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Beste collega’s, 

 

Op 22 maart werd ons land getroffen door een brutale golf van blind geweld. Een 

gecoördineerde aanslag op meerdere plaatsen heeft ons allemaal diep geraakt. 

In dergelijke dramatische omstandigheden is het vanzelfsprekend dat Defensie in de 

hoogste staat van paraatheid wordt gebracht en bijspringt waar het mogelijk is. Wij houden 

eraan om iedereen te danken die in deze onwezenlijke omstandigheden bijdraagt tot het 

beheersen van de crisis. 

Het opsommen van de genomen acties heeft als risico dat er iemand vergeten wordt. Wij 

zijn er echter van overtuigd dat dit overzicht een goede toelichting kan zijn om te tonen in 

welke mate jullie allen op één of andere manier betrokken waren. 

De absolute prioriteit was de bijstand aan onze getroffen bevolking. Een grote mobilisatie 

van militaire ambulances aangevuld met helikopters en de activering van de noodplannen 

voor het militair ziekenhuis werden onmiddellijk uitgevoerd. De ongewoon grote toestroom 

van gekwetsten werd hiermee het hoofd geboden.  

Ook de veiligheid werd niet uit het oog verloren. DOVO is reeds vele jaren een bekende in 

onze straten als het aankomt op interne veiligheid. De druk die op deze specialisten rust, is 

de laatste jaren enkel toegenomen. Na de aanslagen moesten ze zowel de ontplofte tuigen 

onderzoeken als andere verdachte pakketten, ter plaatse en elders, neutraliseren. 

Onze aanwezigheid in de straten van onze steden is reeds langer aan de gang, maar heeft 

de aanslagen jammer genoeg niet kunnen voorkomen. Sommige van onze collega’s waren 

fysiek aanwezig op de getroffen sites tijdens de ontploffingen en konden onmiddellijk 

tussenkomen. De anderen bleven trouw op post en hielpen waar mogelijk, zorgden voor de 

veiligheid en stelden de mensen gerust. Versterkingen en uitrustingen werden vanuit het 

hele land aangevoerd.  

Natuurlijk zijn er talrijke collega’s ook achter de schermen actief geweest. Ze hebben een 

essentiële bijdrage geleverd aan de coördinatie en het welslagen van de operaties. Met een 

dichtslibbend wegennet en met een overbelast telefonienetwerk was dit geen evidentie. 
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Defensie heeft eens te meer getoond dat het in zeer korte termijnen kan antwoorden op 

reële noden van de bevolking. Ondanks de triestheid die deze aanslagen veroorzaken, is er 

voornamelijk een groot gevoel van dankbaarheid voor het professionalisme en de inzet die 

zo velen van u de afgelopen dagen hebben getoond. 

De gevraagde steun zal vermoedelijk nog enige tijd duren. Ook hier zullen we ons flexibel 

moeten opstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst op u kunnen blijven 

rekenen. Ons land heeft ons nodig. 

 

Bedankt! 

Gerard Van Caelenberge 

 Generaal vlieger 

Vleugeladjudant van de Koning 

 Chef Defensie 

 

Steven Vandeput 

 Minister van Defensie 


