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Belgische inzet ten voordele van Oekraïne 

Beste medewerkers en medewerksters, 

Sinds een week zijn we getuige van het grootste militaire conflict in Europa sinds het einde 

van de Tweede Wereldoorlog en van de ongelooflijke moed van het Oekraïense volk in haar 

verzet tegen de Russische inval. We kunnen enkel maar bewondering hebben voor de 

inspirerende manier waarop Oekraïense militairen en burgers hun vaderland verdedigen 

tegen deze ongeziene aanval op hun soevereiniteit.  

We kunnen als Europeanen niet lijdzaam toekijken. In nauw overleg met onze NAVO- en 

EU-partners heeft de Belgische regering fors gereageerd op deze schending van de 

internationale rechtsorde. Er werden onmiddellijk zware sancties opgelegd aan Moskou en 

er werd beslist om zowel letaal als niet-letaal materieel te leveren aan Kiev. Daarnaast 

stuurt Defensie een Combined Arms Tactical Sub Group naar Roemenië in het kader van 

de Very high readiness Joint Task Force (VJTF), die deel uitmaakt van de NATO Response 

Force (NRF). Deze compagnie wordt geleverd door het 1/3 Lansiers uit Marche-en-

Famenne, versterkt door militairen van andere eenheden van de Land Component en de 

Medische Component. Ons detachement zal deel uitmaken van het Franse 27ème Bataillon 

de Chasseurs alpins (27 BCA). De eerste elementen zijn al vertrokken en het gros vertrekt 

in de komende dagen voor hun opdracht, die waarschijnlijk meerdere maanden in beslag 

zal nemen. 

In tegenstelling tot wat sommigen hebben beweerd, zal dit detachement op volle sterkte 

en met haar organieke materieel, volledige bewapening en voorziene munitie vertrekken. 

Als eindverantwoordelijke voor de inzet van onze militairen zal ik nooit toegevingen doen 

op het vlak van veiligheid. Onze militairen zullen bijdragen tot de verdediging van het 

NAVO-grondgebied door ontrading en zullen dus niet ingezet worden in Oekraïne zelf. 

Andere engagementen om die ontrading te versterken, worden momenteel onderzocht 

door de Defensiestaf en zullen meegedeeld worden van zodra er meer duidelijkheid is.  

Daarnaast heeft de regering ook beslist om zowel letaal als niet-letaal materieel te leveren. 

Het gaat hier onder meer om LAW’s en automatische wapens met munitie, waarvan de 

leveringen deze week zijn begonnen. Sommigen vragen zich af of we niet méér kunnen of 

moeten doen. Elk voorstel wordt grondig onderzocht door ons crisiscentrum, maar het is 

geen geheim dat onze middelen beperkt zijn en onze stocks niet meer de omvang hebben 

van pakweg 20 jaar geleden.  
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We betalen ook op dit vlak de prijs voor decennialange besparingen en we kunnen dus niet 

weggeven wat we zelf niet hebben of wat we misschien zullen nodig hebben in de nabije 

toekomst. Wees ervan overtuigd dat de heropbouw van onze stocks een van mijn 

belangrijkste prioriteiten is. De transformatie van onze Defensie is begonnen en zal met 

nog méér energie worden voortgezet, nu we er brutaal aan herinnerd werden dat vrede en 

veiligheid met een prijskaartje komen. 

Beste medewerkers en medewerksters, de beelden van in Oekraïne raken ons allen hard 

en niemand kan onverschillig blijven voor het leed van de Oekraïense bevolking. Onze 

regering en onze internationale partners stellen alles in het werk om de situatie niet te 

laten escaleren en er geen grootschalig militair conflict van te maken tussen Rusland en 

de NAVO. Ik doe hier in het bijzonder een oproep om jullie niet te laten meeslepen door 

emoties en retoriek en om kalm te blijven. Zo zou het bijvoorbeeld een slecht idee zijn om 

als militair of ex-militair te gaan deelnemen aan de gevechten in Oekraïne. Dergelijke 

individuele initiatieven zouden zeer zware gevolgen kunnen hebben en zijn strikt verboden 

– zelfs indien met verlof is.  

Daarnaast wil ik nogmaals herhalen hoe belangrijk het is om bij te dragen tot de veiligheid 

van onze troepen door de principes van Operational Security (OPSEC) en Information 

Security (INFOSEC) te eerbiedigen en ik refereer ook aan de richtlijnen die ADIV hierover 

vorige week heeft verspreid via e-news. Het vrijgeven van operationele details, aan wie 

dan ook, is uit den boze en ongefundeerde berichten over de staat van paraatheid ‘lekken’ 

is al even onaanvaardbaar, laat staan dat er op sociale media sympathie geuit wordt voor 

de agressor. Terughoudendheid is een essentiële vorm van militair professionalisme.  

Ten slotte gaat mijn dank nogmaals uit naar al diegenen die dag en nacht het beste van 

zichzelf geven, in de Defensiestaf, haar crisiscentrum en in de eenheden, om deze crisis te 

beheersen en datgene te doen wat de regering en de Belgische bevolking van ons 

verwachten. Ik wens de Lansiers en hun collega’s van de steuneenheden heel veel succes 

bij de uitvoering van hun opdracht. Ik weet dat jullie ons niet zullen teleurstellen. 
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