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Een Europese militaire 
opdracht onder Belgische 
leiding ten voordele van 
de Centraal-Afrikaanse 

Republiek

Herman RUYS
Brigadegeneraal Herman RUYS, oud-commandant van het departement Manoeuvre 

en van de Koninklijke School voor Onderoffi cieren. Na zijn deelname aan een 
zestal opdrachten werd hij van januari tot juli 2017 ontplooid in de Centraal-

Afrikaanse Republiek als commandant (mission commander) van de militaire GVDB-
opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM 

RCA). 

Jean-Pol BAUGNÉE
Le lieutenant-colonel breveté d’état-major Jean-Pol BAUGNÉE, Ir, a commandé un 

peloton de reconnaissance, un escadron de chars de combat et un bataillon d’infanterie. 
Sa carrière a été jalonnée de plusieurs missions à l’étranger, dont la dernière au sein 

de la mission militaire de formation PSDC de l’Union européenne en République 
centrafricaine (EUTM RCA) où il a occupé la fonction d’offi cier entraînement. 

Sinds begin 2017 staan drie Belgische generaals aan het hoofd van drie 
missies in twee Afrikaanse landen: de trainingsmissie van de Europese Unie 
in Mali (EUTM Mali), de Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie 
van de Verenigde Naties in Mali (MINUSMA) en de militaire GVDB-
opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek 
(EUTM RCA). In dit laatste land is de opdracht enorm: het leger en zijn 
structuur zijn van nul op te bouwen, de macht van de regering is zeer 
beperkt, krijgsheren beheersen het land en de VN-vredesmacht is onmondig. 
Er is bovendien weinig animo bij de Europese landen (met uitzondering van 
Frankrijk) om zich actief te engageren in een land met weinig economische 
en geopolitieke belangen. België is “en stoemelings” in deze opdracht 
verzeild geraakt. Uit solidariteit met de andere landen van het Eurocorps 
werd beslist om de leiding te nemen in deze opdracht, waarbij een Belgische 
generaal deel uitmaakte van de tweede rotatie.
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GEOPOLITIEKE SITUATIE IN DE CENTRAAL-AFRIKAANSE 
REPUBLIEK

De Centraal-Afrikaanse Republiek is even groot als Frankrijk en België 
samen, heeft geen toegang tot de zee en telt slechts 5 miljoen inwoners. 
De grens van meer dan 5.200 km is poreus en buitenlandse infiltraties 
zijn dus onvermijdelijk. Dit onderontwikkelde land beschikt over enkele 
wegen naar het westen en het noorden (Kameroen en Tsjaad), maar 
er is een tekort aan wegen naar het oosten (Soedan en Zuid-Soedan). 
Bovendien zijn deze assen zelden verhard en daardoor maken ze handel 
en verkeer zeer moeilijk tijdens het regenseizoen (van mei tot oktober).

Deze voormalige Franse kolonie werd onafhankelijk in 1960. Sindsdien 
is de politieke geschiedenis van het land een opeenvolging van geweld en 
staatsgrepen waarbij verschillende prominenten aan de macht kwamen. 

De meest bekende (of beruchte) is Jean-Bédel Bokassa die zichzelf tot 
keizer kroonde in 1976. De democratische verkiezing van Ange-Félix 
Patassé, president van 1993 tot 2003, was een uitzondering.

In 2003 verdreef generaal Bozizé president Patassé van de macht. 
Zijn presidentschap was echter omstreden en een eerste verwoestende 
burgeroorlog brak uit in 2004. Rebellen kregen de controle over de steden 
in het noorden van het land. Een vredesakkoord kwam tot stand in 2007, 
maar niet alle opstandelingen sloten zich daarbij aan. In 2011 werd 
Bozizé herkozen na frauduleus beschouwde verkiezingen. De rebellen 
verklaarden dat de president het akkoord niet gerespecteerd had en 
groepeerden zich tot een enkele beweging genoemd “Seleka”. Met de hulp 
van versterkingen uit Tsjaad en Soedan hervatten ze de strijd vanaf eind 
2012 en voerden een reeks aanvallen uit. Dit was de start van de tweede 
Centraal-Afrikaanse burgeroorlog. Het noorden en het centrum van het 
land werden hierna snel veroverd. Op 24 maart 2013 veroverde de Seleka 
de hoofdstad Bangui, waardoor Bozizé moest vluchten.

Aan het hoofd van de Seleka (bestaande uit voornamelijk moslims) 
benoemde Michel Djotodia zichzelf tot president van de Centraal-
Afrikaanse Republiek, maar hij slaagde er evenmin in om de orde te 
handhaven. De door zijn aanhangers gepleegde gewelddaden waren 
schering en inslag en brachten onrust over het hele grondgebied. Het 
gevolg was dat zelfverdedigingsgroepen, de “Anti-Balaka”-milities, 
werden opgericht met de steun van Bozizé. Volgens Frankrijk en de VS 
leidde de crisis tot een “pregenocidaire” situatie. Naar aanleiding van 
een VN-resolutie zonden Frankrijk, de Afrikaanse Unie, de Europese 
Unie en uiteindelijk de VN zelf troepen om de bevolking te beschermen. 
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De militaire opdrachten Sangaris (Franse interventiemacht in Centraal-
Afrika), EUFOR (European Union Force), EUTM RCA en MINUSCA 
(Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatiemissie van de Verenigde 
Naties in de Centraal-Afrikaanse Republiek) kwamen tot stand.

Nadat een akkoord werd gesloten tijdens een regionale top in Tsjaad, 
gaf Djotodia zijn ontslag. Op 20 januari 2014 verkoos de nationale 
overgangsraad van de Centraal-Afrikaanse Republiek Catherine Samba-
Panza tot staatshoofd. Een vredesakkoord werd getekend in Brazzaville 
in juli van datzelfde jaar. In de praktijk werd het land verdeeld tussen 
de Anti-Balaka in het zuidwesten en de ex-Seleka in het noordoosten. 
Daarna werd Faustin-Archange Touadéra op 30 maart 2016 tot president 
verkozen.

Eind 2015 was de veiligheidssituatie opnieuw aanvaardbaar. De militaire 
GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (EUMAM RCA) loste de EUFOR in dat land af. Op haar 
beurt werd deze adviserende missie van 60 militairen, bestemd om de 
hervorming van de lokale strijdkrachten te steunen, vervangen door de 
militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-
Afrikaanse Republiek (EUTM RCA) in juli 2016. Tevens besliste de VN in 
september 2015 om de MINUSCA substantieel te versterken met 10.000 
militairen en 2.000 burgers en politieagenten.

De oorzaken van deze oorlogen en spanningen zijn veelvoudig. Grote 
politieke ideologieën krijgen geen vaste voet in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek. De crisissen zijn dus niet alleen het gevolg van de politiek. 
Naast etnische en religieuze redenen gaat het vooral over de macht en de 
controle over de natuurlijke rijkdommen. Het land beschikt immers over 
diamanten, goud, uranium, olie, koper, aluminium, zeldzame houtsoorten, 
enz. Daarenboven hebben criminele groepen baat bij wetteloze zones 
waar ze ongehinderd kunnen stropen en hun smokkelactiviteiten 
(wapens, drugs, mensen) organiseren. Daarenboven is de Seleka een 
opportunistisch samenraapsel dat dus niet mag beschouwd worden als 
een moslimbeweging die zich verzet tegen de christelijke Anti-Balaka. 
Naargelang het nagestreefde doel strijden sommige christelijke groepen 
zelfs hand in hand met moslims die in het verleden tot de Seleka behoorden. 
Allianties worden opgericht en ontbonden volgens de omstandigheden.

De socio-economische, sanitaire, humanitaire en veiligheidssituatie in 
het land is aanzienlijk verslechterd sinds de evenementen van 2013. De 
levensverwachting is amper hoger dan 50 jaar. Tevens is er heel weinig 
vernieuwing op het politieke toneel. In 2016 scoorde het land laatste op 
de index van de menselijke ontwikkeling (human development index) en 
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bevond het zich op de 150ste plaats (op 175 landen) van de corruptie-
index. De helft van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp.

De veiligheidssituatie in het land blijft zeer volatiel, zelfs in de hoofdstad. 
De invloed van de regering beperkt zich tot de stad Bangui. De 
MINUSCA staat in voor de veiligheid over het hele grondgebied, maar 
schermutselingen tussen verschillende rebellengroepen of met de 
MINUSCA vinden regelmatig plaats. Momenteel zijn er meer dan 400.000 
vluchtelingen. Men telt meer dan veertien rebellenbewegingen die zich op 
papier aansluiten bij het vredesproces. De laatste tijd vinden de gevechten 
vooral plaats in het oosten van het land.

De MINUSCA is verantwoordelijk voor de strategische hervormingen. In 
dit kader is ze belast met de twee hoofdprocessen, namelijk de hervorming 
van de veiligheidssector (security sector reform – SSR) die niet alleen het 
leger omvat, maar ook de gendarmerie, de politie, de rechtspraak, het 
gevangeniswezen, de douane …) en de demobilisatie van de voormalige 
strijders, hun ontwapening, repatriëring en re-integratie (demobilization, 
disarmament, repatriation and reintegration – DDRR). Daarnaast is de 
hervorming van defensie een EUTM-verantwoordelijkheid. Een nauwe en 
permanente samenwerking tussen de MINUSCA en de EUTM RCA is dus 
onontbeerlijk.
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DESCRIPTION DE LA MISSION

Les forces armées centrafricaines (FACA) ont été presque totalement 
démantelées durant la crise de 2013-2015. Les soldats seleka ayant 
pillé la capitale et confisqué l’ensemble des matériels des FACA, celles-
ci se retrouvèrent totalement désorganisées et sans aucun moyen (pas 
d’armes individuelles, seulement une vingtaine de véhicules pour toute 
l’armée …). Depuis, leur situation n’a que peu évolué et les défis auxquels 
elles doivent faire face aujourd’hui sont énormes.

La gestion du personnel doit être revue. Dans le cadre du processus 
DDRR, l’intégration de certains ex-combattants des groupes armés 
au sein des FACA n’est pas encore une réalité. En ce qui concerne la 
conduite des opérations, la chaîne de commandement chargée de 
conduire en temps réel les unités sur le terrain doit être améliorée. De 
plus, les bataillons n’ont pas encore retrouvé un mode de fonctionnement 
normal en raison des énormes difficultés auxquelles doivent faire face les 
chefs de corps. En effet, l’absence d’infrastructures, de cadres formés et 
de matériel les empêche d’assurer un entraînement digne de ce nom. La 
volonté de fournir un appui logistique, quel que soit le domaine (entretien 
et gestion des matériels, ravitaillement, transport ou appui médical) doit 
être encouragée. Mis à part la réhabilitation des camps d’entraînement 
de Kassaï à Bangui et Leclerc à Bouar (grâce à l’aide internationale), 
l’infrastructure est quasi inexistante.

Enfin, beaucoup d’autres domaines doivent également renaître de leurs 
cendres : relations publiques, justice militaire (un premier pas a été 
franchi avec l’adoption du code de justice militaire), retour d’expérience, 
bien-être …

Bref, le constat général est le suivant :

• la formation et l’entraînement ont repris tant bien que mal ;

• pour le reste, tout est à recréer ou à améliorer (matériel, processus), 
mis à part le personnel qui est présent ;

• en raison des frais de personnel, les lignes budgétaires consacrées au 
fonctionnement et aux investissements sont de très loin insuffisantes.

La mission première de la mission militaire de formation PSDC de l’Union 
européenne en République centrafricaine (EUTM RCA) est de remettre 
en selle les FACA, c’est-à-dire contribuer à la création de forces armées 
centrafricaines autonomes et capables de remplir des missions de 
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sécurité ainsi que de se développer progressivement en autonomie afin de 
devenir une armée crédible, ethniquement représentative et sous contrôle 
démocratique. Pour ce faire, l’EUTM RCA s’articule autour de trois piliers : 
le conseil stratégique, la formation et l’entraînement opérationnel.

Le pilier « conseil stratégique » opère au niveau du ministère de la 
Défense et de l’état-major des armées. Les membres de ce pilier sont des 
spécialistes en organisation, opérations, entraînement, renseignement, 
planification, systèmes d’information et de communication, gestion des 
ressources humaines, matérielles et financières, ainsi qu’en projets de 
développement. Ce pilier assure également la liaison avec la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en 
République centrafricaine (MINUSCA) afin d’intégrer et de coordonner la 
partie « Défense » dans le processus plus général de réforme du secteur 
de sécurité (RSS). Il dispose également d’un conseiller gendarme (pour 
les missions militaires de la gendarmerie) et d’un juriste qui prend en 
charge la justice militaire (formation des magistrats militaires au code, à 
la structure et au processus de justice militaire).

Le pilier « formation » se focalise sur les cadres officiers et sous-officiers, 
ainsi que sur la formation de certains spécialistes (nouvelles techniques 
de tir de combat, combat rapproché sans arme à feu, renseignement, 
éducation physique et sport, secourisme et appui médical au combat, 
cours statutaires pour l’avancement aux grades d’adjudant, d’adjudant-
chef …).

Enfin, le pilier « entraînement opérationnel » est chargé de l’entraînement 
collectif des unités des FACA. Il assure la formation d’un bataillon 
en sept mois. Trois mois sont nécessaires pour atteindre le niveau « 
compagnie ». Par manque d’instructeurs et d’infrastructures, seules 
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deux compagnies sont à l’instruction en même temps. Il faut donc six 
mois pour entraîner les quatre compagnies d’un même bataillon. Ensuite 
vient une phase d’un mois afin d’entraîner le bataillon à manœuvrer avec 
ses quatre compagnies. Le premier bataillon formé par l’EUTM RCA a 
terminé son entraînement fin avril 2017. Le manque d’armement collectif 
et d’équipement en a cependant hypothéqué une partie.

La mission de l’EUTM RCA s’inscrit dans le cadre de l’approche globale 
telle que définie par l’Union européenne. Cette approche associe le 
développement de l’armée aux actions civiles menées par la délégation de 
l’UE en République centrafricaine. En collaboration avec la MINUSCA, 
les actions menées par l’EUTM RCA sont donc étroitement coordonnées 
avec la délégation de l’UE qui est active dans les domaines suivants : la 
justice, la santé, l’éducation, les infrastructures et la gouvernance.

L’Eurocorps fournit le commandant de la mission et la majorité du 
détachement des première, deuxième et troisième rotations. Ceci 
présente l’avantage d’assurer la continuité du mandat et de faciliter la 
coordination des onze nations participant à la mission (France, Espagne, 
Belgique, Géorgie, Portugal, Suède, Serbie, Roumanie, Autriche, Pologne 
et Lituanie) qui compte au total 170 membres.

La deuxième rotation compte 26 Belges, dont le commandant de la 
mission, contre 10 pour la première rotation (9 pour la troisième).

GEVOLGEN VOOR DE EU, BELGIË EN ONS LEGER

Op 14 januari 2017, tijdens een toespraak in Bangui naar aanleiding van 
de bevelsovergave van de commandant van de EUTM RCA, was generaal 
Mikhail Kostarakos (voorzitter van het Militair Comité van de Europese 
Unie) duidelijk: de actie van de Unie overtreft de initiële verwachtingen 
en verzekert de veiligheid bij ons thuis. Actie voeren in de Centraal-
Afrikaanse Republiek, de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (FACA) 
opleiden zodat ze de veiligheid en de stabiliteit over het hele grondgebied 
kunnen verzekeren, werkt de definitieve vestiging van de lokale bevolking 
in de hand (en beperkt zo de migratiestroom naar Europa) en doet alle 
types van smokkel richting Europa dalen.

Opleidings- en trainingsopdrachten ten voordele van buitenlandse 
strijdkrachten zijn een niet te verwaarlozen gedeelte van de westerse 
militaire operaties (al dan niet onder bevel van de EU). Na Afghanistan 
(OMLT’s, operational mentoring and liaison teams) is het Belgische leger 
in de Centraal-Afrikaanse Republiek terug actief met trainings- en 
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mentoringopdrachten. Andere voorbeelden zijn onder andere de missies in 
Irak, in de Democratische Republiek Congo en in Mali. Onze officieren en 
onderofficieren verwerven daardoor steeds meer ervaring op het vlak van 
raadgeving en opleiding, waardoor het Belgische leger een betrouwbare 
partner in dat domein wordt.

PERSOONLIJKE BEDENKINGEN VAN DE MISSION 
COMMANDER

Ondanks dat het land grotendeels onder controle is van de rebellen, is de 
internationale gemeenschap zeer terughoudend om de FACA uit te rusten 
en te bewapenen. Tijdens een conferentie in Brussel op 17 november 2016 
werd de Centraal-Afrikaanse Republiek meer dan 2,2 miljard dollar aan 
giften en kredieten beloofd, waarvan evenwel geen cent bestemd is voor de 
strijdkrachten. Waar de bevolking eerst nood aan heeft, is veiligheid. Enkel 
een leger dat in staat is om het hoofd te bieden aan de veiligheidsuitdagingen, 
kan zorgen voor economische en sociale vooruitgang in een land waar men 
nog ver van stabiliteit en normalisatie is.

De situatie in Mali is moeilijk vergelijkbaar met die in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. Het is belangrijk te melden dat in Mali de rebellen 
de hoofdstad nooit bereikt hebben. De stad werd nooit geplunderd en 
de strijdkrachten en alle bestuurlijke structuren zijn nooit volledig 
vernietigd geweest zoals in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De cultuur 
en de politiek van de twee landen zijn trouwens heel verschillend. De 
vergelijking met een andere trainingsopdracht waaraan België resoluut 
actief deelneemt, is dus gevaarlijk. De taak in Centraal-Afrikaanse 
Republiek is immens. De hervorming van de veiligheidssector onder 
leiding van de MINUSCA is een titanenwerk. Een overleg bereiken dat 
beantwoordt aan de universele democratische waarden en waarmee al 
de actoren van het land instemmen, is een reële uitdaging. Het nationale 
veiligheidsbeleid werd onlangs goedgekeurd. Met dit document als 
vertrekpunt werkt de EUTM RCA nu aan het nationale defensiebeleid 
dat aan de basis zal staan van een militaire programmatiewet en een 
gebruiksconcept voor de strijdkrachten. Het strategische doel dat bereikt 
moet worden, is nog veraf.

De grootste kracht van de EUTM RCA is zijn personeel. Het personeel 
van de Europese legers verricht ongetwijfeld kwalitatief gezien beter werk 
dan het gemiddelde. De militairen die de functies van onderrichters en 
raadgevers uitoefenen en in rechtstreeks contact met de FACA staan, 
worden gekozen op basis van hun ervaring. Dit geeft een uitstekend 
eindresultaat. De weersomstandigheden zijn hierbij niet te verwaarlozen. 
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De militaire oefeningen vinden vooral buiten plaats, met temperaturen 
tussen 30° en 45°, los van het feit dat het regenseizoen zes maanden 
duurt en gepaard gaat met hevige stortbuien. Ver weg van de clichés, de 
Europese militair beschikt over een groot aanpassingsvermogen aan de 
lokale cultuur, wat ook noodzakelijk is voor een succesvolle opleiding.

Op tactisch niveau werd één bataljon getraind in zeven maanden. Een 
tweede is in opleiding. Het huidige mandaat voorziet in de vorming van 
twee à drie bataljons. De FACA bestaan voorlopig uit zes gevechtsbataljons, 
maar het toekomstige defensiebeleid zal er hoogstwaarschijnlijk meer 
vereisen. Het Europese politieke niveau moet binnenkort beslissen of het 
EUTM RCA-mandaat verlengd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal 
gebeuren. 

Uitdagingen zijn er genoeg, en dit op verschillende vlakken. De EUTM 
RCA heeft geen budget om projecten ten voordele van de training te 
financieren. Het is bijvoorbeeld financieel onmogelijk om houten schijven 
voor de schietoefeningen te fabriceren. Om het budget van het nationale 
leger in te krimpen, bestond voor 2013 een landelijk productiesysteem om 
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de militairen te voeden. De EUTM RCA moest bij de ngo’s en internationale 
organisaties bedelen om een beetje geld voor een waterpomp, een geiten- 
of een varkensboerderij. Trouwens, de EUTM RCA is nog altijd op zoek 
naar 6.000 euro voor de aankoop van medische kits voor de lokale 
onderrichters. Het feit dat deze kleine budgetten niet beschikbaar zijn, 
zorgt ervoor dat de kwaliteit en het tempo van de training dalen. Dit is 
zeer jammer, vooral als men bedenkt dat Europa miljoenen schenkt aan 
ngo’s voor projecten waarbij medewerkers rijkelijk beloond worden. Voor 
de aanwerving van een jurist betaalde de EUTM RCA aan een organisatie 
meer dan 30.000 euro per maand …

De actiezone van de EUTM RCA is beperkt tot Bangui en zijn onmiddellijke 
omgeving. Het kamp van Bouar (ongeveer 450 km ten noordwesten van 
Bangui) zal binnenkort operationeel zijn, maar de EUTM RCA zal niet 
in staat zijn om de opleiding daar te verzekeren. Bovendien, wanneer 
de door de EUTM RCA getrainde eenheden ontplooid worden om een 
territoriaal netwerk over het hele grondgebied te creëren, zal het niet 
mogelijk zijn om ze te begeleiden, zelfs in een rustige zone. We zijn dus ver 
van de opdracht van de NAVO in Afghanistan. De EUTM RCA is een van 
de talrijke organisaties in de Centraal-Afrikaanse Republiek en is zeker 
niet de enige die de lokale overheid steunt. De talrijke VN-organisaties, 
regionale instellingen en ngo’s steunen het Centraal-Afrikaanse leger op 
verschillende manieren. Training verzekeren in een grotere zone (Bouar 
inbegrepen), zoals de EUTM Mali het doet, zou zeker een toegevoegde 
waarde betekenen. Centraal-Afrikaanse troepen in operaties begeleiden, 
zoals de Belgen het gedaan hebben in Afghanistan in het kader van de 
OMLT-opdrachten, zou echt een verschil kunnen maken.

De levensomstandigheden zijn moeilijk: de 170 EUTM RCA-militairen 
leven in een kamp van 100 meter op 50, de logementen en het sanitair zijn 
verouderd en vergen een permanente aandacht. Er is maar een beperkte 
nationale steun om die toestand te verbeteren.

Op Belgisch vlak komen onze onderofficieren en officieren terug met 
een pak aan ervaring, na zes maand te hebben geleefd in eenvoudige 
robuuste omstandigheden, zonder luxe, met beperkte internettoegang, 
en regelmatig te zijn teruggevallen op rantsoenen.



57De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken toonde duidelijk interesse 
in deze opdracht, die in het kader van de Belgische kandidatuur voor de VN-
Veiligheidsraad goed van pas kwam. Vanuit Defensie werd de Belgische 
inspanning in de Centraal-Afrikaanse Republiek niet uitgebuit, een gemiste 
kans zeker aangezien er gelijktijdig drie missies in drie Afrikaanse landen geleid 
werden door een Belg: de EUTM Mali, de EUTM RCA en de VN-vredesmissie in 
Mali.

TREFWOORDEN: RCA – EUTM – SSR (Security Sector Reform)




