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Leren van buitenlandse militaire operaties – Rekenhof, november 2010 

Samenvatting

Deelname aan operaties voor vrede en veiligheid in het buitenland is de huidige 
kernopdracht van Defensie. De parlementaire Rwanda-commissie wees Defensie 
erop dat het noodzakelijk is de buitenlandse operaties grondig te evalueren en de 
resultaten van die evaluatie om te zetten in operationele richtlijnen voor volgende 
operaties. Daartoe richtte Defensie een sectie Evaluatie & Lessons Learned op. 

Het Rekenhof heeft onderzocht of Defensie wel degelijk lessen trekt uit de eva-
luaties van de buitenlandse operaties, om zo de efficiëntie en effectiviteit van zijn 
toekomstige operaties te verbeteren. Daartoe heeft het nagegaan of: 

• Defensie over degelijke informatie over de voorbereiding en de uitvoering 
van de buitenlandse operaties beschikt; 

• Defensie het trekken en het leren van de lessen bij de buitenlandse 
opdrachten goed heeft georganiseerd; 

• Defensie de getrokken lessen in daaropvolgende buitenlandse operaties 
effectief benut. 

Het onderzoek leidde tot de volgende vaststellingen.

Defensie is in internationale operaties slechts één van de spelers en heeft daarom 
een beperkte impact op de bepaling van de doelstellingen, de wijze van uitvoering 
en de beoordeling of internationale militaire operaties hun doel bereiken. Dat 
alles gebeurt op het niveau van de internationale organisaties (NAVO, EU, VN). 
Omdat er geen overkoepelend en geïntegreerd evaluatiesysteem bestaat, is 
Defensie aangewezen op versnipperde informatiestromen om de buitenlandse 
operaties te beheren en te evalueren. De verantwoording over de buitenlandse 
operaties tegenover het parlement kan worden verbeterd. 

Defensie heeft wel een degelijk systeem ontworpen met heel wat potentieel om 
informatie over problemen bij de buitenlandse opdrachten te verzamelen, te ana-
lyseren en te verspreiden. De organisatie en de aansturing van het leerproces zijn 
daarentegen nog niet volledig ontwikkeld. Daardoor heeft Defensie onvoldoende 
zicht op het gebruik van evaluatieresultaten en bestaat het risico dat wat geleerd 
is, onvoldoende wordt benut. 

• Het systeem Lessons Learned (LL) is beperkt tot de uitvoering van de 
buitenlandse operaties. 

• De systemen voor de analyse, de opvolging en de implementatie van de 
lessen zijn nog niet voldoende consistent. 

• De sectie Evaluatie & Lessons Learned stuurt het leerproces niet vol-
doende aan. Ze volgt alleen het verloop van het proces op. Daardoor wordt 
de kwaliteit van de evaluaties inhoudelijk onvoldoende bewaakt. 

• Twee informatiekanalen, de databank Lessons Learned en het “globaal 
concept evaluatie”, lopen naast elkaar en zijn niet op elkaar afgestemd. 
Daardoor ontstaan overlapping en hiaten in de opvolging, met efficiëntie-
verlies tot gevolg.

Hoewel Defensie veel lessen uit de operaties trekt, worden de resultaten van 
evaluaties van de afgeronde operaties niet voldoende benut. Structurele proble-
men worden onvoldoende bewaakt en lessen worden te weinig omgezet in beleid. 
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Het Rekenhof beveelt Defensie aan de evaluatie meer geïntegreerd en over-
koepelend aan te sturen. Ook de verantwoording aan het parlement over de 
buiten landse operaties kan beter. Een transparant verantwoordingskader over de 
buitenlandse operaties kan de manier waarop het parlement wordt geïnformeerd, 
structureren.

Het Rekenhof is van oordeel dat het systeem om lessen te trekken met andere 
beschikbare informatiebronnen moet worden uitgebreid, zodat Defensie een  
vollediger zicht op de problemen krijgt. Door een betere samenwerking met en 
afstemming op de evaluatiecellen bij de land-, lucht-, marine- en medische  
component, kan relevante kennis worden benut. De sectie Evaluatie & Lessons 
Learned is goed geplaatst om dat alles te coördineren.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

• Defensie kan beide rapporteringskanalen integreren en alle lessen in een 
uniek systeem registreren dat toegankelijk is voor alle betrokkenen. Daar-
door wordt dubbel gebruik in briefings, coördinatievergaderingen, richt-
lijnen en procedures vermeden. Een aanpak vanuit de databank LL verdient 
de voorkeur.

• De ingevoerde lessen moeten worden gevalideerd aan de hand van de 
NAVO-criteria. Dat zal het LL-systeem effectiever maken. 

• Het hele proces moet in een consistent en transparant systeem worden 
opgevolgd en bewaakt.

• Het gebruik van het LL-systeem door de hiërarchische lijn moet meer aan-
toonbaar zijn. 

• Om lessen op beheers- en beleidsmatig niveau te trekken is het aange-
wezen diepgaande analyses te maken van de informatie uit meerdere 
operaties, zodat patronen kunnen worden geïdentificeerd (bijv. herhaal-
delijk terugkerende tekortkomingen). 

In zijn antwoord betwist de minister dat het parlement onvoldoende wordt geïn-
formeerd over de buitenlandse operaties. Hij gaat niet in op de aanbevelingen van 
de audit.
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1 Parl.St.Kamer,13 november 2009, DOC 52 2225/017, Algemene beleidsnota Landsverdediging, 
p.4.

2 Deze periode van vier maanden wordt een operatie genoemd. Soms wordt de term missie gebruikt, 
zelfs voor een operatiegebied (bijv. de missie in Afghanistan).

3 Een toename met ongeveer een derde ten opzichte van de vorige regeerperiode: zie doelstellingen 
in de politieke oriëntatienota 2008-2011, te raadplegen op www.mil.be.

4 Parl.St.Kamer, DOC 52 1527/002, p. 37.
5 Parl.St.Senaat, DOC 1997-98 611/7, p. 730. Parlementaire commissie van onderzoek betreffende 

de gebeurtenissen in Rwanda.

Inleiding

1 Leren uit buitenlandse operaties

In zijn beleidsnota 2010 stelt de minister van Defensie dat de deelname aan ope-
raties voor vrede en veiligheid de essentiële opdracht van Defensie is1. België 
stuurt zijn troepen in de meeste gevallen op vraag en onder de vlag van de NAVO, 
de EU of de VN voor een periode van (meestal) vier maanden in operatie2. De 
ministerraad moet telkens beslissen of Belgische troepen worden ingezet en of 
hun opdracht wordt verlengd. Defensie moet ervoor zorgen dat de troepen klaar 
zijn om aan de operaties deel te nemen en dus geschikt en voldoende getraind 
personeel ter beschikking stellen, uitgerust met het passende materieel. De vier 
componenten van de Belgische krijgsmacht (Landcomponent, Luchtcomponent, 
Marinecomponent, Medische Component) kunnen in deze operaties vertegen-
woordigd zijn. Sinds 2008 worden op jaarbasis gemiddeld 1200 personen inge-
schakeld3. In zijn commentaar bij de begroting van 2009 raamde het Rekenhof 
met de toen beschikbare gegevens de kosten voor 2009 op 123,9 miljoen euro4.

De parlementaire Rwanda-commissie formuleerde als aanbeveling dat het nood-
zakelijk was dat Defensie de operaties na afloop grondig evalueert. De commissie 
beval ook aan de bevindingen van die evaluatie om te zetten in operationele richt-
lijnen voor volgende operaties en ze te bezorgen aan alle betrokken militaire 
instanties en aan de regering5. 

Defensie voerde deze aanbeveling ondermeer uit door een sectie Evaluatie & 
Lessons Learned op te richten (verder sectie Evaluatie/LL genoemd). Die sectie 
moest de evaluatiegegevens over de buitenlandse operaties analyseren en benut-
ten. Daarmee sluit Defensie aan bij de Lessons Learned-methode die de meeste 
legers uit de NAVO-landen gebruiken om hun operationele prestaties voort durend 
te verbeteren. Dat gebeurt door de vastgestelde tekortkomingen en problemen te 
analyseren (= lessen identificeren) en door oplossingen voor te stellen, te valide-
ren en te implementeren (= lessen leren). Op die manier vermijdt een effectief 
Lessons Learned-systeem dat vastgestelde problemen zich in de toekomst 
opnieuw voordoen.
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6 Deze interdepartementale aanpak wordt in de politieke oriëntatienota de 3D-LO-benadering 
genoemd. ‘Diplomacy, Defence, Development, Law and Order’ zijn op het terrein vaak onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Parl.St.Kamer, 1 oktober 2008, DOC 52 1380/001 Politieke oriëntatie-
nota 2008-2011 van de minister van Defensie.

7 Het gebied waarin een operatie plaatsvindt wordt een theater genoemd. Voor een beschrijving van 
de geselecteerde theaters, zie bijlage 1.

2 Onderzoek

2.1 Afbakening

Een effectief optreden in het buitenland vergt een totaalaanpak op het Belgische 
niveau en dus een interdepartementale samenwerking bij elke operatie. Louter mili-
taire instrumenten volstaan niet om een duurzame vrede te verzekeren. Naast de 
minister van Defensie dragen ook andere regeringsleden (minister van Buitenlandse 
Zaken, minister van Ontwikkelingssamenwerking…) bij tot het welslagen van dit 
beleid6. 

Deze audit beperkt zich tot de activiteiten van Defensie bij de buitenlandse ope-
raties en focust binnen Defensie op het stafdepartement Operaties en Training 
(ACOS Ops & Trg).

2.2 Onderzoeksvragen 

Met deze audit wil het Rekenhof drie vragen beantwoorden:

1. Heeft het stafdepartement Operaties en Training degelijke informatie over 
de voorbereiding, de implementatie, de uitvoering en de effecten van de 
buitenlandse operaties?

2. Zijn de processen van de identificatie van lessen (Lessons Identified – LI) 
en het leren van de lessen (Lessons Learned – LL) bij de buitenlandse 
opdrachten van Defensie goed georganiseerd? 

3. Benut Defensie de getrokken lessen in daaropvolgende buitenlandse  
operaties?

Het verslag is gestructureerd op basis van deze onderzoeksvragen.

2.3 Onderzoeksmethoden

Als onderzoeksmethoden voor de audit werden documentanalyse en interviews 
gebruikt.

Beleidsnota’s, begrotingsdocumenten, regelgeving en beheersdocumenten zoals 
strategische plannen, handleidingen, procedures en procesbeschrijvingen werden 
onderzocht. Ook documenten (o.m. de Chodoporders, de eigenlijke bevelen tot 
de operatie door de chef Defensie), verslagen, briefings en rapportering aan de 
Defensietop en de ministerraad werden onderzocht.

De belangrijkste gesprekspartner was de sectie Evaluatie/LL bij het stafdeparte-
ment Operaties en Training. Daarnaast heeft het Rekenhof ook detachements-
commandanten van enkele geselecteerde operaties en projectofficieren geïnter-
viewd. Van deze besprekingen heeft het verslagen opgesteld en ter validatie aan 
de geïnterviewden voorgelegd. 

Om zicht te krijgen op de concrete werking van het leerproces werden de data-
bank Lessons Learned en de End of Mission Reports van de detachementen 
geanalyseerd. Omwille van de beheersbaarheid werden zestien operaties in drie 
theaters7 geselecteerd: Libanon (BELUFIL 2 tot 6); Kosovo (BELKOS 24 tot 28) 
en Afghanistan (ISAF KAIA 13 tot 18). Die operaties vonden plaats in 2007 en 
2008. Deze selectie werd vooraf aan Defensie meegedeeld.
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Tabel 1 – Overzicht van de geselecteerde theaters

Theater Organisatie Naam operatie Takenpakket

Libanon VN 
(resolutie nr.1773)

UNIFIL  
BELUFIL

1)  medische ondersteuning 
(stopgezet in 2009)

2) ontmijning 
3)  maritiem: fregat Leopold I 

(stopgezet december 2008)
Kosovo NAVO 

(resolutie nr. 1244)
KFOR
BELKOS

Ondersteuning van goed bestuur

Afghanistan NAVO 
(resolutie nr. 1386, 
resolutie nr.1776)

ISAF 1) beveiliging luchthaven Kaboel 
2)  vier F-16’s: ontradings-, 

verkennings- en steunopdrachten 
3) provinciale wederopbouw 
4) opleiding

De vaststellingen in onderhavig verslag kunnen niet worden gekoppeld aan con-
crete missies, gebeurtenissen, detachementen en personen. 

2.4 Verloop

Het Rekenhof heeft de audit op 15 juli 2009 aangekondigd bij de minister van 
Defensie en de chef Defensie (Chief of Defence, CHOD). Hij werd uitgevoerd 
van oktober 2009 tot en met januari 2010. 

Het voorontwerp van verslag werd op 12 mei 2010 toegestuurd aan de chef 
Defensie. Die heeft geantwoord op 10 juni 2010. In het ontwerpverslag is waar 
nodig rekening gehouden met zijn commentaar.

Op 30 juni 2010 werd het ontwerpverslag naar de minister van Landsverdediging 
gezonden. De minister heeft geantwoord op 30 augustus 2010. Zijn antwoord is 
opgenomen als bijlage 2.
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8 Door het organiek KB van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het 
Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, 
werd ook een stafdepartement Evaluatie (ACOS Eval) opgericht. Dit stafdepartement verdween bij 
de aanpassing van het KB door het KB van 6 april 2010.

9 De bevoegdheden van de verschillende ACOS en DG’s en de structuur van hun uitvoerende dien-
sten worden toegelicht in artikel 7 van het KB van 21 december 2001.

Hoofdstuk 1 
Evaluatiekader voor de buitenlandse operaties

Het Rekenhof heeft nagegaan hoe Defensie de evaluatiefunctie in het algemeen 
heeft georganiseerd (1.1) en in welke mate het departement over informatie 
beschikt om de buitenlandse operaties te kunnen evalueren (1.2) en zich te kun-
nen verantwoorden voor de minister van Landsverdediging en het parlement 
(1.3). Waar relevant worden de aanbevelingen van de Rwanda-commissie ver-
meld (in kader). 

1.1 Organisatie van de evaluatie binnen Defensie 

Organisatie van Defensie

Het Algemeen Commando (AC) is het belangrijkste orgaan van Defensie. Het 
bestaat uit:

• het directiecomité (raadgevend orgaan dat adviezen verstrekt aan de chef 
Defensie (CHOD) over de dagelijkse leiding van het AC);

• vier stafdepartementen, o.l.v. een onderstafchef (Assistant Chief of Staff 
of ACOS)8;

• zes algemene directies, o.l.v. een directeur-generaal (DG);

• de diensten van de CHOD.

De vier stafdepartementen (ACOS) hebben bevoegdheden die verband houden 
met de militaire operationaliteit9:

1. Operaties & Training (ACOS Ops&Trg), waartoe de interventiemacht 
behoort, die bestaat uit de vier componenten: de Landcomponent, de 
Luchtcomponent, de Marine en de Medische Component;

2. Strategie (ACOS Strat);

3. Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS);

4. Well-being (ACOS WB).

De zes algemene directies (DG) vervullen de ondersteunende taken:

1. Human resources (DGHR);

2. Material resources (DGMR); 

3. Juridische steun en bemiddeling (DGJM);

4. Budget en Financiën (DGBF);

5. Vorming;

6. Communicatie.

De CHOD (met zijn diensten), de ACOS en DG’s vormen samen de defensiestaf.
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10 Koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie 
van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten.

11 A. FLAHAUT, Strategisch Plan en Perspectieven, februari 2003, Hoofdstuk XIII, p. 125, te raad-
plegen op www.mil.be.

12 De dienst Interne Audit van Defensie legt zich volledig toe op de administratieve en financiële 
controle volgens de reglementaire bepalingen voor federale overheidsdiensten over interne  
controle en interne audit. Na de voltooiing van deze audit werden in artikel 39/3 van het eerder 
vermelde KB van 21 december 2001, ingevoerd door het KB van 6 april 2010, de taken van de 
inspecteur-generaal van Defensie opgesomd. Hij onderzoekt o.a., op vraag van het commando,  
de werking van de diensten van de krijgsmacht, de transversale werking van de diensten en de 
uitvoering van het vastgelegde defensiebeleid. 

Deze “eenheidsstructuur” kwam tot stand met het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 200110. Daarbij groepeerde Defensie de kernactiviteiten van de vier operati-
onele componenten (de land-, de lucht-, de medische component en de marine) in 
de stafdienst Operaties en Training. De ondersteunende beheersdomeinen (per-
soneel, materieel, budget) van alle operationele componenten worden centraal 
aangestuurd door de algemene directies. 

Organisatie van de evaluatie 

Samenwerking en coördinatie zijn potentieel zwakke punten van deze organisatie-
structuur. Daarom voorzag de minister van Defensie in zijn “Strategisch Plan+”11 
in een voortdurend overleg dat ervoor moet zorgen dat de processen worden 
geïntegreerd en dat voortdurend wordt geëvalueerd of de doelstellingen worden 
bereikt. Dit moest gebeuren met een evaluatie per functioneel domein en met een 
overkoepelende evaluatie. Met deze geïntegreerde evaluatie wou Defensie een 
doelmatige en doeltreffende inzet van de middelen verzekeren en inzicht bieden 
in de mate waarin de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd. 

Met de invoering van de eenheidsstructuur in 2001 werd daarom ook een nieuw 
stafdepartement Evaluatie opgericht om de werking van de gehele krijgsmacht 
permanent te evalueren. Dit omvatte ondermeer: 

• de evaluatie van de professionele waarde van de krijgsmacht, alsook de 
operationele waarde van de interventiemacht; 

• de integratie van de aanwezige evaluatieprocessen in een coherent evalu-
atieplan;

• de verzekering van de coherentie van de evaluatiemethodes in de krijgs-
macht.

In december 2006 werd het stafdepartement Evaluatie afgeschaft. De opdracht 
ervan werd niet door een andere dienst overgenomen12. Defensie was van oor-
deel dat de benadering van het stafdepartement intern onvoldoende was door-
gedrongen en negatief werd gepercipieerd. De ontwikkeling van evaluatieproces-
sen en -methodes werd voorlopig gedecentraliseerd en gedelegeerd aan de 
staf departementen en directies (DG’s). Door deze evolutie viel het geïntegreerde 
evaluatiesysteem, waar ook een prestatiemeetsysteem deel van uitmaakte, weg. 

Defensie was zich bewust van de leemte en heeft in 2009 een nieuwe staffunctie 
gecreëerd om de samenwerking en coördinatie tussen de stafdepartementen en 
de algemene directies te bevorderen. Ook is een gestructureerd evaluatieproces 
voor de volledige organisatie op (lange) termijn gepland. Defensie wijst er daarbij 
op dat sommige evaluatieprocessen al op lagere niveaus zijn ontwikkeld, bijv. het 
proces Lessons Learned binnen het stafdepartement Operaties en Training en de 
budgettaire controle over de functionele domeinen heen. 
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13 Bijv. periodic mission reviews van de NAVO. De NAVO probeert daarin vragen te beantwoorden 
zoals: ‘Is de Kosovaarse bevolking tevreden over de realisaties van KFOR? Is KFOR neutraal? 
Zorgt KFOR voor meer veiligheid?’

Er zijn ook andere meer specifieke initiatieven rond evaluatie genomen. Bij het staf-
departement Operaties en Training werd de sectie Evaluatie & Lessons Learned 
opgericht. Zij onderzoekt en exploiteert specifiek de evaluatiegegevens over de 
buitenlandse operaties en komt uitgebreid aan bod in dit verslag. Op het niveau  
van de vier componenten binnen dat stafdepartement Operaties en Training werd 
bij elke component een aparte evaluatiecel opgericht die vooral de trainingen eva-
lueert. Zij komen zijdelings ter sprake in punt 1.3.2.

Defensie ziet de benutting van een systeem van ‘lessen leren’ in de eerste plaats 
als informatiedoorstroming naar de top. Het wijst erop dat ook via andere kanalen 
de nodige managementinformatie de staf bereikt. De hiërarchie rekent daarbij op 
de professionaliteit van de medewerkers. Defensie hecht minder belang aan de 
terugkoppeling van informatie top-down die de kennissystemen kan voeden en de 
kennisoverdracht binnen de organisatie ondersteunt. 

Defensie wil in de toekomst een visie ontwikkelen op de juiste plaats van Lessons 
Learned in een militaire organisatie. Het wil daarom bij een volgende reorganisa-
tie van de structuur van de Defensiestaf de verantwoordelijkheden in dit domein 
verfijnen.

1.2 Informatie over de buitenlandse operaties

Het Rekenhof ging na welke informatie Defensie genereert over de buitenlandse 
operaties. 

1.2.1 Doelstellingen van de vredesoperaties

Defensie bepaalt niet zelf de doelen van de vredesoperaties waaraan het deel-
neemt. Defensie is op dit vlak een instrument van het buitenlandse beleid van de 
regering en de internationale politiek en opereert onder de koepel van organisa-
ties zoals NAVO, VN en EU. Het zijn deze organisaties die de doelstellingen voor 
de operatie in haar geheel bepalen. 

Het zijn ook de koepelorganisaties die de effecten (of het bereiken van de strate-
gische en operationele doelstellingen) van de globale operatie meten, opvolgen, 
evalueren en indien nodig bijsturen13. In Kosovo bijvoorbeeld wordt op het terrein 
uitgebreid gemeten of alle doelstellingen worden bereikt. Maandelijks kunnen 
daartoe de operaties ook worden aangepast. Politiek-diplomatieke doelstellingen 
zoals democratisering, vreedzaam samenleven, ontwikkelen van de administratie, 
een doeltreffende en “eerlijke” politieke klasse… worden daarbij onderscheiden 
van het militaire kader. Dat moet hoofdzakelijk de vrede en stabiliteit in de regio 
garanderen (bijv. bescherming en bewaking bij verkiezingen). Het uiteindelijke 
doel is dat er in het gebied geen militairen meer nodig zijn. Defensie wijst erop 
dat de outcome die het levert moeilijk meetbaar is en dat het dus per definitie 
moeilijk is te bepalen of de toegekende middelen doeltreffend worden aange-
wend. Volgens Defensie moet wel worden gestreefd naar een zo transparant en 
geïntegreerd mogelijk beheer. 

De Belgische beslissingsmacht is dus beperkt tot de beslissing om al of niet deel 
te nemen aan een operatie. België beïnvloedt de doelstellingen wel door haar 
buitenlandse politiek en aanwezigheid in organen zoals de NAVO. Defensie is niet 
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14 De operationele doelstellingen worden bepaald door de joint force commander in Brunssum of 
Napels voor Afghanistan en Kosovo en het hoofdkwartier van UNIFIL in Naqoura voor Libanon.

betrokken bij de formulering van strategische en operationele doelstellingen voor 
de vredesmissies. Binnen de vredesmissie worden die strategische en operatio-
nele doelstellingen verder geconcretiseerd tot op het niveau van de Belgische 
eenheden14. Onderstaand voorbeeld toont hoe de doelstellingen van de globale 
missie UNIFIL werden vertaald naar het Belgische militaire niveau BELUFIL. 

Doelstellingen BELUFIL

De operatie UNIFIL heeft twee algemene (politieke) doelstellingen: de Libanese 
regering ondersteunen en de Libanese strijdkrachten ondersteunen om vrede en 
veiligheid in Libanon te vestigen (VN –Resolutie 1701, 2006). Die algemene 
doelstellingen worden voor het Belgische onderdeel (BELUFIL) vertaald naar de 
inzet van:

• een detachement ontmijning en constructie (genie);

• een detachement veldhospitaal (medisch);

• gewapende bescherming (force protection) (cfr. doelstelling van de 
Rwanda-commissie die bij iedere VN-missie wordt opgenomen) en logis-
tieke diensten. 

Defensie gaat eerst na of het de opdracht technisch aankan (bijv. ontmijning). 
Het detachement krijgt vervolgens de opdracht de taken uitgevaardigd door de 
UNIFIL Force Commander, uit te voeren. 

Meer concrete doelstellingen voor de output worden niet gemaakt. Volgens 
Defensie is het moeilijk vooraf doelstellingen concreet te kwantificeren, bijv. 
“Zoveel mijnen moeten onschadelijk worden gemaakt”. Dat aantal wordt bepaald 
in overeenstemming met de omstandigheden op het terrein en de normen die de 
VN oplegt. 

Specifiek voor de missie in Libanon is het geïntegreerde optreden: bij elke actie 
wordt iemand van de ontmijning of genie bijgestaan door iemand van de medi-
sche component en ondersteund door force protection.

1.2.2 Belgische deelname aan de operaties 

Beslissing om deel te nemen en middelen in te zetten

Aanbevelingen van de Rwanda-commissie 

4. De deelname aan VN-vredesoperaties moet stoelen op een grondige analyse, 
die oog heeft voor de humanitaire, politieke en militaire aspecten van de opera-
tie. Deze analyse moet de basis vormen voor de besluitvorming. In ieder geval 
moet de regering ervoor zorgen dat bij deelname aan een missie een aantal 
voorwaarden vervuld zijn, zodat de veiligheid van de troepen maximaal gegaran-
deerd is en de kans op slagen van de missie zo groot mogelijk is.

De vraag tot deelname aan een vredesmissie komt via de internationale koepel 
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15 Zie verder onder punt 1.3.

(bijv. via de NAVO-ambassadeur) bij de minister van Buitenlandse Zaken terecht. 
Vervolgens gaat ze naar de minister van Defensie en de CHOD. Gelet op de 
beperkte middelen van Defensie, moet er worden gekozen aan welke buiten-
landse operaties België zal deelnemen. 

De audit wijst uit dat deze keuzes, in aansluiting met de aanbeveling van de 
Rwanda-commissie, worden bepaald door de volgende factoren:

• de behoeften van de internationale organisaties (NAVO, VN, EU …);

• de politieke wil tot deelname aan operaties;

• de adviezen van de CHOD op basis van de beschikbare materiële en per-
sonele middelen;

• andere uit te voeren militaire opdrachten. 

In de praktijk stelt de CHOD per operatie een dossier op. De minister van Defen-
sie legt het aan de ministerraad voor die beslist of er Belgische troepen worden 
ingezet en of lopende operaties worden verlengd of stopgezet15. Na goedkeuring 
bepaalt Defensie de concrete uitvoering. De informatie in de voorgelegde dos-
siers van de geselecteerde operaties is beperkt tot algemene informatie, kosten-
ramingen en budgettaire adviezen. 

Het overzicht van de inzet in alle operaties wordt opgenomen in het jaarlijkse 
operatieplan. Daarin bepaalt Defensie per goedgekeurde operatie de benodigde 
getalsterkte, het (financiële) statuut en de termijn. Het geeft ook het ambitieni-
veau van Defensie weer (wat Defensie wil bereiken) op basis van de beschikbare 
middelen en de politiek-militaire beslissingen. Het wordt voorgelegd aan de minis-
terraad.

Defensie formuleert zelf geen visie of doelstellingen over de deelname aan en 
uitvoering van buitenlandse operaties. Wel is het van oordeel dat het jaarlijkse 
karakter van de begroting en de budgettaire restricties een visie op middellange 
en lange termijn voor de buitenlandse operaties bemoeilijken. Defensie streeft 
naar efficiëntie en wil een doeltreffende organisatie zijn, maar merkt tegelijk op 
dat beide verzoenen met voortdurend krimpende middelen een steeds grotere 
uitdaging is en op termijn onmogelijk dreigt te worden.

Voor een afgewogen besluitvorming over inzet en prioriteiten en voor de beheers-
baarheid van de kosten is inzicht in de totale werkelijke uitgaven noodzakelijk. 
Het onderdeel Begroting van paragraaf 1.3 verder in dit hoofdstuk gaat daar 
nader op in. 

Opdracht van het Belgische detachement in operatie

Het operatiebevel van de chef Defensie (Chief of Defence Operatieorder, afge-
kort als Chodoporder) is het militaire basisdocument voor ieder detachement in 
operatie. Het gaat om een “levend” document, d.w.z. dat het telkens voor de 
volgende operatie wordt aangepast. Doordat het document voortdurend wordt 
aangepast, kon het Rekenhof niet nagaan of er verschillen waren in kader en 
krijtlijnen voor de opeenvolgende geselecteerde operaties. 

Hoewel er een basismodel bestaat voor het Chodoporder, loopt de invulling ervan 
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16 Nochtans vermelden een aantal verslagen op het einde van de operatie: “de door mij geformu-
leerde ‘end state’ werd volledig bereikt”.

17 Er bestaan nog andere specifieke rapporteringslijnen over de operaties, zoals de verslagen van de 
contactteams die ter plaatse gaan tijdens de missies en een ondersteunende, opvolgende en eva-
luerende taak hebben, en de verslagen van de Recce-teams waarbij het sleutelpersoneel van het 
detachement in voorbereiding het detachement in operatie bezoekt. Daarnaast stelt de Divisie 
Plan in samenwerking met het stafdepartement Strategie het Capstone Document for Operational 
Commitment op. Dit document informeert het stafdepartement Operaties en Training over de 
militair-strategische inzichten voor de ontwikkeling of afbouw van operaties, zonder rekening te 
houden met het budget. Het levert op die manier input voor het jaarlijkse operatieplan. De Divisie 
Plan evalueert bovendien in samenwerking met de Divisie Operaties de planning tijdens de missies. 
Op basis daarvan stelt ze aanpassingen van de Chodoporder voor in overeenstemming met de 
behoeften.

uiteen naargelang van het betrokken theater. Het Chodoporder voor ISAF is bij-
voorbeeld vrij uitgebreid. Eerst schetst het document het kader van de opdracht 
in het licht van de internationale politieke en militaire doelstellingen en vermeldt 
het de bijbehorende strategische en operationele eindsituatie (end state) die 
moet worden bereikt. Vervolgens somt het de te verrichten taken en activiteiten 
op (zonder kwantificering). Een reeks bijlagen bij de Chodoporder gaat verder in 
op de specifieke taken. Bij de uitvoering van de opdracht kan de detachements-
commandant persoonlijke klemtonen leggen op basis van wat hij belangrijk vindt. 
Er wordt geen specifieke eindsituatie vermeld voor de opdracht van het Belgische 
detachement16.

1.2.3 Opvolging en evaluatie van de buitenlandse operaties

Defensie beschikt over talrijke rapporteringslijnen over het verloop van de buiten-
landse operaties. Tabel 2 geeft de belangrijkste weer17.

Tabel 2 – Rapporteringslijnen over buitenlandse operaties

Tijdstip Verslag Doel Referentie-document

Doorlopend Drie- of zesmaandelijkse 
situatieverslagen opgesteld door 
het commando van de 
component.

Beoordeling of de capaciteit van 
de componenten beantwoordt 
aan de ambities van Defensie.

Globaal concept operationele 
evaluatie

Vóór het 
vertrek op 
operatie

Maandelijks rapport over de 
Mission Oriented Training 
(MOT) en een eindverslag  
over de training door de 
detachementscommandant. 

Beoordeling door de component 
van de paraatheid van het 
detachement en van de 
afstemming van de voor-
bereiding op de operatie. 

Globaal concept operationele 
evaluatie

Mission Ready Exercise 
(MREx): Dit is een oefening 
waar alle procedures verlopen 
zoals op het terrein van de 
operatie. Op het einde is er een 
Mission Ready Report door de 
detachementscommandant.

Certificatie door de component 
dat het detachement op missie 
mag vertrekken. Vermelding  
van verbeter- of aandachts-
punten die kunnen worden 
bijgewerkt tijdens de rest van 
de voorbereiding of op de 
operatie zelf. MREx rapporten 
zijn beschikbaar vanaf 
september 2008.

Globaal concept operationele 
evaluatie
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Tijdstip Verslag Doel Referentie-document

Tijdens de 
operatie

Dagelijkse rapportering door het 
detachement aan het 
operatiecentrum (COps). 

Beoordeling van de capaciteit 
van een detachement om de 
taken uit te voeren tijdens de 
operatie.

Verslag van de detachements-
commandant 1 maand na de 
ontplooiing in het theater 
(X+1). 

Beoordeling van de afstemming 
van de voorbereiding op de te 
vervullen opdracht. Dit verslag 
heeft een dubbele functie:de 
voorbereiding van de verkenning 
van het volgende detachement 
en waar nodig de Mission 
Oriented Training (MOT) 
verfijnen of aanpassen. 

Globaal concept operationele 
evaluatie
+ Standing Operating 
Procedure (SOP) Operations 
Reporting

Na afloop 
van de 
operatie

Database Lessons Learned  
(en uitvoeringsverslag) door 
detachement

Beoordeling van problemen die 
het detachement heeft 
vastgesteld.
Doel is lessen leren met het oog 
op de verbetering van de 
militaire praktijk tijdens 
toekomstige operaties 

SOP Lessons Learned
+ bijhorende instructies

End of Mission Report door 
detachementscommandant

Beoordeling van de wijze 
waarop het detachement heeft 
beantwoord aan de doelstellin-
gen en criteria voor de operatie.
Dit verslag heeft als doel te 
evalueren in hoeverre het 
detachement zijn opdracht uit 
het Chodoporder heeft kunnen 
vervullen met het toevertrouwde 
personeel en materieel.

Globaal concept operationele 
evaluatie
+ SOP Operations Reporting

De doorlopende rapportering en die vóór het vertrek op operatie valt buiten de 
scope van dit onderzoek. De rapportering tijdens en na de operatie verloopt, 
zoals blijkt uit de tabel, langs verschillende informatiekanalen. De drie belangrijk-
ste worden hieronder toegelicht. 

Operatiecentrum

Het operatiecentrum (COps) stuurt de lopende operaties permanent aan en volgt 
ze op. De theaters leveren dagelijkse en wekelijkse rapporten aan het COps over 
de uitgevoerde activiteiten en de tijdsbesteding van het detachement in operatie 
en over alle problemen die het ontmoet bij de uitvoering van de opdracht. COps 
zorgt voor de informatiedoorstroming binnen Defensie en levert feedback aan het 
detachement. Het rapporteert dagelijks over de operaties aan het stafdeparte-
ment Operaties en Training en de Defensietop. Op die manier moet COps  
het beslissingsproces van de CHOD en de politieke autoriteiten ondersteunen 
(informeren, coördineren en alarmeren). Over de oplossingen voor meer structu-
rele problemen krijgt COps feedback via interne vergaderingen en verslagen.  
Het overgrote deel van de problemen zijn van een laag operationeel niveau  
(bijv. tekort aan prikkeldraad) en kunnen snel worden opgelost. Omdat de focus 
ligt op de dagelijkse opvolging van de lopende operaties komt deze rapporterings-
lijn verder slechts zijdelings ter sprake.
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18 Dit is een verplichte procedure die ook geldt voor de Belgische vertegenwoordigers op het koepel-
niveau: de Senior National Representative (SNR) en de National Contingent Commander (NCC). 
Einde 2010 zullen alle richtlijnen rond dit concept – na evaluatie – definitief worden gegroepeerd. 
De geplande integratie in de SOP Ops (Bilan 2008/Objectifs 2009) werd nog niet gerealiseerd.

19 Artikel 14 van het KB van 21 december 2001. 
20 Bijvoorbeeld OPEVAL (operational evaluation) /TACEVAL (tactical evaluation)/ CREVAL (combat 

readiness evaluation)/ MOST/NOST checklists. Dergelijke evaluaties kunnen technisch gezien 
worden geïntegreerd in de bestaande databank Lessons Learned.

Globaal Concept Operationele Evaluatie

In het verleden werd de operationaliteit van de eenheden geëvalueerd op basis 
van regelmatige oefeningen (manoeuvres, schietkampen, simulatoren…) en 
inspecties. Doordat er meer verschillende opdrachten kwamen (zoals humanitaire 
opdrachten met kleinere detachementen), er nood was aan andere vaardigheden 
en de middelen beperkt werden, moest de evaluatie worden aangepast. 

In 2008 introduceerde Defensie op voorstel van de sectie Evaluatie/LL daartoe 
het Globaal Concept Operationele Evaluatie (hierna: Globaal Concept), dat 
momenteel nog wordt ontwikkeld en geëvalueerd18.

Het Globaal Concept moet het commando zicht geven op:

• de capaciteit van de componenten om te beantwoorden aan de ambities 
van Defensie; 

• de afstemming van de voorbereiding op de operatie; 

• de capaciteit van een detachement om de taken uit te voeren tijdens de 
operatie;

• de wijze waarop het detachement de doelstellingen voor de operatie heeft 
bereikt en de criteria heeft gevolgd.

Het Globaal Concept schetst enkel het kader voor de informatievoorziening- en 
doorstroming over de operationele evaluatie. Het handelt niet over de inhoud of 
de wijze waarop de evaluaties moeten worden uitgevoerd of over de toepasselijke 
standaarden en criteria. Dat behoort tot de bevoegdheid van diegenen die de 
verslagen moeten opstellen. 

Zo rapporteert het stafdepartement Operaties en Training aan de CHOD of de 
eenheden van de interventiemacht paraat zijn of niet en over de situatie van de 
eenheden in operaties. Het formuleert adviezen en aanbevelingen over behoeften 
en toegekende middelen19. Daartoe leveren de componenten, die verantwoorde-
lijk zijn voor de paraatstelling, een zesmaandelijks situatieverslag af met een 
overzicht van de lopende en geplande operaties. Defensie gebruikt geen stan-
daardmethodes om top-down te evalueren of de beschikbare capaciteit operatio-
neel is. Er worden bijvoorbeeld geen checklists gebruikt om de operationaliteit te 
beoordelen zoals de NAVO die al decennialang hanteert20. Defensie is van oor-
deel dat de bestaande rapporten voldoende informatie bevatten om de paraat-
heid te beoordelen. Omdat dit onderzoek over Lessons Learned gaat, heeft het 
Rekenhof de inhoudelijke kwaliteit van de evaluaties over de operationaliteit niet 
nagegaan. 

In aansluiting met het Globaal Concept bepaalt de Standing Operating Proce-
dure Operations Reporting (SOP Ops reporting) hoe de rapporterings- of certifi-
catieverplichtingen die het Globaal Concept voorschrijft, moeten worden uitge-
werkt voor de fasen tijdens en na de operatie. Over de doorlopende verslagen en 
de verslagen voor het vertrek vermeldt de SOP niets.
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Tijdens de operaties stelt de detachementscommandant de verslagen over de 
uitvoering van de operaties op (verslag x+1, d.i. één maand na het begin van 
operatie en End of Mission Report, EMR). De audit toont aan dat daarin weinig 
of niet wordt gerapporteerd over de resultaten en effecten van de operatie. Het 
EMR (en voorheen het uitvoeringsverslag) beperkt zich meestal tot de vermelding 
dat de geplande end state werd bereikt. Wat dit betekent blijft onduidelijk, omdat 
als de end state al in het Chodoporder werd vermeld, het zowel om de end state 
van de globale vredesmissie kan gaan als om die van de Belgische operatie.  
Verder bevatten deze verslagen vooral een bespreking van de vastgestelde  
problemen (‘lessen’). Die worden verder behandeld in hoofdstuk 2. 

Databank Lessons Learned

De databank Lessons Learned werd ontwikkeld vanaf 2002 in uitvoering van de 
aanbevelingen van de parlementaire Rwanda-commissie. Ze gaat dus het Globaal 
Concept vooraf. De doelstelling ervan is op basis van het leren van lessen te 
voorkomen dat vastgestelde problemen zich opnieuw voordoen in de buitenlandse 
operaties. Naast de input van lessen in de databank, voorzag de SOP Lessons 
Learned ook in een uitvoeringsverslag met een samenvatting van elke operatie. 

De databank heeft geen plaats gekregen in het Globaal Concept. Dat geeft pro-
blemen met de toepassing van zowel de SOP Operations Reporting als de SOP 
Lessons Learned (zie verder punt 2.3.1). Hoofdstuk 2 gaat verder in op de ver-
houding tussen de database Lessons Learned en de verslagen End of Mission en 
X+1 van het Globaal Concept.

1.3 Verantwoording over de buitenlandse operaties

Defensie werkt wat de vredesmissies betreft voor meerdere stakeholders, waar-
onder de Belgische overheid en de internationale organisaties. Defensie heeft 
tegenover iedere stakeholder een specifieke verantwoordingsplicht. Hierna wordt 
enkel de verantwoording binnen de Belgische context geschetst. 

Aanbevelingen van de Rwanda-commissie 

De evaluatie van de operaties door de militaire autoriteiten
47. Na elke buitenlandse militaire operatie moet een grondige en uitgebreide 
debriefing plaatsvinden. De bevindingen dienen omgezet te worden in operatio-
nele richtlijnen voor volgende missies en overgezonden aan alle betrokken militaire 
instanties en aan de regering.

De informatieverstrekking aan het Parlement 
54. Wanneer ons land deelneemt aan een buitenlandse missie moet een werk-
groep van de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Senaat 
de ontwikkelingen op de voet volgen en het Parlement daarover inlichten.

55. De commissie verzoekt de regering gedurende de volgende vijf jaar eenmaal 
per jaar aan de Senaat verslag uit te brengen over de vorderingen die reeds zijn 
gemaakt bij de uitvoering van deze aanbevelingen.
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21 Commissie Opvolging Buitenlandse Missies, Intern Reglement van Orde, 2 juli 2009.
22 Commissie van Landsverdediging, Verenigde Commissies voor de Landsverdediging en de Buiten-

landse betrekkingen in de Kamer en in de Senaat.
23 Parl. St. Senaat, 1997-1998, DOC 859/1 en Parl. St. Kamer, 1997-1998, DOC 1394/1 van 

28 januari 1998. Voor de acties in het kader van de NAVO of de WEU wordt de politieke controle 
gewaarborgd door de werkingsregels van de organisatie, die bepalen dat de politieke beslissingen 
bij consensus worden genomen door de Raad.

24 T. Ruys, “Kroniek van een nakende grondwetswijziging? Parlementaire controle op het inzetten van 
strijdkrachten in het buitenland”, Rechtskundig weekblad, 2009-10, nr. 13, 28 november 2009, 
p. 519-520.

25 Te raadplegen op www.mil.be.
26 Parl.St. Kamer, DOC 52 2224/010, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2010.

Parlementaire commissies

In de Senaat bestaat er een bijzondere commissie voor de opvolging van buiten-
landse missies, die op verzoek van de Kamer op 10 juli 2008 werd uitgebreid met 
een delegatie van volksvertegenwoordigers. Deze commissie vergadert achter 
gesloten deuren en dient zich te houden aan de geheimhoudingsplicht21. Daar-
naast hebben ook in andere commissies22 gedachtewisselingen plaats over de 
buitenlandse operaties. 

Beleidsnota’s

Wat de Belgische overheid betreft, rapporteert Defensie via de CHOD en de 
minister van Defensie aan het parlement. Op basis van de besluiten van de 
Rwanda-commissie heeft de regering een beleidsnota opgesteld over de politieke 
beoordeling van de Belgische deelname aan vredesoperaties geleid door de Ver-
enigde Naties. De beleidsnota bevat een toetsingskader met een overzicht van 
aandachtspunten die bij een dergelijke regeringsbeslissing aan bod moeten 
komen. Volgens de beleidsnota moet een dergelijke beslissing gepaard gaan met 
het systematisch informeren van het parlement: “De regering beschouwt dit als 
een fundamentele voorwaarde voor het waarborgen van het maatschappelijk 
draagvlak van de regeringsbeslissing”23. 

Hoe het parlement moet worden geïnformeerd, is echter niet vastgelegd. In de 
praktijk is het meestal het parlement zelf dat om uitleg vraagt indien de regering 
beslist aan een operatie deel te nemen. De informatie die aan het parlement 
wordt verstrekt, zou beperkt en algemeen van aard zijn24.

De minister van Defensie geeft in zijn politieke oriëntatienota voor de periode 
2008-201125 de algemene beleidsintenties weer. Zo stelt hij dat België – in lijn 
met het regeerakkoord – zich meer wil tonen op het internationale vlak door sub-
stantieel bij te dragen aan diverse ongewapende, diplomatieke of preventieve  
buitenlandse militaire operaties. In de verantwoording bij de begroting van Defen-
sie voor het jaar 2010 stelt de minister bij de operationele inzet in het buitenland 
voor dat jaar als doelstelling: “een doeltreffende bijdrage leveren tot crisisbeheer-
sing en de bevordering van de vrede in de wereld door militaire activiteiten”26. 

Begroting

Voor een afgewogen besluitvorming over inzet en prioriteiten en voor de beheers-
baarheid van de kosten is inzicht in de totale werkelijke uitgaven noodzakelijk. 
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27 Parl.St. Kamer, DOC 52 2222/002, Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.  
Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 
2010, p. 41.

28 Parl.St. Kamer, DOC 52 2224/010, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2010.

29 Hand.Kamer, 6 januari 2010, CRIV 52 COM 735, p. 21

Uit de begroting van Defensie kunnen de uitgaven voor de buitenlandse operaties 
niet eenduidig worden afgeleid27. Programma 16-50-5 ‘Inzet’ van de algemene 
uitgavenbegroting bevat de netto-uitgaven van de operaties, dit zijn de bij-
komende uitgaven die uitsluitend voortvloeien uit de inzet van de strijdkrachten 
in operaties, voornamelijk de werkingsuitgaven en premies (activiteitsgebonden 
personeelsuitgaven), niet de kosten van het materieel of de wedden.

Tabel 3 – Begrotingscijfers 2007-2010

Programma 16-50-5 miljoen euro

2007 73,6
2008 75,2
2009 (aangepast) 69,6
2010 (initieel) 89,1

Daarnaast beschouwt Defensie een aanzienlijk gedeelte van de kostprijs van de 
operaties als uitgaven voor training, die worden aangerekend op programma 
16-50-1. Het Rekenhof heeft in zijn begrotingscommentaren al gewezen op het 
gebrek aan transparantie en toelichting van de uitgaven voor buitenlandse opera-
ties, zowel globaal als per operatie28. 

De verantwoording bij de uitgavenbegroting voor het jaar 2010 bevat voor het 
eerst een gedetailleerde opgave van de geplande buitenlandse missies met een 
opgave van de geraamde personeelsinzet. Het Rekenhof stelde dat deze analyse 
in de toekomst nog verder zou kunnen worden verfijnd door ook de geraamde 
kostprijs per operatie weer te geven. Hierover werden ook in de Kamer vragen 
gesteld29.

De onderstaande tabel overziet de gegevens van Defensie voor de kosten voor 
de buitenlandse operaties voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

Tabel 4 – Kostenraming van de buitenlandse operaties voor 2007, 2008 en 2009 (in miljoen euro)

(1) 
Theater

(2) 
Bijdrage VN of 
andere landen

(3) 
Specifieke 

kosten voor de 
operatie

(4) 
Andere kosten 

Defensie

(5) 
Kosten

per operatie

(6)
% van de totale 

kosten

2007

Balkan 0 11,1 3,4 14,5 12,6 %
Afghanistan 0,2 24,3 15,4 39,9 34,6 %
Afrika 5,2 5 6,8 17 14,7 %
Libanon 8,3 17,2 4,4 29,9 25,9 %
Diversen(a) 0 10,2 3,9 14,1 12,2 %
Totaal 13,7 67,8 33,9 115,4 100,0 %
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30 Hand.Kamer,1 april 2009, CRIV52 COM 517, p.20 en Hand. Kamer, 29 maart 2010, CRIV52 COM 
850, p. 25. De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie zijn van oordeel dat 
het parlement voldoende wordt geïnformeerd.

(1) 
Theater

(2) 
Bijdrage VN of 
andere landen

(3) 
Specifieke 

kosten voor de 
operatie

(4) 
Andere kosten 

Defensie

(5) 
Kosten

per operatie

(6)
% van de totale 

kosten

2008

Balkan 0 10,7 3,7 14,4 11,0 %
Afghanistan 0,5 32,3 24,8 57,6 43,8 %
Afrika 4,9 7,7 5,8 18,4 14,0 %
Libanon 11,8 14,9 13,2 39,9 30,4 %
Diversen 0 0,6 0,5 1,1 0,9 %
Totaal 17,2 66,2 48 131,4 100,0 %

2009

Balkan 0 10,6 4,1 14,7 8,5 %
Afghanistan 0,6 50,4 45 96 55,7 %
Afrika 6,1 2,3 17,6 26 15,1 %
Libanon 8,3 12,2 13,9 34,4 20,0 %
Diversen (a) 0 0,7 0,5 1,2 0,7 %
Totaal 15 76,2 81,1 172,3 100,0 %

Bron: Ministerie van Landsverdediging

(a) Het gaat vooral om de activiteiten in de Baltische regio en bijdragen aan 
NATO/EU. Die bijdragen werden in 2007 aangerekend maar niet in 2008 en 2009. 

Kolom 5 bevat de totale geraamde kosten per operatie, dat zijn de kosten die 
Defensie moet dragen. Die worden onderverdeeld in de kosten specifiek voor de 
operatie (kolom 3), die min of meer overeenstemmen met de bedragen uit de 
begroting vermeld in tabel 3, en andere eerder algemene kosten voor personeel, 
training enzovoort (kolom 4). Hiervan worden de terugbetalingen (bijdragen) van 
de VN of van andere landen afgetrokken, die kunnen verschillen naargelang van 
het theater en de gevraagde opdracht (kolom 2).

Verantwoordingskader

Het Rekenhof heeft weinig informatie gevonden over de evaluatieresultaten van 
de operaties die vanuit Defensie aan de regering is bezorgd, zoals de Rwanda-
commissie in haar aanbeveling 47 had gevraagd. 

Aan de rapportering over de uitvoering van de aanbevelingen van de Rwanda-
commissie (aanbeveling 55) is in 2003 een eind gekomen in onderling overleg 
tussen Defensie en het kabinet van de minister van Defensie, na vijf jaar opvol-
gingsrapportering zoals de commissie had gevraagd. De parlementsleden blijven 
echter geïnteresseerd in de buitenlandse operaties en sommigen zijn van oor-
deel dat Defensie en de minister van Landsverdediging te weinig informatie aan 
het parlement bezorgen, zoals blijkt uit meerdere parlementaire vragen en inter-
venties30. 

In verschillende landen leidde de gewijzigde rol van het leger al tot een toene-
mende parlementaire betrokkenheid en controle. Dat de verantwoording ook 
meer gestructureerd kan, toont onderstaand voorbeeld aan.
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31 Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden – besluitvorming uit-
zendingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23591 en 26454, nr. 7.

Toelichting bij de wijze van verantwoording in Nederland

Om het politieke besluitvormingsproces over de deelname aan buitenlandse opera-
ties te verbeteren, schrijft de Grondwet (art. 97 en 100) sinds 2000 voor dat de 
regering het parlement vooraf moet inlichten over de inzet van militaire eenheden 
voor vredesmissies. Dat gebeurt o.a. aan de hand van het ‘toetsingskader uitzen-
ding militaire eenheden’. Dat is een checklist die de regering moet volgen als ze 
het parlement informeert over de voorbereiding en de besluitvorming van de deel-
name aan operaties. De aandachtspunten zijn van politieke aard en van militaire of 
organisatorisch/financiële aard. Deze lijst biedt een structuur voor zowel de voor-
bereiding van de missies als voor de informatie vooraf aan het parlement en de 
openbare evaluatie na afloop van de missie. Hoewel grondwettelijk gezien de rege-
ring zich mag beperken tot het verstrekken van inlichtingen, volgt in de praktijk 
daarna een parlementair debat. Op grond van ontwikkelingen en Lessons Learned 
werd het toetsingkader al geactualiseerd31.

1.4 Conclusies 

Omdat Defensie in internationale operaties slechts één van de spelers is, heeft 
het een beperkte impact op de bepaling van de doelstellingen en de wijze van 
uitvoering van de internationale militaire operatie waar het aan deelneemt. Ook 
de beoordeling of de doelstellingen zijn bereikt, gebeurt op het niveau van de 
internationale organisaties (NAVO, EU, VN). Defensie heeft wel, tot op zekere 
hoogte, invloed op de wijze van uitvoering van de buitenlandse operatie. 

Om inzicht te hebben in de efficiëntie van de Belgische deelname in de buiten-
landse operaties moet Defensie over informatie beschikken die het mogelijk 
maakt de operatie te evalueren. Omdat er geen overkoepelend evaluatiesysteem 
bestaat, is Defensie aangewezen op versnipperde informatiestromen om de bui-
tenlandse operaties te beheren en te evalueren.

Defensie heeft zicht op de kostprijs van de operaties maar beoordeelt de efficiën-
tie en de effectiviteit van de buitenlandse operaties als dusdanig niet. De vraag 
of de inzet van een detachement daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het doel van 
de globale operatie wordt als dusdanig dus niet beantwoord. 

Bij buitenlandse operaties volgt Defensie vooral het procesverloop en de activi-
teiten van het detachement op. Met het recente Globaal Concept Operationele 
Evaluatie wil Defensie een kader creëren dat de top van Defensie de nodige 
informatie verschaft over de voorbereiding, de uitvoering en de afloop van de 
buitenlandse operaties. Het Globaal Concept bevat rapporteringsverplichtingen 
en -procedures, maar geen inhoudelijke of methodologische richtlijnen voor de 
uitvoering van de evaluaties. Dat is de bevoegdheid van degenen die de rappor-
ten moeten opstellen.

Hoewel Defensie tegemoet is gekomen aan de aanbevelingen van de Rwanda-
commissie, kan de verantwoording over de buitenlandse operaties aan het parle-
ment beter. De huidige beleidsdocumenten zijn algemeen en de begroting van 
Defensie is niet voldoende transparant om het parlement inzicht te verschaffen in 
de inzet van middelen voor de buitenlandse operaties. Er ontbreekt een duidelijk 
verantwoordingskader dat de informatiedoorstroming naar het parlement over de 
buitenlandse operaties structureert.
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32 Joint Analysis and Lessons Learned center, Lessons Learned database – Quick starters Guide, 
www.jallc.nato.int.

33 SOP Ops Lessons Learned nr.11.1.1

Hoofdstuk 2 
Proces Lessons Learned bij Defensie

Dit hoofdstuk gaat na hoe het proces Lessons Learned (LL) voor de buitenlandse 
operaties werkt. Defensie wil met dat proces de operationele prestaties van de 
detachementen constant verbeteren. 

Onder ‘leren’ wordt de verwerving en toepassing van kennis uit evaluaties ver-
staan, m.a.w. het trekken van lessen maar ook de omzetting van de lessen in een 
verbeterde praktijk. Om succesvol lessen te identificeren en te leren moet o.a. 
aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

• Het proces moet goed georganiseerd zijn, met duidelijk toegewezen ver-
antwoordelijkheden.

• De nodige financiële en personele middelen moeten beschikbaar zijn. 

• De lessen moeten tijdig en snel worden geïdentificeerd zodat het volgende 
detachement de lessen kan benutten.

• De lessen moeten worden gevalideerd op juistheid, relevantie en consis-
tentie. De NAVO stelt volgende vereisten aan deze informatie: ze moet 
a) toepasbaar b) betekenisvol c) nauwkeurig d) bruikbaar e) zonder context 
bruikbaar f) en bondig zijn32.

• De lessen moeten in een systeem worden geregistreerd en verspreid. 

Defensie onderscheidt in het proces Lessons Learned (LL) drie fasen33: een 
opstartfase (kick-off), een identificatiefase en een leerfase. In de kick-off wordt 
de nodige informatie over de evaluatieprocedures aan alle betrokkenen mee-
gedeeld. De Chodoporder bevat daartoe altijd een bijlage over LL. De identifica-
tiefase dient om de lessen te identificeren en te valideren (Lessons Identified).  
In de leerfase wordt een oplossing voor het probleem voorgesteld, door de hiërar-
chie goedgekeurd om vervolgens te worden geïmplementeerd (Lessons Learned). 

De detachementscommandant identificeert de lessen en doet voorstellen voor 
verbetering. Hij formuleert de tekortkomingen en problemen tijdens en onmiddel-
lijk na de uitvoering van de operatie via de drie in punt 1.2.3 vermelde kanalen: 

• de dagelijkse en wekelijkse rapportering naar het operatiecentrum (COps) 
over het praktische opvolging van de lopende operaties (dit proces komt 
verder slechts zijdelings ter sprake).

• de input en opvolging van lessen in de databank LL;

• het verslag X+1, d.i. één maand na het begin van de operatie, en het End 
of Mission Report (EMR) van het Globaal Concept operationele evaluatie, 
beide aan de sectie Evaluatie/LL. 

Onder het leerproces of het proces LL wordt in deze audit zowel de databank LL 
als de verslagen van de detachementscommandant verstaan. In de paragrafen 
2.1 en 2.2 worden beide informatiekanalen onderzocht. Telkens komen volgende 
punten aan bod: de instructie en de dataverzameling, de identificatie van de les, 
het voorstel van oplossing, de opvolging en procesbewaking en ten slotte de  
rapportering en informatieverspreiding. Paragraaf 2.3 behandelt de coördinatie 
tussen de twee informatiekanalen. 
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34 Een aantal gegevens bij de onderzochte missies (vanaf begin 2007) werden retroactief ingevuld.

2.1 Databank Lessons Learned

De databank LL kreeg definitieve vorm in oktober 200734. Per les wordt volgende 
format of fiche ingevuld. 

Lesson name Les in enkele woorden
Drafter Opsteller van de fiche
Domain 18 domeinen, zoals Br1(personeel)…Br8 (Financiën), WB 

(Well-being), Med (Medisch), CIMIC (Civil military cooperation), 
enz. De domeinindeling is geïnspireerd op de basisindeling van het 
Belgische leger

Importance 3 mogelijkheden: minor, important of essential
Description Omschrijving van het probleem
Proposal Mogelijke oplossing voorgesteld door de detachementscommandant 
Comments Commentaar, vooral gebruikt door de sectie Evaluatie/LL zelf
Proposed solution Oplossing door de projectofficier
Decision Akkoord van de bevoegde autoriteit over de voorgestelde 

oplossing van de projectofficier

Phase 4 fasen: planning, preparation, execution en post-mission
LOD ‘Lines of development’ of NAVO- ontwikkelingslijnen (doctrine, 

organisatie, training, leadership, materieel, personeel, facility, 
interoperability)

Type Drie soorten: veiligheidsproblemen, politieke problemen en 
problemen met de regelgeving 

ARL Trefwoord

Action Dienst die de oplossing zal implementeren
Projectofficier Naam van de bevoegde projectofficier
End date Datum van afsluiting van de fiche
Level Niveau waarop het probleem ontstaat (bijv. een onderscheid 

tussen de stafdienst operaties en Training, de component, het 
hoger echelon, internationaal of onbekend)

Status Archived of busy

Enkele velden uit de fiche worden hierna toegelicht. 

De databank is gericht op het capteren van de expertise van de manschappen in 
operaties en de exploitatie van de ingevoerde gegevens via verschillende zoek-
functies (vrije en gestructureerde trefwoorden, zoeken via domeinen, thema’s en 
fazen) en automatisch gegenereerde statistieken voor structureel onderzoek 
(trendanalyses). 



Leren van buitenlandse militaire operaties – Rekenhof, november 2010 25

35 16 % van de lessen in de onderzochte missies wordt als een veiligheidsprobleem beschouwd.
36 Het betrokken detachement, de commandant van het toekomstige detachement, de evaluatiecel 

van de betrokken component, de betrokken stafsecties, een vertegenwoordiger van het COps en 
de sectie Evaluatie/LL.

37 SOP Ops Lessons Learned nr.11.1.1 p. 9.

2.1.1 Instructie en verzameling van data

Instructies

Vóór het vertrek naar en de verkenning van de operatiezone geeft de sectie Eva-
luatie/LL binnen de algemene briefing aan het sleutelpersoneel van het detache-
ment een korte briefing over LL. De toekomstige detachementscommandant 
krijgt een exemplaar van de richtlijnen en de software. Daardoor kan hij de nodige 
informatie bezorgen aan het einde van zijn zending, volgens een gestandaardi-
seerd formaat. Hij kan de databank ook raadplegen voor problemen van detache-
menten met analoge opdrachten uit het verleden. De detachementscommandant 
ontvangt voor zijn vertrek ook de actualisering en de opvolging van de problemen 
die zijn voorgangers hebben gesignaleerd (top-observables).

Dataverzameling

Van bij het begin van de operatie worden de gegevens continu bijgehouden. 
Onmiddellijk na het einde van de opdracht bezorgt de detachementscommandant 
de ingevulde databank aan de sectie Evaluatie/LL. Die bezorgt ze vervolgens aan 
de verschillende stafsecties en aan de betrokken componenten. 

Het Rekenhof stelde vast dat de databank ingevuld is voor alle onderzochte ope-
raties. 

Uit de audit blijkt echter ook dat de detachementscommandanten zich niet base-
ren op criteria om de databank in te vullen. De bestaande NAVO-criteria (toepas-
bare, betekenisvolle, nauwkeurige, bruikbare, bondige informatie die zonder con-
text te gebruiken is) worden niet gecommuniceerd aan of gebruikt door de 
detachementscommandanten. Defensie legt evenmin criteria vast om prioriteiten 
te bepalen. De commandanten beoordelen de impact van de les op de operatie 
(essential, important en minor) eveneens zonder criteria, zodat die beoordeling 
verschilt van operatie tot operatie. Deze kwalificatie biedt daardoor weinig meer-
waarde. 40 % van de lessen krijgt de kwalificatie ‘minor impact’. Los van het voor-
melde subjectieve karakter van de beoordeling worden wellicht te veel lessen in 
de databank opgenomen. Wel kunnen alle lessen worden opgevraagd waar er 
veiligheidsproblemen zijn35, maar ook hier is het bepalen of een les een veilig-
heidsprobleem stelt, niet bepaald door criteria maar wel door ervaring.

2.1.2 Identificatie van de lessen 

Binnen twee weken na het einde van de operatie organiseert de sectie Evalua-
tie/LL een coördinatievergadering met alle betrokken instanties36 om de vast-
stellingen van het detachement om te vormen tot een geïdentificeerde les (LI). 
Dat gebeurt door voor iedere vaststelling37: 

• tot een eenduidige omschrijving te komen; 

• een projectofficier aan te wijzen; 

• de termijn vast te leggen waarbinnen ze moet worden opgelost (deadline); 
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• de prioriteit vast te leggen; 

• de graad van vertrouwelijkheid te bepalen, indien nodig.

Op de coördinatievergadering wordt de projectofficier aangewezen die “eigenaar” 
wordt van de LI. De projectofficier is een domeinspecialist die vanuit de gegevens 
van de fiche en de aanvullende verklaringen op de coördinatievergadering peilt 
naar de dieperliggende oorzaken van het geschetste probleem. Hij moet ook 
oplossingen voorstellen.

Het Rekenhof woonde een coördinatievergadering bij en stelde vast dat de wijze 
waarop de vergadering is georganiseerd, het effectief mogelijk maakte lessen te 
identificeren en een begin van opvolging te verzekeren. Het constateerde echter 
ook dat de vaststellingen van het detachement niet werden gevalideerd op juist-
heid, relevantie en consistentie. Op de coördinatievergadering worden alle inge-
voerde vaststellingen standaard gevalideerd. Dat heeft, mee doordat er geen 
criteria worden gebruikt (2.1.1), tot gevolg dat identieke of bijna identieke lessen, 
punctuele problemen die al opgelost zijn, vage en niet concreet geformuleerde 
lessen, te specialistische lessen die niet zonder context te begrijpen zijn… in de 
databank opgenomen blijven. Een aantal lessen heeft onvoldoende inhoud, is niet 
relevant of heeft geen toegevoegde waarde. Vaak gaat het om tijdelijke proble-
men op uitvoeringsniveau. Deze kleine problemen zorgen voor ruis in de data-
bank. De sectie Evaluatie/LL stelt evenwel dat dit de tendensanalyses niet 
schaadt door het groot aantal ingevoerde lessen. Bovendien wenst de sectie de 
input van de databank LL niet te ontmoedigen door te selecteren. Uit tabel 5 
blijkt dat het aantal lessen per operatie wisselend en vaak hoog is. In de zestien 
onderzochte operaties werden in totaal 613 lessen geïdentificeerd (d.i. 12 % van 
de lessen in de databank).

Tabel 5 – Aantal lessen in de databank en type verslagen

Benaming  
operatie

Startdatum 
operatie

Einddatum 
operatie

Aantal 
lessen in 
databank

Uitvoeringsverslag (UV) 
of End of Mission 
Report (EMR) met 

aantal pagina’s

BELUFIL 2 09/02/2007 12/06/2007 78 UV (12 p.)
BELUFIL 3 12/06/2007 10/10/2007 28 UV (11 p.)
BELUFIL 4 10/10/2007 10/02/2008 55 UV (16 p.) 
BELUFIL 5 10/02/2008 10/06/2008 76 UV (64 p.)
BELUFIL 6 10/06/2008 14/10/2008 24 EMR (54 p.)
BELKOS 24 29/03/2007 29/07/2007 61 UV (5 p.)
BELKOS 25 29/07/2007 03/12/2007 17 –
BELKOS 26 28/11/2007 07/04/2008 42 – 
BELKOS 27 01/04/2008 05/08/2008 23 EMR (31 p.)
BELKOS 28 01/08/2008 03/12/2008  8 EMR (51 p. (+’X+1’))
ISAF KAIA 13 05/03/2007 30/06/2007 35 –
ISAF KAIA 14 30/06/2007 26/10/2007 22 –
ISAF KAIA 15 26/10/2007 29/02/2008 17 –
ISAF KAIA 16 29/02/2008 01/07/2008 24 –
ISAF KAIA 17 24/06/2008 30/10/2008 87 EMR (11p.)
ISAF KAIA 18 28/10/2008 03/03/2009 16 EMR (33p. (+’X+1’))
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38 P. Dewinne, Lessons Learned ISAF, Brussel, Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, 2004  
(niet-gepubliceerde research paper), p. 5 

39 Als het veld ‘decision’ wel was ingevuld, werd tijdens de audit de kwaliteit van de beslissing niet 
nagegaan.

2.1.3 Voorstel van oplossing, opvolging en procesbewaking

Voorstel van oplossing

De sectie Evaluatie/LL is verantwoordelijk voor de organisatie en het bijhouden 
van de databank. Momenteel bewaakt ze enkel het verloop van het proces en 
treedt niet inhoudelijk op. Ze vindt dit ook haar taak niet en is van oordeel dat ze 
momenteel (met maximaal vier personeelsleden) onderbemand is om deze taak 
inhoudelijk uit te voeren. 

Binnen vier tot zes weken na de coördinatievergadering organiseert de sectie 
Evaluatie/LL een debriefing LL. Daarin schetsen de projectofficieren aan de deta-
chementscommandant en aan de commandant van het detachement in voorberei-
ding de stand van zaken van hun LI uit de voorbije operatie. 

Het Rekenhof woonde een debriefing bij en constateerde dat de actieve opvol-
ging van de LI door de sectie Evaluatie/LL eindigt met deze debriefing. Nochtans 
staat in de taakbeschrijving38 dat de sectie aan de componenten en de andere 
stafdepartementen de acties moet meedelen die zij moeten nemen naar aan-
leiding van de vastgestelde problemen. 

De oplossing die de projectofficier voorstelt, moet het akkoord krijgen van de 
bevoegde autoriteit. Dit kan, naargelang van de aard van het probleem, een com-
mandant van een component, de onderstafchef Operaties en Training, een direc-
teur van een algemene directie of de chef Defensie zijn. Op het ogenblik dat er 
een beslissing wordt genomen die het gewenste resultaat moet bewerkstelligen 
en deze beslissing door de projectofficier ook daadwerkelijk in de databank wordt 
ingevoerd, wordt de les en dus ook het dossier definitief afgesloten in de data-
bank (archived). 

Opvolging en procesbewaking

De bewaking van het leerproces is beperkt. Het gebruik van de databank als 
opvolgingsinstrument is niet doorgetrokken tot op het niveau van de implementa-
tie van de lessen. Dit is het ogenblik waarop de geïdentificeerde les een ‘geleerde 
les’ wordt. De gebrekkige opvolging is de achillespees van het proces LL. 

In eerdere versies kon de termijn waarbinnen het probleem moest worden opge-
lost, ook worden vastgelegd, maar in de huidige toepassing betekent ‘end date’ 
enkel dat de fiche is afgesloten (‘archived’). De lessen worden in de databank 
afgesloten zonder informatie over de beëindiging van het leerproces of de imple-
mentatie van de oplossing. Slechts 5 % van de onderzochte lessen (34 op 613) 
stond bij afsluiting van de audit nog open (status ‘busy’) terwijl slechts in de helft 
van de onderzochte lessen het veld van de beslissing (‘decision’) was ingevuld39. 

De wijze waarop de oplossing wordt gevonden en geïmplementeerd is niet in de 
databank LL terug te vinden. De projectofficieren zijn in het bezit van die informa-
tie en de sectie Evaluatie/LL gaat ervan uit dat de voorgestelde oplossing zal 
worden geïmplementeerd zonder dat dit proces verder wordt bewaakt. Tabel 6 
toont hoeveel keer een bepaald veld van de fiche in de databank is ingevuld op 
het totaal van de 613 onderzochte lessen.
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40 SOP Ops Lessons Learned nr.11.1.1 Bijlage G Vaste richtlijnen LL.

Tabel 6 – Ingevulde velden op de fiche (absolute aantallen en percentages)

Benaming van het veld Proposal Comment Proposed 
solution

Decision

Aantal keer ingevuld 573 309 172 302

Percentage 93,5 % 50,4 % 28,1 % 49,3 %

De jobrotatie binnen Defensie (om de twee à drie jaar) in combinatie met de 
werk- en tijdsdruk en een soms onzorgvuldige behandelingsattitude verklaren de 
onvolledige invulling van de fiches. Projectofficieren wisselen van job voordat 
oplossingen zijn gevonden of geïmplementeerd. Defensie controleert de over-
dracht van deze functies niet systematisch, waardoor het niet zeker is of de 
opvolger van de projectofficier alle informatie krijgt over wat nog openstaat in de 
databank LL.

Door die gebrekkige opvolging blijft het leerproces steken in het stadium van de 
geïdentificeerde lessen (LI). De databank LL is bijgevolg geen databank van 
geleerde maar van geïdentificeerde lessen. 

2.1.4 Rapportering en informatieverspreiding

Rapportering

De databank LL is een instrument om informatie te verzamelen, te registreren en 
te analyseren. Oorspronkelijk was aanvullend een uitvoeringsverslag gepland dat 
een algemeen beeld moest geven van de opdracht40. De detachementscomman-
danten hebben de opmaak van dit verslag gedeeltelijk verwaarloosd en de sectie 
Evaluatie/LL heeft het niet of onvoldoende opgevolgd (zie tabel 5). Momenteel is 
deze rapportering overgenomen door de verslaggeving in het kader van het Glo-
baal Concept (zie verder punt 2.2).

Uit de lessen in de databank kunnen trendanalyses worden afgeleid die het beleid 
van Defensie kunnen ondersteunen. De bedoeling was die analyses, samen met de 
vaststellingen uit eventuele uitvoeringsverslagen op de aanvankelijk driemaande-
lijkse en later zesmaandelijkse briefing, bij de onderstafchef Operaties en Training 
te presenteren. Het gaat om informatie over structurele tendensen in de buiten-
landse operaties, bijv. het aantal trainingsproblemen is verhoogd met factor x, het 
aantal veiligheidsproblemen is verhoogd. Op basis van die tendensen kan Defensie 
tijdig ingrijpen en bijsturen. 

Informatieverspreiding 

De databank biedt voldoende mogelijkheden voor de verspreiding van de informa-
tie. Momenteel hebben ongeveer 400 personen toegang, vooral medewerkers van 
de detachementen die op missie zijn of gaan vertrekken en de projectofficieren. 
Er wordt geen systematische feedback geleverd. Uit interviews met enkele deta-
chementscommandanten bleek dat er weinig vraag was naar feedback. Feedback 
is vooral belangrijk voor de projectofficieren die naar oplossingen moeten zoeken, 
omdat het een zicht geeft op wat met hun voorstellen tot oplossing gebeurt. Het 
wordt aan de betrokkenen overgelaten de hiërarchie of de sectie Evaluatie/LL te 
bevragen. 
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41 SOP Ops 3.1.1 Operations reporting, Bijlage D App 2

2.2  Rapportering in het kader van het Globaal Concept  
Operationele Evaluatie

Midden 2008 werd het Globaal Concept Operationele Evaluatie geïntroduceerd 
(zie punt 1.2.3.). Dit introduceert een nieuw kanaal voor de verzameling en ana-
lyse van lessen, naast en los van de databank LL. Het gaat om de verslagen die 
de detachementscommandant één maand na aanvang operatie (verslag X+1) en 
na de operatie (End of Mission Report, EMR) moet opstellen. 

De evaluatie van de opdracht één maand na de ontplooiing maakt het mogelijk 
snel te reageren. De bedoeling is zowel het detachement in voorbereiding als 
degenen die deze voorbereiding begeleiden, te ondersteunen met recente infor-
matie uit de lopende operatie. Het EMR evalueert de operatie na afloop in haar 
geheel en beoordeelt in hoeverre het detachement zijn opdracht heeft kunnen 
vervullen met het toevertrouwde personeel en materieel. 

Het systeem werd tijdens de audit geëvalueerd. Het Rekenhof wijst er daarom op 
dat de recente introductie (midden 2008) en de nog lopende evaluatie van het 
systeem een voorbehoud bij de beoordeling wettigen.

2.2.1 Instructie en verzameling van data

Instructie

De detachementscommandant en het sleutelpersoneel krijgen vóór de operatie 
een briefing over de verslaggeving binnen het Globaal Concept, los van de brie-
fing over de databank LL. De sectie Evaluatie/LL ondersteunt de detachements-
commandanten daarnaast door bij de meeste operaties een contactteam ter 
plaatse te sturen om de opmaak van beide verslagen te begeleiden. Op hun beurt 
moeten de contactteams een verslag van hun ondersteuningsopdracht opstellen 
door een bijkomende operatieorder. Defensie heeft geen dergelijke verslagen 
voorgelegd. 

Dataverzameling

De detachementscommandanten respecteren de rapporteringsverplichting. Ze 
sturen hun verslagen naar de sectie Evaluatie/LL die de informatiedoorstroming 
uit de operaties beheert en de verslagen archiveert. Omdat het systeem recent 
werd geïntroduceerd, zijn deze verslagen niet voor alle onderzochte operaties 
beschikbaar (zie tabel 5). Het X+1-verslag was slechts in twee van de zestien 
geselecteerde missies beschikbaar. Het Rekenhof constateerde dat de beschik-
bare X+1 verslagen bijna integraal worden overgenomen in het EMR.

De detachementscommandanten baseren zich voor hun verslagen, net zomin als 
voor de input in de databank LL, op criteria. Zoals bij de databank wil de sectie 
Evaluatie/LL de input van lessen in de verslagen niet ontmoedigen. Beide versla-
gen worden opgesteld volgens een template41 die heel wat elementen overneemt 
van degene die oorspronkelijk was ontworpen voor het uitvoeringsverslag bij de 
databank LL. 
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De presentatie van de lessen in een gestructureerd verslag zorgt er volgens de 
sectie Evaluatie/LL voor dat de hiërarchie en de detachementscommandant van 
de volgende operatie gemakkelijk kennis kunnen nemen van de informatie over de 
globale operatie. De doorlopende tekst zou zich volgens een aantal detachement-
scommandanten ook beter lenen voor het formuleren van positieve en meer alge-
mene lessen. In de audit van het Rekenhof kon dit niet worden nagegaan. 

2.2.2 Identificatie van de lessen

Na de operatie houden de detachementscommandant en de sectie Evaluatie/LL 
een coördinatievergadering om het EMR te bespreken en eventueel te verduide-
lijken. De projectofficieren zijn daarbij niet aanwezig. 

De informatie (lessen) uit de verslagen wordt tot nu toe niet geregistreerd, geïn-
ventariseerd en opgevolgd in een unieke informaticatool. Gerichte zoekacties 
(thematische en andere) zijn bijgevolg niet mogelijk. Een gebruiker moet dus alle 
verslagen volledig doornemen. Uit interviews (bijv. met de projectofficieren die 
enkel binnen hun bevoegdheidsdomein werken) bleek dat bepaalde verslagen te 
omvangrijk zijn en te veel lessen bevatten (te vergelijken met wat in de data-
bank LL werd ingegeven, zie tabel 5). De lectuur van volledige verslagen is niet 
efficiënt.

De lessen in de verslagen worden niet formeel geïdentificeerd noch gevalideerd 
op juistheid, relevantie en consistentie. Buiten de template die een houvast geeft 
voor de punten die aan bod moeten komen, wil de sectie Evaluatie/LL geen bij-
komende beperkingen opleggen voor de selectie van de informatie. De sectie 
Evaluatie/LL is niet inhoudelijk met de lessen bezig en vindt het ook haar taak 
niet. 

2.2.3 Voorstel van oplossing, opvolging en procesbewaking

De sectie Evaluatie/LL bezorgt de verslagen via hiërarchische weg aan de betrok-
ken diensten voor oplossing en verdere afhandeling. Van de coördinatievergade-
ring bestaat geen officiële rapportering, wat de opvolging niet vergemakkelijkt. 
De sectie Evaluatie / LL gaat ervanuit dat de betrokken projectofficieren uit 
eigen initiatief de lessen die tot hun domein behoren, uit de verslagen zullen 
opnemen. Ze beschouwt haar taak als afgerond als ze informatie aan de staf en 
andere diensten heeft bezorgd. Omdat er geen actief opvolgingssysteem is, moet 
iedere dienst en projectofficier de voor hem relevante lessen uitzoeken. De ver-
slagen zijn dan ook minder oplossingsgericht en opvolgingsvriendelijk dan de 
fiches van de databank LL; die vereisen immers een inbreng van de projectofficie-
ren om de lessen te kunnen afsluiten. 

De sectie Evaluatie/LL haalt wel in onderling overleg en na goedkeuring door de 
hiërarchie de belangrijkste lessen uit de verslagen X+1 en de EMR. Ze kan daar-
bij niet steunen op een formele procedure of criteria. De sectie neemt die priori-
taire lessen op in een “action itemlist” die op de agenda van de stafvergaderingen 
wordt geplaatst. De sectie Evaluatie/LL is op die vergaderingen aanwezig.

De oplossing en implementatie van de lessen worden verder niet opgevolgd. Vol-
gens de sectie Evaluatie /LL toont het al dan niet terugkeren van dezelfde pro-
blemen en lessen in de verslagen X+1 en de EMR van de volgende operaties aan 
of een les al dan niet is opgelost of geïmplementeerd. 
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42 Op de door het Rekenhof bijgewoonde coördinatievergadering en debriefing werden enkel de les-
sen in de databank LL besproken.

2.2.4 Rapportering en informatieverspreiding

De sectie Evaluatie/LL deelt de prioritaire lessen in de action-itemlist aan de 
Defensiestaf mee op de stafvergaderingen en op de zesmaandelijkse briefing bij 
de onderstafchef Operaties en Training. Van die zesmaandelijkse briefing wordt 
geen officieel verslag gemaakt. Voor de sectie Evaluatie/LL eindigt haar taak in 
het leerproces bij de communicatie van de informatie naar de staf. Verdere infor-
matieverspreiding binnen Defensie behoort volgens de sectie niet tot haar taak, 
rekening houdende met de hiërarchische structuur waarbinnen wordt gewerkt. 
Dat bemoeilijkt de opvolging van de lessen en het leveren van feedback. Het 
trekken van lessen binnen de Defensiestaf verloopt minder formeel en systema-
tisch dan bij de operaties zelf.

De sectie Evaluatie/LL levert ook geen systematische feedback. Hier gelden 
dezelfde vaststellingen als bij de databank LL (punt 2.1.4). 

2.3 Coördinatie 

2.3.1 Coördinatie binnen het systeem Lessons Learned

De drie kanalen waarmee de detachementscommandant de tekortkomingen en 
problemen tijdens en onmiddellijk na de uitvoering van de operatie formuleert 
(verslagen aan het operatiecentrum, databank LL en de verslagen binnen het 
Globaal Concept), zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Hoewel de rapportering 
aan het operatiecentrum focust op de dagelijkse opvolging van de operaties, 
komen een aantal tekortkomingen en problemen terug in de databank LL en de 
verslagen van de detachementscommandant. Afstemming tussen de verslag-
geving aan het operatiecentrum en verslaggeving in het kader van het systeem 
Lessons Learned (database + Globaal Concept) is wenselijk maar werd in het 
kader van deze audit niet verder uitgediept.

Dat de databank LL en het EMR (en het X+1-verslag) moeten worden geïnte-
greerd, lijkt voor de hand te liggen maar dat werd nog niet gerealiseerd. Binnen 
de sectie Evaluatie/LL bestaan daarover verschillende visies. Tot nu toe is alles 
wat betrekking heeft op de databank gescheiden van alles wat past binnen het 
Globaal Concept. Het gebrek aan integratie toont zich in het onafhankelijk func-
tioneren van de onderdelen in de sectie Evaluatie/LL zelf. Volgende bevindingen 
staven dit:

• De SOP LL is niet geïntegreerd in het Globaal Concept: enerzijds dekt de 
SOP LL niet meer het gehele proces omdat het deel rapportering niet meer 
toepasbaar is, anderzijds heeft de databank geen plaats gekregen in het 
Globaal Concept.

• Er zijn twee briefings vóór de start van de operatie: één over de databank en 
één over de verslaggeving over de operaties binnen het Globaal Concept.

• Er zijn meestal42 twee verschillende coördinatievergaderingen: één met de 
bespreking van de ingevoerde lessen in de databank LL en één met de 
bespreking van het EMR. 
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43 In de bijgewoonde coördinatievergadering werden wel nog heel wat lessen in de databank LL 
geplaatst.

44 Bij de luchtcomponent en de marine is er meestal weinig verschil tussen een oefening en een echte 
operatie, omdat zij permanent samenwerken in een NAVO-omgeving. 

Het naast elkaar bestaan van de databank LL en de verslagen X+1 en EMR heeft 
dubbel gebruik of overlapping tot gevolg. Dikwijls zijn de lessen (bijna identiek) 
zowel in de databank als in het EMR opgenomen. Bij andere operaties staan er 
veel lessen in het EMR en slechts een selectie in de databank. Er zijn geen crite-
ria om lessen in het één, het ander of beide kanalen op te nemen. De behandeling 
en opvolging verschillen per kanaal.

Het Rekenhof acht het daarom aangewezen de verschillende rapporteringsyste-
men over de uitvoering van de operaties te integreren. Als een eerste stap kun-
nen briefings, coördinatievergaderingen en SOP’s worden geïntegreerd om dub-
bel gebruik te vermijden en efficiënter te werken.

De sectie Evaluatie/LL ging in 2009 met een proefproject na of de lessen uit de 
verslagen en die uit de databank LL niet meer op elkaar konden worden afge-
stemd. Ze vroeg daartoe aan de detachementscommandant de belangrijkste les-
sen uit zijn X+1 en EMR in de databank LL te plaatsen. Die werkwijze heeft 
volgens de sectie Evaluatie/LL het voordeel dat het aantal lessen in de databank 
aanzienlijk wordt gereduceerd, waardoor ook de opvolging via de coördinatiever-
gadering en de debriefing verkleint. Het Rekenhof heeft dit proefproject niet ten 
gronde kunnen onderzoeken omdat het na het afsluiten van de auditwerkzaamhe-
den viel43.

Het is volgens het Rekenhof niet duidelijk op basis van welke criteria de comman-
danten de belangrijkste lessen selecteren en wat er met de vele lessen gebeurt 
die alleen in het X+1 en het EMR worden opgenomen. Die worden immers niet 
geregistreerd en ook niet gevalideerd. Het Rekenhof meent dat beter omgekeerd 
kan worden gewerkt, zoals eerst was gepland in de SOP Lessons Learned: vanuit 
de input in de databank een kort uitvoeringsverslag distilleren met de essentie. 
Alle geïdentificeerde lessen kunnen dan via de databank worden opgevolgd terwijl 
de prioritaire lessen via de databank, het uitvoeringsverslag en de zesmaande-
lijkse briefings aan de Defensiestaf kunnen worden meegedeeld. 

2.3.2 Samenwerking met evaluatiecellen bij de componenten

De componenten beschikken over eigen evaluatiecellen of cellen Lessons Lear-
ned voor de lessen die uit trainingsoperaties worden getrokken. Die verschillende 
diensten hebben geen overkoepeling of centrale aansturing. In lijn met de vast-
stellingen in hoofdstuk 1 werken ze maar beperkt samen. Er is evenmin een struc-
turele afstemming tussen sectie Evaluatie/LL en deze cellen. De sectie heeft 
contacten met de cellen van de componenten op een ad hoc basis, bijvoorbeeld 
in de coördinatievergaderingen of debriefings. De samenwerking verschilt naarge-
lang van de betrokken component omdat iedere evaluatiecel haar eigen werkme-
thodes heeft44. Betere coördinatie met deze cellen moet zonder veel bijkomende 
middelen kunnen worden gerealiseerd en geformaliseerd, op voorwaarde dat er 
een centrale aansturing komt. Ook hier lijkt de sectie Evaluatie/LL van het staf-
departement Operaties en Training goed geplaatst om de coördinatietaak op zich 
te nemen. 
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2.4 Conclusies 

Defensie heeft een geformaliseerd Lessons Learned-model ontworpen om infor-
matie over problemen bij de buitenlandse opdrachten te verzamelen, te analyseren 
en te verspreiden. Het model heeft het potentieel om de ontwikkeling van militaire 
best practices te versterken en zo voor voortdurende verbetering te zorgen. 
Tabel 7 vat de beoordeling van het model samen.

Tabel 7 – Beoordeling van het Lessons Learned-model

Databank LL Verslaggeving van de operaties

De lessen worden geïnventariseerd en 
geïdentificeerd. Met de databank beschikt 
Defensie over een degelijke unieke 
informaticatool waarmee registratie, 
inventarisatie, opvolging en thematische 
zoekacties mogelijk zijn.

De lessen uit de verslagen worden tot nu 
toe niet geïnventariseerd, geïdentificeerd 
en opgevolgd in één informaticatool. 
Het X+1-verslag laat een snelle 
terugkoppeling toe met het oog op de 
voorbereiding van het volgende 
detachement.

De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn duidelijk afgebakend en 
ingevuld.

Het Globaal Concept Operationele 
Evaluatie omschrijft de verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden van de 
rapporteringsverplichting voor de verslagen 
X+1 en End of Mission.

Uitgeschreven procedures, procesbeschrij-
vingen, stroomdiagrammen en handleidin-
gen zijn beschikbaar.

Beperkt uitgeschreven procedures, 
procesbeschrijvingen en een template zijn 
beschikbaar in de SOP Operations 
Reporting.

Gemeenschappelijke kenmerken

Er is geen consistent systeem om vaststellingen te valideren. Er zijn geen criteria om 
prioriteiten te bepalen en te valideren. 
Er is geen consistent systeem om de implementatie van de lessen op te volgen.
Er wordt geen systematische feedback geleverd.
Er kan maar beperkt of indirect worden aangetoond dat de hiërarchie de databank en 
de verslagen gebruikt. 

Vooral de deelprocessen opvolging en procesbewaking zijn nog onvoldoende  
ontwikkeld. Het risico bestaat dat kansen verloren gaan om ervaring om te zetten 
in verbeteringen van het militaire beleid en de praktijk. Het gaat om volgende 
punten:

• Bij de organisatie van het leerproces rijzen problemen van afstemming en 
aansturing:

 – Het bestaan van twee parallelle kanalen voor het Lessons Learned-
systeem leidt tot efficiëntieverlies door overlapping en hiaten in de 
opvolging.

 – De sectie Evaluatie/LL beperkt de aansturing van het evaluatieproces 
tot procesopvolging. De sectie, bestaande uit maximaal vier perso-
neelsleden, beschikt momenteel niet over de gepaste middelen om een 
breder gamma van taken effectief uit te voeren. De kwaliteit van de 
evaluaties wordt daardoor nog niet voldoende bewaakt. 
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45 Met uitzondering van de lessen van de National Contingent Commander (NCC). 

• Het systeem Lessons Learned is beperkt tot de buitenlandse operaties, de 
belangrijkste operaties op het grondgebied en gezamenlijke oefeningen 
waaraan meer dan één component deelneemt. Het is niet doorgetrokken tot 
alle uitvoeringsniveaus van de organisatie, zowel horizontaal als verticaal. 
Daardoor worden niet alle informatiebronnen gebruikt om mogelijke lessen 
te identificeren. Zo bevat het geen lessen die uit de trainingen worden 
getrokken en geen lessen die op een hoger niveau worden getrokken dan 
dit van het detachement in operatie45.
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Hoofdstuk 3 
Gebruik van de ‘geleerde lessen’

3.1 Praktijk van het lessen leren

Hoofdstuk 2 beschreef hoe Defensie lessen trekt uit de buitenlandse militaire 
operaties. Dit hoofdstuk handelt over de omzetting van de lessen naar een verbe-
terde militaire praktijk, door bijvoorbeeld richtlijnen op te leggen of training te 
verbeteren. Uitgangspunt is dat lessen alleen zin hebben als er iets mee wordt 
gedaan. Het leerproces moet m.a.w. een positieve impact hebben op toekomstige 
operaties. De effectiviteit en efficiëntie van de buitenlandse opdrachten zullen 
verbeteren als Defensie leert uit de successen en de fouten uit het verleden niet 
meer herhaalt. In deze audit gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ingre-
pen om problemen voor toekomstige operaties te vermijden. 

Om de operaties te evalueren en lessen te trekken op beheers- en beleidsniveau 
is het belangrijk dat de informatie uit meerdere operaties wordt vergeleken, opdat 
patronen kunnen worden geïdentificeerd, in het bijzonder van herhaaldelijk terug-
kerende tekortkomingen. Het Rekenhof heeft dit onderzocht voor de 16 geselec-
teerde operaties op basis van de 613 lessen in de databank LL die uit deze ope-
raties zijn getrokken door Defensie en de 10 beschikbare uitvoeringsverslagen of 
End of Mission Reports (EMR). Concreet is gezocht naar knelpunten die herhaal-
delijk voorkomen in opeenvolgende operaties, vaak ook in de drie theaters en die 
blijkbaar geen of onvoldoende oplossing hebben gekregen. Deze knelpunten wij-
zen op structurele problemen. 

Dit onderzoek is beperkt tot de informatie die de databank Lessons Learned en 
de EMR verstrekken. Zoals vermeld bevatten die niet alle informatie over de 
vastgestelde problemen, de oorzaken, de voorgestelde oplossingen en beslissin-
gen (zie 2.1.3, tabel 6). Door de onvolledige invulling van de databank LL en de 
verslagen tijdens en na de operatie kon het Rekenhof geen volledig zicht krijgen 
op de lessen die uit de operaties worden getrokken op beheers- en beleidsniveau. 

Het Rekenhof stelt vast dat er wel degelijk geleerd wordt uit positieve en nega-
tieve lessen. Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf en het gebruik van medische 
kits, het gebruik van niet-dodelijke wapens, junglekledij enz. Dit hoofdstuk focust 
op onvoldoend geleerde lessen. 

Bijna alle lessen in de databank LL zijn ondergebracht in één van de acht catego-
rieën van de functionele indeling opgesteld door de sectie Evaluatie/LL.
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46 In het verder verloop wordt Defensie in de databank gebruikt voor de bevoegde autoriteit die 
akkoord gaat met de voorgestelde oplossing van de projectofficier en die in theorie instaat voor het 
invullen van het vak ‘decision’. 

Figuur 1 – Functionele indeling van de lessen (aantal lessen per categorie)
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Bron: Defensie – Databank LL

De meeste lessen hebben betrekking op personeel en materieel. Hierna worden 
voor die twee aspecten telkens drie voorbeelden van moeilijk te leren lessen 
gegeven. Deze zes voorbeelden worden aangevuld met lessen in verband met de 
contactteams en bezoeken aan missies. De vaststelling dat fouten uit het ver-
leden worden herhaald en lessen opnieuw worden getrokken, doet vermoeden dat 
er onvoldoende lessen worden geleerd. 

Per voorbeeld wordt op basis van de informatie uit de databank en de verslagen 
van de detachementscommandant in een eerste punt ‘opeenvolgende lessen’ het 
probleem dat de detachementscommandant aanhaalt samengevat. Vervolgens 
komt in het onderdeel ‘voorgestelde oplossingen’ aan bod wat de detachements-
commandant en de projectofficier als oplossing formuleren. Het laatste onderdeel 
‘geleerde lessen’ beschrijft de verbeteringen en implementaties die Defensie 
heeft kunnen vaststellen46. Defensie is dus de enige bron van de informatie en 
commentaar. Dit betekent ook dat geen rekening werd gehouden met de oplos-
singen die werden doorgevoerd na de periode van de geselecteerde operaties 
(2007-2008).

Om inzicht te krijgen in het leersysteem, heeft het Rekenhof enkele van die ana-
lyses getoetst in interviews met o.a. de betrokken projectofficieren en detache-
mentscommandanten. Die informatie wordt opgenomen in punt 3.5, dat de LL in 
een bredere context schetst. Daar worden ook, indien de problematiek in het 
parlement besproken is, de referenties van de parlementaire besprekingen opge-
nomen. 
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47 Bijv. personeel dat in de loop van opdracht wordt toegevoegd is niet medisch gekeurd wat, volgens 
de detachementscommandant, niet aanvaardbaar is.

48 De medische component heeft geen hiërarchische bevoegdheid over de arbeidsgeneesheer, die 
valt onder de stafdienst Well Being.

3.2 Personeel

In de onderzochte operaties werden problemen gesignaleerd in verband met de 
selectie van het personeel voor de operatie. Een deel van het personeel beschikt 
niet over de nodige kwalificaties, kreeg onvoldoende vorming en training of is 
medisch niet geschikt om de opdracht naar behoren te kunnen invullen. De lessen 
over medische geschiktheid, taal- en gedragsproblemen worden nader toegelicht. 

3.2.1 Medische geschiktheid

Opeenvolgende lessen

In de databank of het EMR stellen de detachementscommandanten bij twaalf van 
de zestien onderzochte operaties vast dat de medische toestand en het fysieke 
niveau van een deel van de manschappen in operatie volstrekt onvoldoende47 zijn. 
De aangehaalde redenen daarvoor zijn velerlei:

• Er is onduidelijkheid over de gewenste medische toestand van een militair 
die op operatie vertrekt bij het begin van de Mission Oriented Training. 
Dikwijls heeft geen medische keuring plaats vóór die training. Soms werd 
het ontbreken van een keuring vóór de training niet opgevangen door een 
keuring tijdens de Mission Oriented Training. 

• Er is geen uniforme medische keuring; de normen lopen uiteen door ver-
schillende versies en interpretaties van (soms laattijdig verspreide) medi-
sche richtlijnen; er worden geen checklists gebruikt.

• De procedures voor de medische voorbereiding zijn omslachtig en niet op 
elkaar afgestemd waardoor soms meerdere keren hetzelfde wordt getest. 

• De organisatie van de medische keuring faalt doordat de medische dien-
sten te gedecentraliseerd zijn, arbeidsgeneesheren te weinig beschikbaar 
zijn en verantwoordelijkheden worden doorgeschoven48. 

• De financiële aantrekkelijkheid van de buitenlandse opdracht maakt dat 
medische onvolkomenheden soms om sociale redenen worden gedoogd. 

Voorgestelde oplossingen

De databank en de EMR formuleerden de volgende oplossingen:

• De procedures kunnen worden vereenvoudigd en de organisatie kan worden 
verbeterd (meer consultaties, keuring vervroegen en artsen vroeger aan-
wijzen…). 

• Er moet duidelijkheid zijn over de doelstellingen en de minimumvereisten 
bij de start van de voorbereiding, bijv. een jaarlijkse verplichte medische 
opvolging voor alle militairen die deelnemen aan operaties of een attest 
van medische geschiktheid bij de start van de voorbereiding.
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• De medische keuring moet uniform gebeuren. De criteria waaraan de per-
sonen die zich voorbereiden op een operatie moeten voldoen en de bijbe-
horende controles moeten in een standaardprocedure worden gegoten. De 
medische richtlijnen moeten tijdig worden verspreid en moeten door alle 
medische diensten uniform worden uitgelegd en toegepast. Voorafgaande 
communicatie is daarbij noodzakelijk.

Geleerde lessen

In de commentaar bij de beslissing in de databank LL benadrukt Defensie dat de 
commandanten van de betrokken eenheden instaan voor het vereiste niveau van 
training en de medische keuring van de deelnemers aan operaties. De detache-
mentscommandant moet ervoor zorgen dat essentiële richtlijnen voor missies 
worden nageleefd tijdens de operatie.

De fiches in de databank wijzen op vorderingen bij verschillende onderdelen. De 
richtlijnen zijn ondertussen gestandaardiseerd, uitgelegd en zijn online te consulte-
ren. Voor elke militair die op missie kan worden gezonden wordt een “individueel 
medisch dossier operaties” opgesteld met medische en gezondheidsgerelateerde 
gegevens. Dat wordt bijgehouden vóór, tijdens en na operaties of zendingen in het 
buitenland. In de fiches wordt er ook op gewezen dat het merendeel van de mili-
tairen wel degelijk medisch geschikt is voor de operaties. 

3.2.2 Taalproblemen

Opeenvolgende lessen 

In vijftien van de zestien operaties beschouwen de detachementscommandanten 
een gebrek aan talenkennis als een probleem. Extern bemoeilijkt een te beperkte 
kennis van het Engels de contacten met de partnerlanden en met de plaatselijke 
bevolking. Die noodzaak van talenkennis geldt zowel voor het kader als, in min-
dere mate, voor de gewone militair (bij patrouilles, bij controle aan de toegangs-
poort). Intern kan een gebrekkige kennis van het Frans of Nederlands (detache-
menten zijn tweetalig) veiligheidsrisico’s inhouden. Orders kunnen zeker bij 
incidenten foutief worden uitgevoerd door onbegrip of verkeerde interpretatie.

Voorgestelde oplossingen 

De detachementscommandanten en projectofficieren schuiven volgende oplos-
singen naar voren:

• Een basisvorming is nodig voor elke militair.

• Een detachement moet zo taalhomogeen mogelijk worden samengesteld,bij 
voorkeur zelfs eentalig.

• Talenkennis moet een selectiecriterium zijn, zeker voor specifieke functies 
zoals de samenwerking met burgers of de psychologische ondersteuning. 
De verkenning op het terrein moet blootleggen welke functies tweetalig-
heid vereisen en op basis daarvan moeten de personen worden gekozen.

• Bij de voorbereidende oefeningen kunnen specifieke situaties worden 
ingeoefend in een vreemde taal. Zo kunnen papieren opvragen bij contro-
les of verplaatsen van wagens in het Engels worden geoefend. Een cursus 
onder de vorm van een taalbad kan worden georganiseerd voor probleem-
gevallen. 



Leren van buitenlandse militaire operaties – Rekenhof, november 2010 39

49 Elke korpscommandant zorgt ervoor dat de leden van zijn eenheid fysiek en medisch geschikt zijn 
om op missie te gaan en beslist uiteindelijk wie mee mag. Voor de selectie bestaan uitgeschreven 
procedures. Iedereen mag zich kandidaat stellen; vervolgens gebeurt de selectie op basis van een 
aantal objectieve criteria, worden een aantal filters toegepast en hanteert de detachementscom-
mandant een aantal persoonsgebonden criteria (geen strafblad, geen alcoholmisbruik, aantal uitge-
voerde zendingen …).

50 De Belgische militairen in Afghanistan werden ter plaatse op drugs gecontroleerd door een onder-
zoeksteam van de federale politie. Dat gebeurt zelden. (Hand.Kamer, 3 juni 2009, CRIV 52 COM 
577 p. 27).

• Taalproblemen met multinationale teams kunnen worden opgelost door 
meer samenwerking vooraf, de teams te mengen en duidelijk vooraf de 
werkwijzen en standaarden vast te leggen.

Geleerde lessen

Uit de lessen blijkt dat voor Defensie de talenkennis een probleem van voorberei-
ding van personeel is en dus de verantwoordelijkheid van de componenten. Er zijn 
al minimumvereisten bij de cursussen voor leidinggevenden en bij de trainings-
richtlijnen wordt het volgen van taalcursussen gestimuleerd. De regel blijft dat er 
eentaligheid is op het niveau van een peloton. 

3.2.3 Gedragsproblemen

Opeenvolgende lessen 

Een frequent terugkerende les in de laatste operaties van elk theater (vijf op zes) 
is het probleemgedrag dat voorkomt uit gebruik van alcohol, drugs enzovoort. De 
detachementscommandanten schuiven meerdere oorzaken naar voren:

• Bij de selectie van het personeel wordt te weinig rekening gehouden met 
verslavingsproblemen49.

• De richtlijnen over alcoholgebruik zijn onvoldoende duidelijk en strikt.

• Het (jonge) kader kan de regels niet voldoende laten respecteren.

• De controle is quasi onmogelijk (bijv. te veel voor iedereen toegankelijke 
distributiepunten), wat gevaar inhoudt van clandestien gebruik. Uitgaans-
politiek en regels voor alcoholgebruik zijn strenger dan voor andere landen.
Tests zijn enkel mogelijk onder politionele bevoegdheid50. 

Voorgestelde oplossingen 

Voorstellen tot oplossing van detachementscommandanten waren: eenduidige 
richtlijnen vastleggen die moeten worden toegepast en gerespecteerd en in de 
meeste gevallen een totaal alcoholverbod voor alle militairen in operatie en zeker 
voor het gewapend personeel met dienst. Als een totaal verbod niet mogelijk is, 
moet er een vertaling van de “two cans”-regel (twee consumpties bier per dag) in 
objectieve en meetbare termen voor controles komen. 

Geleerde lessen

De lessen tonen aan dat Defensie wijst op het bestaan van duidelijke regels (cf. 
Chodoporders). Het probleem wordt verwezen naar de detachementscomman-
danten door te stellen dat het hun verantwoordelijkheid is de richtlijnen te laten 
respecteren. 
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51 Alle materieel komt hier in aanmerking: voertuigen, CIS-materiaal (voor de communicatie), CRC 
(crowd and riot control) materiaal, ballistische bescherming…

52 Bijv.: voor negen “sets” personeel zijn er vijf “sets”materieel beschikbaar. 
53 Bijv.: de normen waaraan chauffeurs moeten voldoen om te kunnen vertrekken zijn vastgelegd in 

de publicatie Driver Skills. Er wordt vastgesteld dat de eenheden momenteel niet altijd aan die 
normen kunnen voldoen. Chauffeurs kregen vroeger drie weken cursus en reden 1000 kilometer, 
nu beperkt het zich soms tot één week cursus en 300 kilometer.

3.3 Materieel

Vele lessen gaan over problemen met materieel. Ze betreffen niet de kwaliteit 
van het materieel maar de beschikbaarheid ervan. Het tekort aan nieuw materieel 
bij de functionele training heeft tot gevolg dat er minder getraind personeel op 
missie wordt gestuurd (3.3.1). Het tekort aan reserveonderdelen vermindert  
de operationaliteit van een detachement in operatie (3.3.2). Ten slotte wordt er 
dieper ingegaan op problemen met de databanken (3.3.3).

3.3.1 Nieuw materieel in het theater

Opeenvolgende lessen 

Bij twaalf van de zestien onderzochte operaties brengen de detachementscom-
mandanten deze problematiek naar voor. Materieel51 (en vooral groot materieel) 
is schaars door de beperking van de middelen. Beschikbaar en zeker nieuw mate-
rieel wordt prioritair aan de operaties en de Mission Oriented Training toegewe-
zen. Bij bestellingen beperkt Defensie zich om besparingsredenen tot hoeveel-
heden die effectief operationeel zullen zijn (het concept ‘voldoende minimum’). 
De behoeften van de verschillende eenheden worden niet zonder meer opgeteld. 
Defensie poogt het tekort te remediëren door het materieel te centraliseren en zo 
ter beschikking te stellen (‘pooling’)52.

Dat beleid heeft volgens de detachementscommandanten een aantal gevolgen:

• Door het tekort aan materieel en instructeurs is het personeel wel gevormd 
maar mist het voldoende (functionele) training en ervaring om met het 
nieuwe materieel om te gaan53. Dat houdt veiligheidsrisico’s in en is ook 
nadelig voor het materieel zelf (slijtage door verkeerde manipulaties enz.). 
Ook de vorming zelf lijdt hieronder. Zo gaan bijvoorbeeld nieuwe voertui-
gen in operatie waarvoor enkel de chauffeur opgeleid is, terwijl volgens de 
regels ook de commandant van het voertuig dat moet kunnen besturen om 
te kunnen coachen en controleren.

• Het materieel wordt niet optimaal onderhouden. Als een chauffeur niet 
over zijn eigen voertuig kan beschikken, is hij minder gemotiveerd om het 
goed te onderhouden. De intensieve inzet door pooling leidt tot vroegtij-
dige slijtage. De vorming en de ervaring van de mecaniciens zijn beperkt 
omdat ook zij het nieuwe materieel niet voldoende kennen. De operationa-
liteit van het materieel komt daardoor in gevaar. Aan de andere kant wordt 
het materieel het best getest op operatie.

Voorgestelde oplossingen 

De voorgestelde oplossingen focussen zich op voldoende beschikbaar materieel 
en tijd voor training. 
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• Er moet een grotere stock beschikbaar zijn voor opleiding en training. Dat 
is eenvoudiger als de soorten van materieel worden beperkt (bijv. maxi-
mum twee soorten gepantserde voertuigen), met voldoende reserveonder-
delen. Ook het bestaan van een degelijke handleiding of gebruiksaanwij-
zing is nuttig.

• Er moet voldoende tijd zijn om met het nieuwe materieel te trainen (zowel 
het gebruik als het onderhoud) voordat het wordt ingezet in operaties. De 
training moet beter worden afgestemd op het effectieve gebruik in de ope-
ratie. Er moet vlugger worden gepland en de beschikbaarheid van de 
instructeurs kan beter. De training en opleiding moeten voor iedereen 
beschikbaar zijn (bijv. ook voor de voertuigcommandant).

Geleerde lessen

Als nieuw materieel ter beschikking wordt gesteld, moet Defensie afwegen of de 
meerwaarde van de inzet ervan opweegt tegen de risico’s van personeel dat niet 
degelijk is gevormd en getraind. Defensie kent de problematiek: de Divisie Plan 
wees er al meermaals op dat de inzet van nieuw materieel waarmee het detache-
ment niet heeft kunnen trainen een bijkomend risico inhoudt. Het stafdeparte-
ment Operaties en Training is op de hoogte van de problemen en de impact op 
vorming en training maar heeft volgens zichzelf niet alle parameters in handen om 
de vorming en training optimaal te laten verlopen. De problematiek komt ook aan 
bod in de drie- of zesmaandelijkse briefings. 

Defensie compenseert het gebrek aan training door training tijdens de operatie 
zelf. Daartoe gaan monitors of een contactteam mee voor bijscholing. Binnen de 
landcomponent is er een team dat zich nagenoeg exclusief toelegt op poolingpro-
blematiek; er bestaat een vooraf bepaald parcours dat chauffeurs verplicht moe-
ten afleggen, voertuigcommandanten worden beter geïnitieerd… 

3.3.2 Reserveonderdelen

Opeenvolgende lessen 

In dertien van de zestien onderzochte operaties werden problemen met reserve-
onderdelen opgemerkt. Door het tekort aan reserveonderdelen duren pannes met 
materieel langer. Dat weegt op de operationaliteit. Er is niet echt een probleem 
voor de veiligheid maar de problemen doen zich vooral voor op het organisatori-
sche en functionele niveau.

Het tekort aan reserveonderdelen en de inoperationaliteit door pannes zijn vol-
gens de detachementscommandanten in grote lijnen te wijten aan:

• de budgettaire restricties, waardoor geen stock kan worden aangelegd;

• een tekort aan gekwalificeerd personeel om de pannes te verhelpen; 

• de moeilijke en trage procedure voor aankoop van reserveonderdelen en 
voor herstelling. Door de contracten met privébedrijven moeten herstellin-
gen dikwijls in België worden uitgevoerd. Het informaticasysteem werkt op 
het terrein niet om bestellingen te plaatsen (zie 3.3.3). De codering is 
moeilijk en tijdrovend met als gevolg dat bestellingen verkeerd of meerdere 
keren gebeuren.

• de leveringstermijnen belopen twee tot drie maanden. Er zijn te weinig 
bevoorradingsvluchten en reserveonderdelen hebben niet altijd prioriteit. 
Die termijnen zijn onaanvaardbaar voor eenheden in operaties.
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• de herstelling van pannes en de bestelling van reserveonderdelen op het 
lokale niveau zijn moeilijk: tijdrovend, niet alles is lokaal beschikbaar, min-
dere kwaliteit, duurder … 

Voorgestelde oplossingen 

De detachementscommandant of de projectofficier stelt volgende oplossingen 
voor:

• Beperk het gamma en zorg voor een operationele reserve van de gevoelige 
reserveonderdelen (ongeveer 10 % reservematerieel). 

• Probeer meer gekwalificeerd onderhoudspersoneel op te leiden.

• Maak een unieke procedure voor de bevoorrading van de reserveonder-
delen. Versnel en vereenvoudig de codering in het geïnformatiseerd systeem. 
Zorg voor een meerjarige open overeenkomst voor reserveonderdelen en 
diensten voor ontplooide artikelen in het buitenland. In het onderhouds-
contract moet het onderhoud in operatie opgenomen zijn.

• Aangepaste leveringstermijnen voor behoeften van eenheden in operatie 
moeten contractueel worden vastgelegd. Bij bestellingen moeten prioritei-
ten voor de levering worden bepaald.

• Bij aankoop van nieuw materieel moet in het bestek rekening worden 
gehouden met producenten die wereldwijd actief zijn, zodat reservonder-
delen ook lokaal kunnen worden aangekocht.

• Het materieel moet kwaliteitsvol zijn maar ook eenvoudig in onderhoud. De 
factor “onafhankelijkheid & zelfstandigheid” in het onderhoud moet worden 
nagestreefd.

Geleerde lessen

Meestal verwijst Defensie naar de bestaande regels. Bij de planning van een 
operatie wordt een inventaris opgesteld van de behoeften. Op basis van die 
inventaris en van de mogelijke technische oplossingen wordt vastgelegd welk 
materieel nodig is, reserves inbegrepen. Er bestaan al procedures met de nodige 
maximumbedragen voor de aankoop in België of ter plaatse. De bestellingen 
moeten op de voorgeschreven manier gebeuren. De verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd (verscheping, het vastleggen van de prioriteiten …). Defensie merkt 
bovendien op dat aankoopprocedures vaak onsamendrukbare termijnen mee-
brengen. 
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54 ILIAS is een acroniem van Integrated Logistic Information and Automation System. Vanaf 2000 
wordt ILIAS gebruikt bij de NAVO.

55 De materieelbeheerder heeft de volledige verantwoordelijkheid over zijn materieel, in alle geledin-
gen van Defensie en gedurende de volledige levenscyclus van dit materieel.

56 Zo dragen alle producten een NATO-stocknummer, zodat per product alle gegevens kunnen worden 
nagegaan (prijs, aankopen, verbruiksritme).

3.3.3 Werking van databanken in buitenlandse operaties

Opeenvolgende lessen 

In vijftien van de zestien onderzochte operaties zijn problemen gemeld met de 
werking van de databanken. Als case wordt ILIAS besproken. ILIAS is een geïn-
tegreerd informaticasysteem dat alle aspecten van logistiek beheer in Defensie 
ondersteunt54. De toepassing werd in 2005 ter beschikking gesteld. Het gecen-
traliseerde en geïntegreerde beheer55 vereist dat informatie beschikbaar is op alle 
niveaus van de organisatie56. Via een militaire satellietverbinding is deze web-
applicatie ter beschikking in het theater om rechtstreeks gegevens in te voeren.

De databank wordt op het terrein dikwijls als niet-efficiënt, arbeidsintensief en 
tijdrovend beschouwd. Dat de databank niet werkt, heeft implicaties op de opera-
tionaliteit (tekort aan reserveonderdelen, personeelsgegevens kunnen niet worden 
geraadpleegd, er moet een eigen database worden aangemaakt met dubbel 
gebruik, verhoogde kans op fouten en verlies aan informatie …).

De detachementscommandanten signaleren volgende oorzaken: 

• De satellietverbinding is niet of beperkt beschikbaar en traag. Het informa-
ticamaterieel (laptops, schermen) is oud en niet altijd geschikt voor het 
gebruik van deze databanken.

• De gegevens zijn niet juist, onvolledig en niet tijdig ingevoerd en worden 
ongelijkmatig bijgehouden door de eenheden.

• Het gebruik van de databank is complex en niet gebruiksvriendelijk (zeker 
voor de diensten die er niet standaard mee werken, bijv. het gebruik van 
ILIAS om medicatie te bestellen). Documenten zijn te sterk beveiligd met 
codes en paswoorden. Soms is het niet mogelijk gelijktijdig twee gebrui-
kers de applicatie te laten benutten.

• Het personeel is onvoldoende opgeleid: de ‘starterskit’ is te summier en er 
zijn te weinig plaatsen voor vorming. De eenheden houden bij de selectie 
van het personeel geen rekening met de jobvereisten, nl. dat voor bepaalde 
functies kennis van de databanken noodzakelijk is.

Voorgestelde oplossingen 

Als antwoord op de vier geschetste oorzaken worden in de databank LL en het 
EMR volgende oplossingen voorgesteld:

• Er moeten een sterkere satellietverbinding en performanter informaticama-
terieel komen. 

• Het kader moet de eenheden dwingen de gegevens volledig, correct en  
op tijd in te vullen. Ook een onafhankelijk contactteam dat steekproef-
inspecties juist vóór of tijdens de wisseling uitvoert, behoort tot de moge-
lijkheden.
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57 De operatietabel bevat alle functies die operationeel noodzakelijk zijn. Hier is het ook belangrijk al 
de cumulaties van functies te vermelden.

• Een werkgroep moet worden opgericht om een exploiteerbare database te 
ontwikkelen met een eenvoudig databasemanagementsysteem. ILIAS moet 
worden vereenvoudigd en de codering versneld.

• Er moet meer en betere opleiding komen. De eenheden moeten worden 
gesensibiliseerd zodat het technisch personeel voldoende ILIAS-vaardig 
(kennis en ervaring) wordt. De operatietabel57 zou niet alleen functies moe-
ten vermelden maar ook de bijbehorende, bijkomende specificaties. Voor 
een technische functie mag geen personeel worden meegenomen dat 
onvoldoende kennis heeft van ILIAS.

Geleerde lessen

Defensie stelt enkele verbeteringen vast: 

• De satellietverbinding is verbeterd.

• Er zijn performantere laptops geleverd.

• De manschappen zijn beter geselecteerd en opgeleid doordat bij de brie-
fing van de voorbereiding van de operatie de nadruk wordt gelegd op de 
vereiste kwalificatie voor ILIAS en omdat in de organisatietabel bij de func-
ties kennis van de webapplicaties wordt vereist.

Om de databanken zo goed mogelijk te kunnen benutten, worden ze geregeld aan-
gepast. Defensie benadrukt ook dat ze slechts een tool zijn en nog volop worden 
ontwikkeld.

3.4 Contactteams en bezoeken

In twaalf op de zestien onderzochte operaties worden problemen met bezoeken 
ter plaatse en contactteams (CT) vastgesteld. Er zijn twee types bezoeken: ope-
rationeel bezoek en beleefdheidsbezoek. 

Defensie stuurt contactteams ter plaatse met de volgende (vaak multifunctio-
nele) doelstellingen:

• problemen oplossen, zoals het operationeel maken van wapensystemen of 
de begeleiding van de terugtrekking van personeel. De sectie Evaluatie/LL 
helpt bij het schrijven van de rapporten; daarnaast zijn er ook specifieke 
contactteams voor budgettaire en financieel-administratieve zaken. 

• inspecties: keuringen van wapens, munitie en toestellen. 

• evalueren: nagaan of alles goed werkt en of de bevindingen die het vorige 
detachement had geformuleerd ook bij het nieuwe voorkomen.

• vaardigheden bijbrengen: hoewel het indruist tegen het ‘paraatheidprin-
cipe’ leert een contactteam in de operatiezone ook de nodige vaardigheden 
aan niet voldoend getrainde soldaten aan.

• checken door domeinspecialisten of de operaties goed verlopen en waar er 
kan en moet worden gesteund. 

• efficiëntie van de operatie verhogen: contactteams worden ook gebruikt 
om het aantal soldaten op operatie zo laag mogelijk te houden. De organi-
satietabel van een detachement is zo opgesteld dat bepaalde taken door 
contactteams worden uitgevoerd.
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Opeenvolgende lessen 

De problemen met contactteams en bezoeken worden in de database en het 
EMR als volgt geformuleerd:

• Er zijn er te veel en niet alle contactteams en bezoeken hebben een meer-
waarde en zijn opportuun. De rendabiliteit van een aantal, vooral korte, 
contactteams kan in vraag worden gesteld.

• De contactteams en bezoeken zijn onvoldoend en onduidelijk gepland en 
storen de planning van de operatie ter plaatse. 

• De veelvuldige contactteams zorgen praktisch en administratief voor een 
enorme werklast, creëren beheersproblemen en maken gebruik van het 
materieel dat voor de operatie was bedoeld. Bijv. tijdens een operatie van 
vier maanden waren er 52 zendingen, waardoor beslag werd gelegd op 
heel wat middelen.

• De voorafgaande communicatie is stroef en niet eenvormig. Soms is er een 
aankondiging in bijlage bij het chodoporder, soms niet. Er is geen informa-
tie over het doel, de activiteiten en het programma. Het detachement heeft 
soms de indruk dat een contactteam komt controleren, terwijl dat anders 
was aangekondigd.

• De selectie en training van de deelnemers aan een aantal contactteams 
laten te wensen over. Ze respecteren bijvoorbeeld niet de kledij- en bewe-
gingsvoorschriften en naar bepaalde zones werd een contactteam zonder 
wapens en zonder bescherming gestuurd. 

Voorgestelde oplossingen 

• Er moet één procedure worden uitgewerkt en toegepast voor het sturen 
van contactteams. De opportuniteit en meerwaarde van contactteams en 
bezoeken moeten worden nagaan en het aantal zo mogelijk gereduceerd. 
Het stafdepartement Operaties en Training beoordeelt in samenspraak 
met het theater de meerwaarde. Contactteams, inspectieteams en bezoe-
ken moeten beter worden gepland en gegroepeerd en dit, zo mogelijk, in 
samenspraak met de detachementscommandant ter plaatse. Inspecties die 
op regelmatige basis moeten gebeuren (wapensystemen, munitie…) moe-
ten standaard in de planning worden ingeschreven.

• Er moet meer, duidelijke en correcte informatie beschikbaar zijn over de 
doelstellingen van contactteams: wie komt wanneer, mandaat en pro-
gramma …. Deze informatie moet vooraf worden verspreid.

• De commandanten van de eenheden die contactteams sturen zijn ervoor 
verantwoordelijk dat de deelnemers een bepaald niveau van training en de 
vereiste medische keuring bezitten.

Geleerde lessen

Defensie benadrukt dat contactteams en bezoeken ter plaatse nodig zijn en deel 
uitmaken van de opdracht. In een aantal gevallen wordt dit ook als een positieve 
les geformuleerd: zo worden contactteams voor budgettaire en financieel-adminis-
tratieve ondersteuning erg gewaardeerd, waardoor ze in de toekomst standaard 
naar het theater zullen worden gestuurd.

Hoewel de divisie Operaties de contactteams moet kanaliseren, vindt het staf-
departement Operaties en Training dat het niet altijd over de meerwaarde van 
bepaalde contactteams kan oordelen en dat de componenten dit beter zelf bepalen. 
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58 Bijv. de nieuwe chauffeurs zouden nu wel voldoende kilometers oefenen.
59 Bijv. om het tekort aan artsen te verhelpen is de aanpassing van het statuut noodzakelijk en het 

optreden van andere overheidsinstanties (bijv. FOD volksgezondheid) vereist.
60 Begaan met welzijn - Halfweg het strategisch plan 2000-2015, ter beschikking op www.mil.be.
61 Hand. Kamer, 17 december 2008, CRIV 52 COM 403, p. 21.

3.5 Geleerde lessen in een bredere context

De focus van de audit lag op niet-geleerde lessen en was beperkt tot informatie 
die in de databank en de verslagen beschikbaar was. Daaruit bleek dat zich 
enkele hardnekkige problemen voordeden tijdens de operaties in de periode 
2007-2008. Sindsdien kunnen resultaten geboekt zijn voor de onderzochte les-
sen58. Misschien had de voorgestelde oplossing nog geen impact omdat de les 
nog niet volledig was geïmplementeerd. Het leren van lessen kan – soms buiten 
de wil van Defensie – veel tijd in beslag nemen59. In de databank is het echter 
moeilijk vast te stellen of de implementatie van de oplossingen leidt tot verbete-
ringen op het terrein (zie punt 2.1.3 en 2.2.3). Het Rekenhof heeft dit verder niet 
ten gronde onderzocht maar heeft aan de hand van interviews en de analyse van 
parlementaire documenten kunnen vaststellen dat er op beheers- en beleidsni-
veau wel aan die knelpunten wordt gewerkt, zonder dat ze daarom (volledig) zijn 
opgelost. Enkele voorbeelden zijn hieronder beknopt weergegeven. 

Medische 
geschiktheid

In de databank werd vastgesteld dat aan sommige problemen in 
verband met de medische geschiktheid was gewerkt. Defensie 
bevestigt dat in de rapportering over het strategisch plan. Sinds 
2007 zijn alle gegevens van de arbeidsgeneeskundige onderzoe-
ken, van het Individuele Medische Dossier in Operaties en van 
voorschriften en aflevering van medicijnen in de gegevensbank 
van Total Health opgenomen. De koppeling met de personeels-
database van het directoraat-generaal Human Resources en de 
externe medische gegevensbanken is ondertussen gerealiseerd. 
Sinds eind 2006 bevinden alle medische gegevens van het 
personeel in operaties zich in Total Health60. De chef Defensie 
bevestigde dat het probleem van de medische geschiktheid en 
haar hoofdoorzaken, nl. de verregaande versoepeling van de 
selectiecriteria, de veroudering en het tekort aan artsen, werden 
aangepakt.

Taalproblemen Uit een interview met Defensie bleek dat eentalige detachemen-
ten niet haalbaar zijn door de militaire organisatie en de 
kleinschaligheid van het Belgische leger.

Gedragsproblemen De parlementaire commissie Landsverdediging heeft de 
toepassing van geldende richtlijnen over alcoholgebruik en de 
vraag of een aanpassing zich opdrong, besproken. Het bleek niet 
nodig de bestaande richtlijnen aan te passen61. 
In interviews tijdens het onderzoek gaf Defensie aan dat het op 
meerdere niveaus aan oplossingen werkt: doctrine en regelgeving, 
legale controlemogelijkheden, sancties en preventie. Momenteel 
werkt de dienst Human Ressources een alcohol- en een 
drugsdoctrine uit. 
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62 Gedachtewisseling met generaal Charles-Henri Delcour, chef Defensie, 15 september 2009, Parl.
St.Kamer DOC 52 2164/001, p. 3-4.

63 Ibidem.
64 Ook het tekort aan medisch personeel wordt verlicht door een beperking van het aantal theaters. 

Materieel Uit interviews tijdens het onderzoek bleek dat de problemen met 
materieel volgens Defensie een gevolg zijn van de transformatie 
van het leger. Doordat het leger nieuwe opdrachten krijgt  
(vredesmissies), is de ervaring met de nieuwe materialen nog 
relatief beperkt. Dat zijn echter overgangsproblemen die stilaan 
zullen verminderen: geleidelijk komt er meer van het nieuwe 
materieel ter beschikking, verbeteren de procedures, verhoogt de 
vormingscapaciteit …. 
De chef Defensie verklaarde in het parlement dat het onvol-
doende uitrustingsniveau enkel geldt voor de landcomponent in 
tegenstelling tot de marine en de luchtcomponent die blijven 
werken met de internationaal aanvaarde normen en met een 
ongewijzigd comfortniveau.3 
De chef Defensie wees erop dat het ‘plan voor de voltooiing van 
de transformatie’ de hergroepering beoogt van de middelen in 
volwaardige operationele eenheden met voldoende materieel om 
te trainen. 

Contact-teams De chef Defensie bevestigde dat het aantal contactteams werd 
teruggeschroefd.

Het Rekenhof wijst erop dat een aantal lessen in een bredere context kunnen 
worden gesitueerd. Defensie is zich daar ook van bewust63. 

Personeelsproblemen zijn verbonden met de algemene personeelsproblematiek 
van Defensie, die met een vergrijzing van de manschappen kampt. Ondanks de 
recente beleidsinitiatieven om dat te veranderen, lijkt de beschikbare budget-
taire ruimte geen aanzienlijke verbetering mogelijk te maken. Het tekort aan 
materieel en aan (functionele) training maken de job minder aantrekkelijk voor 
wie niet wordt ingezet in operaties. Omgekeerd legt de beperking van geschikt 
personeel en materieel een hypotheek op het aantal operaties waar Defensie 
aan kan deelnemen. Door het aantal theaters waaraan Defensie deelneemt te 
verminderen of te hergroeperen kunnen de ingezette middelen meer worden 
gecentraliseerd. Op die manier verminderen de overheadkosten (vluchten, logis-
tieke problemen e.d. …) en kan Defensie efficiënter werken64. Op termijn dringt 
zich wat het materieel en personeel betreft, de keuze op tussen het naar bene-
den bijstellen van het ambitieniveau of in meer middelen voorzien. 

De taal- en andere gesignaleerde problemen ontstaan o.m. doordat Defensie tij-
dens de niet-operationele inzet anders georganiseerd is dan bij operaties. De 
operatiestructuur verschilt vaak fundamenteel van de organieke organisatiestruc-
tuur van de betrokken eenheden. De actuele operaties vereisen een verschuiving 
van middelen en capaciteiten binnen Defensie. 



48 Leren van buitenlandse militaire operaties – Rekenhof, november 2010

3.6 Conclusies

Het veelvuldig terugkomen van de lessen wijst erop dat Defensie sommige ‘les-
sen’ nog onvoldoende heeft omgezet in beleid of de opvolging van de problemen 
onvoldoende heeft bewaakt. Dit kan te wijten zijn aan:

• een nog onvoldoende oplossingsgerichte benadering: Defensie geeft in de 
database Lessons Learned soms de indruk dat het om een niet op te los-
sen probleem gaat. Zo kaatst het de bal vaak terug naar de detachement-
scommandant of de commandant van de eenheden met een verwijzing naar 
bestaande regels, zonder dieper in te gaan op de oorzaken en de bredere 
context van de problemen. De organisatiecultuur van Defensie gaat ervan-
uit dat als de regels bestaan, ze ook worden toegepast.

• het beschouwen van lessen als overgangsproblemen die gaandeweg zullen 
verdwijnen;

• een kortetermijnbenadering: de huidige evaluatie is sterk gebonden aan de 
dagelijkse operaties op het terrein waarbij weinig wordt nagedacht op lan-
gere termijn. Lessen zijn niet enkel nuttig om de praktijk in een lopende 
operatie bij te sturen. Er kan ook en operatieoverschrijdende kennisover-
dracht zijn. ‘Lessen leren’ kan niet enkel leiden tot bescheiden wijzigingen 
maar ook tot heroriënteringen in het defensiebeleid. 

• externe omstandigheden, bijv. een tekort aan (financiële) middelen: er is 
bijvoorbeeld onvoldoende budget om alle nodige cursussen te organiseren 
of om voldoende reserveonderdelen aan te kopen. Ook lange doorlooptij-
den kunnen de implementatie vertragen.

Hoewel Defensie veel lessen uit de operaties trekt, benut het de resultaten van 
evaluaties van de afgeronde operaties nog niet voldoende. Vergelijking van eva-
luaties van opeenvolgende operaties toont aan dat herhaaldelijk ’lessen’ worden 
geïdentificeerd die al bekend waren. Als een systematische en structurele aanpak 
voor sommige van de lessen ontbreekt, zijn de detachementen in operatie vaak 
aangewezen op eigen expertise en flexibiliteit. Dit hypothekeert het leerproces 
voor Defensie als organisatie, 
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Hoofdstuk 4 
Conclusies en aanbevelingen

Defensie heeft een Lessons Learned-model ontworpen om informatie over pro-
blemen bij de buitenlandse opdrachten te verzamelen, te analyseren, op te lossen 
en te verspreiden. Het model heeft het potentieel om de ontwikkeling van best 
practices te versterken en zo voortdurende verbetering te verzekeren. Het Reken-
hof komt tot volgende algemene conclusies en aanbevelingen.

Evaluatiekader voor buitenlandse opdrachten

Omdat er geen geïntegreerd evaluatiesysteem bestaat, is Defensie aangewezen 
op versnipperde informatiestromen om de buitenlandse operaties te beheren en 
te beoordelen. Defensie is slechts één van de spelers in internationale operaties 
en heeft daarom een beperkte impact op de bepaling van de doelstellingen, de 
wijze van uitvoering en de beoordeling of de doelstellingen worden bereikt. Dat 
gebeurt op het niveau van de internationale organisaties (NAVO, EU, VN). 
Defensie heeft zicht op de kostprijs van de operaties maar beoordeelt de efficiën-
tie van de buitenlandse operaties als dusdanig niet. De beleidsdocumenten bevat-
ten algemene informatie en de begroting van Defensie is niet voldoende transpa-
rant om het parlement inzicht te verschaffen in de inzet van middelen voor de 
buitenlandse operaties. 

Het Rekenhof beveelt Defensie aan de integratie en de overkoepelende aanstu-
ring van de evaluatie te verbeteren. Doelstellingen formuleren, meten en opvol-
gen en resultaten evalueren zijn essentiële onderdelen van het leren en van het 
afleggen van verantwoording. De verantwoording over de buitenlandse operaties 
aan het parlement door de minister van Landsverdediging en door Defensie kan 
beter. Een transparant verantwoordingskader kan de informatievoorziening over 
de buitenlandse operaties door de minister van Defensie aan het parlement struc-
tureren.

Proces Lessons Learned

Defensie heeft een degelijk Lessons Learned-model ontworpen met het potenti-
eel om informatie over problemen bij de buitenlandse opdrachten te verzamelen, 
te analyseren en te verspreiden. Het leerproces bij Defensie moet echter beter 
worden georganiseerd en aangestuurd. Daardoor heeft Defensie onvoldoende 
zicht op het gebruik van evaluatieresultaten en bestaat het risico dat wat geleerd 
is onvoldoende wordt benut. 

• Het systeem Lessons Learned is beperkt tot de buitenlandse operaties en 
de belangrijkste operaties op het grondgebied en gezamenlijke oefeningen 
waaraan meer dan één component deelneemt. Het omvat geen lessen uit 
trainingen noch lessen die op een hoger niveau worden getrokken dan dit 
van het detachement in operatie. Het is onvoldoende doorgetrokken tot 
alle niveaus. 

• De systemen voor de analyse, de opvolging en de implementatie van de 
lessen zijn onvoldoende consistent. Niet alle stappen in het leerproces zijn 
formeel en transparant gedocumenteerd. De terugkoppeling van boven 
naar onder, die bij het leerproces hoort, ontbreekt vaak.



50 Leren van buitenlandse militaire operaties – Rekenhof, november 2010

• Defensie stuurt het evaluatieproces LL onvoldoende aan. De sectie Evalu-
atie/LL beperkt zich tot procesopvolging, waardoor de kwaliteit van de 
evaluaties inhoudelijk onvoldoende wordt bewaakt. 

• Er bestaan twee informatiesystemen naast elkaar: de databank Lessons 
Learned en het concept globale evaluatie. Dat leidt tot efficiëntieverlies 
door overlapping en hiaten in de opvolging.

Het Rekenhof is van oordeel dat Defensie het systeem LL met andere beschikbare 
informatiebronnen moet uitbreiden, om zo een vollediger zicht op de problemen  
te verkrijgen. Een betere samenwerking en afstemming met bijv. de evaluatiecel-
len bij de componenten kunnen relevante kennis mobiliseren. Defensie moet de 
invoering van een formeel, gemeenschappelijk LL-systeem overwegen. De sectie 
Evaluatie/LL van het stafdepartement Operaties en Training is goed geplaatst om 
dat te coördineren.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

• Defensie moet beide rapporteringskanalen integreren en alle lessen in een 
uniek systeem registreren dat toegankelijk is voor alle betrokkenen. Daar-
door wordt dubbel gebruik in briefings, coördinatievergaderingen, richtlijnen 
en procedures vermeden. Een aanpak vanuit de databank LL verdient de 
voorkeur.

• De ingevoerde lessen moeten worden gevalideerd aan de hand van de 
NAVO-criteria. Dat zal het LL-systeem effectiever maken. De sectie Eva-
luatie/LL kan hierbij een rol spelen om redundantie te vermijden en de 
focus te leggen op de belangrijke lessen. 

• Het hele proces moet in een consistent en transparant systeem worden 
opgevolgd en bewaakt. De procedures die daartoe al in het leven werden 
geroepen, moeten verder vorm krijgen.

• Het gebruik van het Lessons Learned-systeem door de hiërarchische lijn 
moet meer aantoonbaar zijn. 

Gebruik van de ‘geleerde lessen’

Hoewel Defensie veel lessen uit de operaties trekt, benut het de resultaten van 
evaluaties van de afgeronde operaties nog niet voldoende. De vergelijking van 
evaluaties van afgeronde operaties toont aan dat lessen die al uit eerdere evalu-
aties bekend waren, opnieuw worden geleerd. Structurele problemen worden 
onvoldoende bewaakt of lessen zijn in onvoldoende mate omgezet in beleid. 
Onderkende problemen blijven soms bestaan omdat er weinig aan te doen valt, 
bijv. door een tekort aan middelen. 

Om lessen op beheers- en beleidsniveau te trekken, beveelt het Rekenhof aan 
analyses te maken van de informatie uit meerdere operaties, zodat patronen kun-
nen worden geïdentificeerd (bijv. terugkerende tekortkomingen…). Dit kan o.m.. 
door meer diepgaande thematische evaluaties en onderzoek naar achterliggende 
oorzaken. Een dergelijke benadering moet Defensie in staat stellen de vastge-
stelde problemen structureel aan te pakken en de oplossingen te verankeren. 
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Hoofdstuk 5 
Antwoord van de minister en nawoord van het Rekenhof

Het Rekenhof wil haar standpunt over een tweetal aspecten van het antwoord 
van de minister (zie bijlage 2) verduidelijken.

De minister van Defensie drukt zijn bezorgdheid uit over de confidentialiteit van 
de gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag. Op het vlak van de veilig-
heid heeft het Rekenhof erover gewaakt dat de vaststellingen in het verslag niet 
kunnen worden gekoppeld aan concrete missies, gebeurtenissen, detachementen 
en personen. 

In verband met de ministeriële verantwoording tegenover het parlement over de 
buitenlandse operaties stelt de minister dat er nooit zo veel en zo breed informa-
tie aan het Parlement werd gegeven en transparantie geboden als onder de 
voorbije legislatuur. Het Rekenhof is van oordeel dat een volwaardige evaluatie 
van buitenlandse missies een afdoende informatievoorziening aan het parlement 
impliceert. Het steunt zich daarvoor op eerder door het Rekenhof geformuleerde 
commentaren bij ontwerpbegrotingen, analyse van parlementaire vragen en inter-
pellaties en refereert aan een artikel over dit onderwerp. Het Rekenhof beveelt 
aan, in navolging van andere landen, een verantwoordingskader op te stellen dat 
de informatievoorziening aan het parlement structureert. 

De minister is in zijn repliek op het ontwerpverslag niet ingegaan op de aanbeve-
lingen. 
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65 Ministerraad 8 september 2006.
66 Een overzicht van de operaties voor 2008 is te vinden in Parl.St. Kamer, DOC 52 1380/001.
67 Hand.Kamer, 28 augustus 2006, CRIV 51 COM 1049 p. 3.
68 Parl.St.Kamer, DOC-52 1545/001.
69 Parl.St.Kamer, DOC-52 2225/017, p. 5.

Bijlage 1 
Beschrijving van de drie theaters

BELUFIL (Libanon)

LIBANON – UNIFIL is een operatie die wordt geleid door de Verenigde Naties 
(resoluties Veiligheidsraad nr.1701 en 1773). UNIFIL is aanwezig in Zuid-Libanon 
om de Libanese regering bij te staan in de uitoefeningvan haar soevereiniteit en 
de Libanese strijdkrachten te steunen in het scheppen van vrede en veiligheid. 
Het doel is de uitbraak van vijandelijkheden te vermijden en de voorwaarden voor 
een duurzame vrede te stichten.

Het Belgische detachement BELUFIL werkt sinds 15 oktober 200665 in het kader 
van UNIFIL om de door de VN gevraagde activiteiten uit te voeren in de domei-
nen van de constructie en wederopbouw, de medische ondersteuning en de ont-
mijning. Het heeft daarnaast de nodige gewapende bescherming (force protec-
tion). Er zijn gemiddeld 329 militairen aanwezig, van wie de het grootste gedeelte 
zich bevindt te Tibnin66. De VN heeft die taken prioritair voor België vastgelegd67. 
Van 28 augustus 2008 tot 4 december 2008 nam België ook deel aan de controle 
van de Libanese kusten met het fregat Leopold I dat deel uitmaakte van de mari-
time task force van de Unifil68. 

De regering besliste einde februari 2009, na de rotatie van BELUFIL 7, de hospi-
taalfunctie terug te trekken (medische rol 2). De ontmijningscapaciteit, met een 
proportionele logistieke steun, een beveiligingselement en een commando, van 
216 man wordt behouden tot einde december 2009. Er is een compensatie door-
dat België deelneemt aan het hospitaalproject in Tibnin en de Libanese strijd-
krachten steunt, in samenwerking met de minister van Ontwikkelingssamenwer-
king die het veldhospitaal tot een regulier hospitaal voor de regio van Tibnin zal 
omvormen. Sinds einde februari 2010 is de configuratie van het Belgische deta-
chement daarom aangepast. De belangrijkste opdracht blijft ontmijning, zodat 
België blijft voldoen aan de noden van de VN69.

BELKOS (Kosovo)

Op 9 augustus 1999 vertrok de eerste ploeg naar Mitrovica in Kosovo, om in het 
kader van een NAVO-operatie een einde te maken aan de gewelddaden van  
Serviërs tegen Kosovaarse Albanezen. 

De voornaamste opdrachten zijn patrouilleren, tijdelijke observatieposten bezet-
ten en indien nodig menigtes controleren en huizen of gebieden doorzoeken. Dit 
alles om een veilige omgeving te creëren.
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70 Optreden met betrekking tot bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede en daden van 
agressie.

71 Parl. St. Kamer, DOC 52 1380/001 bevat een opsomming van de operaties voor 2008.

Benaming Aantal militairen ter plaatse

BELKOS 24 175
BELKOS 25 175
BELKOS 26 175
BELKOS 27 188
BELKOS 28 181

De Belgische deelname aan Kosovo werd stopgezet in februari 2010.

BELUISAF (Afghanistan)

De operatie ISAF (International Security Assistance Force) ressorteert onder 
hoofdstuk VII70 van het Handvest van de Verenigde Naties (Resolutie 1386 VN 
van 20 december 2001). ISAF moet de Afghaanse overheid bijstaan door een 
veilige omgeving te creëren waarbinnen de maatschappij kan worden heropge-
bouwd. De operatie vindt plaats in Afghanistan en aan de Pakistaanse grenzen 
die moeten worden beschermd. 

Begin maart 2002 beslist de Belgische regering principieel aan de operatie ISAF 
deel te nemen. De uiteindelijke beslissing tot deelname met Belgische grondtroe-
pen werd genomen op de ministerraad van 20 november 200271. Daarnaast gaf 
de regering op 25 juli 2008 haar akkoord om vier F-16 en 100 militairen in Kan-
dahar in te zetten. De Belgische aanwezigheid in Afghanistan werd in verschil-
lende fasen opgetrokken tot 626 militairen (tot eind 2011).

Het Belgische detachement KAIA (Kabul International Airport) bestaat uit de 
bewakingscompagnie die met haar 245 manschappen (tussen 240 en 280 voor de 
door het Rekenhof onderzochte operaties) instaat voor de bescherming van de 
luchthaven van Kabul en voor een opleiding van de Afghaanse militairen (Belgian 
Mentoring Team). De militaire activiteiten op de luchthaven verzekeren de goede 
werking van de luchthaven voor het algemene vliegverkeer en specifiek voor de 
vluchten ten voordele van ISAF. Anderzijds ondersteunt het de voorbereidingen 
voor de overdracht van de verantwoordelijkheid van de luchthaven aan de 
Afghaanse autoriteiten. 
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Bijlage 2 
Antwoord van de minister van Defensie
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