes, waarbij 
de omgevingsfactoren, de special forces’ special warfare-strategie (in 
antwoord op deze factoren) en de criteria voor luchtsteun aan special 
(operations) forces, interageren. Hierdoor kunnen we de optimale 
voorwaarden voor luchtsteun distilleren en vertalen naar één type 
luchtmiddel.

DE OMGEVING

De regering heeft, na de analyse van het kabinet met betrekking tot de 
strategische oriëntatie “Zuid”2 , de omgevingsfactoren onderschreven: 
“grensoverschrijdende extremistische groeperingen, interne en regionale 
conflicten, een sociaal- economische situatie zonder perspectief op 
beterschap en zwakke en/of autoritaire regimes met beperkte interne en 
externe legitimiteit”3.

Deze irreguliere conflicten zijn bevolkingcentrisch.  Deze conflicten 
vormen eerder een test van wil, dan een test van kracht.  Tijd is hier de 
kritiekste factor.

Irreguliere strijdmachten leven, al dan niet afgedwongen, van en 
verborgen onder het volk. Zij communiceren via commerciële systemen, 
zoals mobiele of satelliettelefoons, walkietalkies … of via menselijke 
netwerken. Zij verplaatsen zich vooral met onopvallende, commercieel 
verkrijgbare terreinwagens.

2 Hoewel de capaciteit speciaal ontworpen werd voor inzet in de regio “Zuid”, oversti-
jgt het nut deze geografische bepaling. Ook in de regio “Oost” kan de capaciteit de 
hybride bedreiging(en) in de “grijze zone” helpen het hoofd te bieden. Alleen in een 
regelrecht conventioneel conflict tegen een technologisch geavanceerde tegenstander 
zal het nut beperkt zijn. 

3 De strategische visie voor Defensie, 29 juni 2016. 
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Ze maken gebruik van onconventionele wapens en tactieken, zoals 
bermbommen en zelfmoordaanslagen, en zijn gewapend met lichte 
wapens en raketwerpers, maar ontbreken iedere vorm van significante 
luchtverdediging. . Een luchtmacht heerst in dit type conflicten over het 
luchtruim, met als enige dreiging draagbare luchtverdedigingssystemen 
(MANPADS, acroniem van “man-portable air defence systems”), die een 
vrij kort bereik hebben.

De regio “Zuid” omvat een enorm uitgestrekt gebied.  Infrastructuur is er 
onbestaand of verkeert in slechte staat.  Grote gebieden liggen in steen- 
of zandwoestijnen, of in steppegebieden.  Hier geldt de “tirannie van de 
afstand”.  Militaire operaties vertonen veeleer de karakteristieken van 
een zeeoorlog dan van een landoorlog.  De geschiktste luchtmiddelen 
vertonen bijgevolg enkele kenmerken van maritieme patrouillevliegtuigen: 
de toestellen dienen over voldoende vliegbereik te beschikken om vanuit 
een goed uitgerust vliegveld zelfs de meest afgelegen locaties te bereiken. 

Door de karige begroeiing vormt het gebied bijna een aaneenschakeling 
van mogelijke landingspistes, tenminste indien de vliegtuigen in staat zijn 
door een uitermate korte startaanloop (ground roll) gebruik te maken van 
geïmproviseerde en sterk geaccidenteerde startbanen.  Vandaar de nood 
aan zogenaamde “super”-STOL-toestellen (SSTOL) met een versterkt 
landingsstelsel om gemakkelijk geïsoleerde plaatsen te bereiken.

In dit paradigma, waarin “tijd” de kritiekste factor is, is het bovendien 
belangrijk dat de middelen langdurig kunnen ontplooid blijven zonder 
het daaraan verbonden operationele nadeel van uitgebreide en dus dure 
logistieke ondersteuning.

DE STRATEGIE4

De localisation strategy (LS) is onze nationale vertaling van onder 
andere special warfare. Dit omhelst special forces-activiteiten (SF) om 
lokale strijdkrachten op te bouwen en te ondersteunen in het kader van 
military assistance-opdrachten (MA), met resilience (zelfredzaamheid 
en weerbaarheid) van de lokale organisatie/gemeenschap als finaliteit. 
De LS definieert het menselijke domein als het werkelijke schwerpunkt5 
en streeft opzettelijk naar zowel een materieel als een immaterieel 
(procedures e. d. ) minimalisme.

4 Zie voor een uitgebreidere onderbouwing het FEMST-artikel in dit tijdschrift. 
5 In de clausewitziaanse betekenis: strategisch en cognitief aangrijpingspunt van de 

krachten. 
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Door de indirecte benadering – effecten worden “via, samen met én 
door” de lokale partners gerealiseerd – zijn kleine teams actief over 
lange ontplooiingsperiodes. Dit opzettelijke minimalisme, gecombineerd 
met de indirecte benadering van de LS, maakt van een gepercipieerde 
(kwantitatieve) zwakte (small footprint) een werkelijke (kwalitatieve) 
sterkte (light footprint).

Bovendien situeert de MA-taak zich vaak in de grijze zone6: tussen vrede 
en oorlog liggen vele tussenvormen van conflict die het ontplooien van 
de “grote” middelen niet altijd rechtvaardigen of voor de internationale 
gemeenschap aanvaardbaar maken.

Doordat de SF voor dit type operaties zich onder de bevolking bevinden, 
zijn ze meestal ver verwijderd van andere troepen of van bases.  
Gezien het self-supporting karakter van de SF-teams bestaat dan ook de 
behoefte aan eigen, organieke luchtmiddelen.

Het opzettelijke minimalisme van de LS vereist technisch betrouwbare en 
eenvoudige luchtmiddelen met een onopvallend profiel, waardoor slechts 
kleine personeels- en logistieke enveloppes nodig zijn. Dit resulteert in de 
behoefte aan specifieke luchtmiddelen.

SPECIFICATIES OP HET GEBIED VAN SF-LUCHTSTEUN

De Special Air Warfare Manual bevat een lijst van de luchtsteuntaken 
voor speciale operaties.

Special air transport omvat de tactische insertie en extractie 
van operatoren door middel van stormlanding of parachutering, 
herbevoorrading door de lucht en medische evacuatie (MEDEVAC). 
Transportvliegtuigen of -helikopters voeren deze taken uit in het 
“conventionele” patrimonium. Deze middelen zijn echter niet efficiënt 
inzetbaar voor een langere duur in het geval van rechtstreekse steun 
aan kleine SF-entiteiten. De hier voorgestelde luchtmiddelen zijn wél 
gedimensioneerd om deze steun te leveren.

De medische evacuatie- en extractietaken zijn het bepalendst voor de 
uiteindelijke karakteristieken van het toestel. De onderliggende idee is 
eenvoudig: als “we” ergens operatoren ontplooien, moeten “we” ze ook 
snel kunnen ophalen. Hoe korter en hoe geaccidenteerder de start- en 
6 Voor een grondige beschouwing over grijze zones (en wat SOF hier kan betekenen), 

zie White Paper: the Gray Zone, US Special Operations Command, 9 september 2015, 
https://army. com/sites/army. com/files/Gray%20Zones%20-%20USSOCOM%20
White%20Paper%209%20Sep%202015. pdf. 
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landingsbaan, hoe meer “occasionele start- en landingsbanen” beschikbaar 
zullen zijn, waarbij het aantal opties niet lineair maar exponentieel 
stijgt naarmate de benodigde startaanloop daalt. Bijgevolg zijn kleinere  
SSTOL-vliegtuigen zonder neuswiel en van het type hoogdekker het 
geschiktst. 
De vliegtuigen moeten over ruimte beschikken om een aangepaste 
MEDEVAC-suit gemakkelijk en snel te plaatsen en te verwijderen.

Intelligence, surveillance, target acquisition & reconnaissance 
(ISTAR) omvat het ontvangen van informatie via airborne sensoren en 
het samenvoegen ervan in reële tijd om een bruikbaar situationeel beeld 
te verkrijgen. Behalve beeldmateriaal registreren en uitbaten moet een 
menselijk domeincentrische ISTAR-capaciteit, binnen het bestaande 
wettelijke kader, in staat zijn om radio- en telefoonverkeer te monitoren 
(signaalinlichtingen). Hierdoor is een geolokalisatie van belangrijke 
doelwitten, bijvoorbeeld terroristenleiders, mogelijk. Een radar kan 
hun snelle verplaatsingen in voertuigen registreren, ook bij slechte 
weersomstandigheden, om zo alle bewegingen te volgen.

Naast dit ISTAR-pakket is er ook nood aan een “driedimensionale 
(3D) mapping”-capaciteit voor het aanmaken van kaarten. Zeker in de 
regio “Zuid” zijn vele kaarten hopeloos achterhaald. Een gedetailleerd 
3D-beeld van een doel (bv. een terreingedeelte) ondersteunt dan weer 
de planning van speciale operaties, zowel “rechtstreeks”, zoals voor de 
bevrijding van gijzelaars, als “onrechtstreeks”.

De huidige en de voorziene tactische medium-altitude long-endurance 
(MALE) onbemande luchtvaartsystemen (UAS, acroniem van “unmanned 
aircraft systems”) – in de volksmond “drones”, leiden echter tot een 
aanzienlijke personeelsomvang, vereisen “harde” airstrips en zijn dus 
weinig verenigbaar met de LS. Microdrones vormen een noodzakelijke 
(supplementaire) capaciteit, maar hun actieradius en sensor-uitrusting 
blijven beperkt. Er is dus nood aan een gecombineerde ISTAR-mapping suit 
die niet alleen verenigbaar maar vooral snel en eenvoudig configureerbaar 
is aan boord van de gezochte vliegtuigen.

Vuursteun, met name vuursteun vanuit de lucht, kan van vitaal belang 
zijn: het faciliteert het loshaken van een SF-team bij een vijandelijk 
contact en draagt dus bij aan force protection. Afhankelijk van het 
mandaat en het wettelijke kader is het ook bruikbaar om doelwitten zoals 
hierboven aangehaald te neutraliseren. Dit kan zowel in ondersteuning 
van de eigen SF als van lokale veiligheidseenheden zijn.
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De huidige luchtvuursteuncapaciteit van Defensie, de F-16-vliegtuigen, 
vormt door de bijhorende personeels- en logistieke enveloppes geen 
realistische optie om steun te leveren aan SF in MA-opdrachten of bij 
de uitvoering van de LS. Er is dus behoefte aan een kinetische suit, 
bestaande uit precisiegeleide wapens, die net zoals de ISTAR-mapping 
suit verenigbaar en vooral snel en eenvoudig configureerbaar is aan 
boord van de gezochte vliegtuigen. Om veiligheidsredenen dient het 
toestel eveneens uitgerust te worden met een self-defence suit, zoals bij 
helikopters, tijdens de kwetsbare landings- en opstijgfase.

De AC 208, een aangepaste Cessna 208 Caravan met o. a. een ISR- en kinetische suit.

De combinatie van de ISTAR met een kinetische suit ondersteunt een 
belangrijk deel van de special operations targeting-cyclus (“Find, fix, 
finish”). Het evasieve en volatiele karakter van irreguliere strijdkrachten 
vereist immers een zo kort mogelijke cyclus.  Geen enkel andere  
middel binnen het patrimonium van Defensie ondersteunt targeting zo 
efficiënt als special warfare aviation. Deze vaststelling wijst opnieuw op 
het belang van een eigen, specifiek middel. 

SPECIAL WARFARE AVIATION: HET VLIEGENDE ZWITSERS 
ZAKMES

Er bestaat een duidelijk onevenwicht tussen de waaier aan beschikbare 
conventionele luchtmiddelen, die vaak broodnodig zijn voor de SF, en de 
kleine SF-entiteiten die ze in duur (weken tot jaren) en over de ruimte  
(de tirannie van de afstand) moeten ondersteunen. Dit onevenwicht leidt 
tot persistente air capability gaps.
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De logische oplossing is om de noodzakelijke capaciteiten uit deze 
conventionele middelen te distilleren en ze vervolgens te integreren 
op een eenvoudig en robuust multirole luchtmiddel, aangepast aan de 
operationele omgeving van de LS.

De special warfare aviation beantwoordt met de combinatie van snel 
verwisselbare suits aan de behoeften en aan de vergelijking met een 
Zwitsers zakmes. Alle capaciteiten die zij verenigt zijn bescheidener 
dan die van de conventionele luchtmiddelen, de gesofisticeerde toolbox.  
Maar een Zwitsers zakmes past gemakkelijk in een broekzak en blijft dus 
discreet. Bovendien overtreffen bepaalde van de voorgestelde capaciteiten 
(“Find, fix, finish”, 3D mapping) zelfs de efficiëntie van (veel duurdere) 
conventionele militaire capaciteiten in bevolkingcentrische operaties.

Daarenboven kan je een Zwitsers zakmes steeds bijhouden en is 
het gemakkelijk draagbaar – het is er wanneer je het nodig hebt.  
De kwalificatie “nabijheid” is belangrijk voor de effectiviteit. En dit leidt 
ons tot de special operations air land integration (SOALI).

SPECIAL OPERATIONS AIR LAND INTEGRATION

De opdrachten van Special Operations Forces noodzaken een naadloze 
synchronisatie en een naadloze integratie van de luchtdimensie.  
De orkestratie van land- en luchtelementen die toelaat om collectieve 
effecten te genereren wordt Air Land Integration genoemd.7

De meest uitgesproken sterkte van special warfare aviation ligt echter in 
de kwalitatieve notie van “nabijheid”, zowel fysiek als mentaal.

Special airmen or airwomen moeten, zoals SF-operatoren, langdurig 
inzetbaar zijn in een fysiek uitdagende omgeving. Indachtig de 
minimalistische aanpak van de LS dienen ze niet alleen de basisfunctie 
“piloot” te vervullen, maar eveneens een veelvoud aan taken, onder 
andere die van forward air controller, van boordwerktuigkundige of van 
systeemoperator. Met een profiel dat deze van bush piloten benadert, leunen 
ze dicht aan bij de polyvalentie en zelfredzaamheid van SF-operatoren.

Deze fysieke en mentale “nabijheid” van crews en operatoren leidt 
automatisch tot vertrouwen in elkaars kunnen en een doorgedreven 
begrip van elkaars mogelijkheden, beperkingen en behoeften.

Het uiteindelijke resultaat is autosynchronisatie of SOALI, waarbij crews 

7 NSHQ Special Air Warfare Manual, vrije vertaling
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zelfs het materieel op innovatieve en onconventionele wijze gebruiken om 
de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken.

SOALI houdt ook een technisch aspect in: operatoren en crews moeten 
elkaars situationeel begrip niet enkel mentaal kunnen delen, maar 
ook letterlijk hun situationeel beeld kunnen uitwisselen. Het gebruik 
van dit luchtmiddel als een airborne command and control hub biedt de  
SF-commandant een beter overzicht van een situatie.

Doorgedreven SOALI maximaliseert de intrinsieke kwaliteiten van de 
capaciteit, terwijl de beperkingen worden geminimaliseerd.

DE VLIEGTUIGROMP

De hierboven beschreven taken, de omgevingsfactoren en de LS-strategie 
leiden tot de definitie van de geschiktste vliegtuigromp: een technisch 
eenvoudig, moduleerbaar multirole SSTOL-vliegtuig met een grote 
actieradius.

Het is evident dat de uiteindelijke effectiviteit van de capaciteit nauw 
verbonden blijft aan de mate waarin het in aanmerking genomen 
vliegtuigtype aan deze vereisten beantwoordt.

BELANG VOOR SF

De beschreven capaciteit lijkt een vreemde eend in de bijt, in het 
bijzonder naast conventionele luchtmiddelen op de tarmac in Europa. 
Haar natuurlijke habitat is echter de regio “Zuid”, waar conventionele 
luchtmiddelen niet echt thuishoren. De capaciteit werd dan ook speciaal 
ontworpen om irreguliere bedreigingen het hoofd te bieden, getuige de 
kinetische/sensor suit-combinatie zoals de “find, fix, finish”-tool par 
excellence.

Geen enkele geplande SOF-capaciteit zal meer return on investment 
opleveren dan special warfare aviation. De veelvuldige SF-operaties 
zullen de steun krijgen van een multirole middel dat als een force 
multiplier optreedt. De geloofwaardigheid, de capaciteit, de flexibiliteit 
en de effectiviteit van MA- en LS-opdrachten wordt verveelvoudigd.  
SF-entiteiten beschikken over een eigen MEDEVAC-middel, hetgeen force 
protection ten goede komt.
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ANDERE MOGELIJKE TAKEN VOOR DEFENSIE

Het nut van special warfare aviation is, gezien de intrinsieke flexibiliteit, 
breder dan steun aan de special forces alleen.

Eerst en vooral is er de MEDEVAC taak. Deze taak kan zowel 
uitgevoerd worden in steun van grootschalige operaties als in steun 
van van kleine geïsoleerde detachementen. Bij massadroppings 
kan dankzij dit toestel in de meeste gevallen een MEDEVAC plaats 
vinden vanop de dropzone(s) terwijl dit anders dient te gebeuren 
met een airstrip, aangepast aan een C-130 of A400M, na inname 
en beveiliging ervan. Op deze wijze draagt deze capaciteit bij aan 
het herstel van massadroppings als een (politiek) acceptabele optie.  
Defence diplomacy- of trainingsopdrachten in Afrika zijn voorbeelden 
van de tweede categorie.

Bovendien maken de maritieme patrouillevliegtuig-achtige 
karakteristieken en de ISR-suit het vliegtuig erg geschikt voor 
ISTAR-opdrachten, zoals de beveiliging van de EU-buitengrenzen.  
De combinatie van ISR- en de SIGINT-suit kan haar nut zeker ook 
bewijzen bij terrorismebestrijding op het nationaal grondgebied.

BEDENKINGEN

Als men de mogelijke return on investment beschouwt, is het vreemd om 
vast te stellen dat de aankoop van deze capaciteit slechts voor de periode 
2025-2027 voorzien wordt . De toestellen hadden immers hun nut al 
kunnen bewijzen in alle voorbije en lopende SF-operaties. Bovendien heb 
ik aangetoond dat de capaciteit ook in de toekomst broodnodig zal blijven. 
Het lijkt bovendien aangewezen om deze verwerving te synchroniseren 
met de uitfasering van de C-130. De vervanging van de C-130 door 
de veel grotere A400M dreigt de luchtsteun aan kleine entiteiten nog 
meer onder druk te zetten door efficiëntieoverwegingen en verminderde 
beschikbaarheid.

Vier toestellen lijken te weinig: bij een ambitieniveau om geen twee maar 
drie toestellen simultaan in een theater te houden, is een 24-uursinzet 
mogelijk. Deze schaarse middelen zullen bovendien ook voor niet-SF 
taken bruikbaar zijn. Bovenal is special warfare aviation echter een 
uitdrukking van een relevante, nationale strategische ambitie. 
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De K650T van Sherpa Aircraft op een geïmproviseerde piste maakt duidelijk waarom een hoogdekker met 
conventioneel landingsgestel onontbeerlijk is voor extractie en forward MEDEVAC.

SLEUTELWOORDEN: Special Operations Forces, Special Warfare, Aviation, 
Localisation Strategy. 




