
1

EMPTY WORDS II
Een audit van het Belgische 
Syriëbeleid in 2017

11 .DOSSIER



3

Zeven jaar na de start van vreedzame protesten in Syrië 
blijft de Syrische oorlog voortrazen. Hoewel terreurgroep Isla-
mitische Staat (IS) in 2017 grotendeels uit Syrische steden en 
dorpen verdreven werd, lijkt een duurzame overwinning op IS 
en een oplossing voor de oorlog in Syrië ver weg. Het Belgi-
sche Syriëbeleid beperkte zich in 2017 opnieuw grotendeels tot 
het sturen van bommen en humanitaire hulp. 

Ook in 2017 en begin 2018 bleven grote delen van Syrië (in het 
bijzonder Oost-Ghouta, Afrin en Idlib) het toneel van grootschalige 
oorlogsmisdaden. Daarmee werd ook de voorlopige doodsteek  
gegeven aan het ‘Astana-proces’, dat beloofde om 4 ‘de-escalatiezo-
nes’ te installeren doorheen Syrië. De luchtaanvallen van de Internatio-
nale Coalitie tegen IS gingen bovendien gepaard met een enorme kost 
in burgerlevens en de vernietiging van civiele infrastructuur. Volgens de 
VN werden chemische wapens sinds 2013 minstens 34 keer ingezet 
(meestal door het Syrische regime), terwijl Human Rights Watch 85 
aanvallen met chemische wapens documenteerde.1  

In Zuid-Syrië loert ondertussen een Iraans-Israëlische 
escalatie om de hoek. Analisten waarschuwen dat een 
kleine vonk kan volstaan om een grote regionale oorlog te 
doen ontbranden. De internationale grootmachten lieten 
de voorbije maanden alleszins alle schroom varen om hun 
betrokkenheid in Syrië te maskeren. Rusland, Iran, Turkije, de 

Verenigde Staten en Israël staan lijnrecht tegenover elkaar. VN-vredes-
gesprekken in Genève lijken ondertussen op sterven na dood. De kost 
van wederopbouw wordt geschat tussen de 200 en 350 miljard dollar.

België slaagt er ondertussen nog steeds niet in om een volwaardig 
Syriëbeleid te ontwikkelen. Het Belgische beleid beperkt zich groten-
deels tot het sturen van bommen en humanitaire hulp. Het kon noch-
tans anders: toen de federale regering in het voorjaar van 2016 besloot 
om vanaf 1 juli 2016 deel te nemen aan internationale luchtaanvallen in 
Syrië, benadrukten ministers en parlementsleden dat er geen militaire 
oplossing bestaat voor de oorlog in Syrië. 
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Vicepremier Kris Peeters verklaarde dat “(…) alleen maar 
bombarderen nog nooit iets heeft bijgedragen tot een duurzame 
oplossing”. Zijn collega Alexander De Croo stelde het nog scher-
per: “Als ons wordt gevraagd militair mee te doen, moeten we 
weten wat het grotere plan is. We moeten niet als cowboys naar 
Syrië gaan”. Het federale parlement vroeg de regering in een 
resolutie (30 juni 2016) om “mee te werken aan internationale 
diplomatieke, financiële, economische en humanitaire initiatieven 
om voor de crisis in Syrië en Irak een duurzame oplossing uit te 
werken”2. 

Op Europees niveau bestaat sinds april 2017 nochtans een 
Europese Strategie voor Syrië, die een kader biedt voor een om-
vattende Europese aanpak. Deze strategie focust onder meer op 
de promotie van een politieke transitie, steun aan de lokale civiele 
maatschappij, het belang van verantwoordings- en verzoenings-
mechanismen, de versterking van de ‘resilience’ van de Syrische 
burger en het aanbieden van efficiënte humanitaire hulp. Om de 
mooie woorden om te zetten in daden, moeten Europese lidsta-
ten echter ook over de brug komen met concrete middelen. 

11.11.11 maakt daarom opnieuw een balans op van de 
Belgische inspanningen die in 2017 bijdroegen aan de uitvoering 
van de Europese Syriëstrategie. We houden daarnaast ook de 
Belgische deelname aan de internationale luchtaanvallen in Syrië, 
waarvoor een duidelijk volkenrechtelijk mandaat nog steeds 
ontbreekt, tegen het licht. Het is niet de eerste keer dat we een 
dergelijke oefening maken. In een eerder rapport, “Empty Words” 
(maart 2017), gaf 11.11.11 het Belgische Syriëbeleid in de peri-
ode 2014-2016 een score van 46/100. 

Het eerste hoofdstuk van dit vervolgrapport geeft een bondig 
overzicht van de belangrijkste politieke en militaire gebeurtenis-
sen in Syrië in 2017 en begin 2018. In het tweede hoofdstuk 
wordt vervolgens per Europese doelstelling nagegaan welke 
bijdrage België hieraan leverde. Per doelstelling wordt ook een 
score op 10 gegeven (zie hoofdstuk 5 voor een methodologische 
toelichting). Het derde hoofdstuk houdt de Belgische deelname 
aan de Internationale Coalitie, en de mate van transparantie en 
verantwoording, kritisch tegen het licht. Tot slot formuleert dit 
rapport enkele conclusies en aanbevelingen. 
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Ook in 2017 raasde de 
Syrische oorlog voort. Grote 
delen van Syrië bleven het 
toneel van grootschalige 
oorlogsmisdaden en 
misdaden tegen de 
menselijkheid. VN-vredes-
gesprekken kwamen 
opnieuw in een impasse 
terecht. De herovering van 
IS-hoofdstad Raqqa ging 
bovendien gepaard met een 
enorm aantal burgerdoden.

1.1. Syrië in 2017
Eind december 2016 bekrachtigde de 

VN-Veiligheidsraad via resolutie 2336 een 
Russisch-Turks akkoord voor de instelling 
van een staakt-het-vuren in Syrië. Op 23 
januari 2017 startten Rusland, Turkije en Iran 
vervolgens het zogenaamde ‘Astana-proces’ 
op, en kondigden ze aan te zullen werken aan 
een trilateraal monitoringsmechanisme. Het 
geweld raasde echter onverminderd door. In 
de eerste twee weken van 2017 registreer-
den Syrische mensenrechtenorganisaties 
minstens 318 overtredingen van dit staakt-
het-vuren. Zowel in Wadi Barada als Oost-
Ghouta gingen de gevechten onverminderd 
voort. Door de hevige gevechten in Wadi 
Barada (Damascus) kwam de watertoevoer 
van 5,5 miljoen Syriërs in gevaar. Eind januari 
kondigde Jabhat Fatah al Sham, de Syrische 
tak van terreurgroep Al Qaida, de oprichting 
aan van de nieuwe coalitie “Hayat Tahrir al 
Sham” (HTS). 

In februari 2017 werden de VN-vredes-
gesprekken in Genève opnieuw hervat. 
VN-bemiddelaar de Mistura kondigde aan dat 
de gesprekken voortaan zouden focussen op 
4 thema’s: politieke transitie, het opstellen 
van een nieuwe grondwet, de organisatie van 
nieuwe verkiezingen en de strijd tegen terro-
risme. De gesprekken liepen echter al snel 
opnieuw vast, zonder dat er sprake was van 
rechtstreekse onderhandelingen tussen de 
Syrische regering en de Syrische oppositie. 

In 2017 zette het Syrische regime 
onverminderd zijn ‘surrender or die’-belege-
ringsstrategie voort. In de eerste helft van 
2017 vonden (gedwongen) evacuatiedeals 
plaats in Al Waer, Barzeh, Qaboun, Wadi 
Barada, Tishreen, Madaya, Zabadani, Foua 
en Kefraya.3 Bij een zelfmoordaanslag door 
extremistische militanten op een bus kwamen 
in april 2017 minstens 100 bewoners van 
de belegerde gebieden Foua en Kafraya om 
het leven. Eind 2017 leefden naar schatting 
745.000 Syriërs in 33 belegerde gebieden. 
De Syrische regering en haar bondgenoten 
waren verantwoordelijk voor 96,5 % van deze 
belegeringen.4 

In maart 2017 publiceerde de VN-onder-
zoekscommissie voor Syrië ook een nieuw 
rapport waarin de evacuatiedeal voor Aleppo 
(december 2016) werd geclassificeerd als 
een “gedwongen verplaatsing”, wat onder 
internationaal recht een oorlogsmisdaad is.5 
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“In 2017 zette het Syrische 

regime onverminderd 
zijn ‘surrender or die’-

belegeringsstrategie voort” 
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De VN-onderzoekers concludeerden ook 
dat het Assad-regime verantwoordelijk was 
voor het bombarderen van een VN-hulpkon-
vooi in september 2016 en het bombarderen 
van de waterinfrastructuur in Wadi Barada in 
januari 2017. 

Op 4-5 april 2017 organiseerden de 
Europese Unie en de Verenigde Naties in 
Brussel een Conferentie over de Toekomst 
van Syrië. Een dag eerder, op 3 april 2017, 
namen de Europese buitenlandministers de 
nieuwe Europese Strategie voor Syrië aan. 
De conferentie werd op 4 april echter over-
schaduwd door een gruwelijke gifgasaanval 
in Khan Sheikhoun (Idlib). De Amerikaanse 
president Trump gaf vervolgens het bevel 
om 59 Tomahawk-raketten af te vuren op de 
militaire Shayratbasis van het Assad-regi-
me. In september en oktober 2017 stelden 
VN-onderzoekers dat de Syrische regering 
verantwoordelijk was voor de gifgasaanval.6 

Begin mei 2017 bereikten Rusland, 
Turkije en Iran in Astana een akkoord 
over de creatie van vier ‘de-escala-
tiezones’ in Idlib, Noord-Homs, Oost-
Ghouta en Zuid-Syrië.7 In juli-september 
2017 werden akkoorden bereikt over de 
concrete installatie van de-escalatiezones 
in Oost-Ghouta (21 juli), Noord-Homs (29 
juli) en Idlib (15 september). Het geweld in 
Oost-Ghouta nam sindsdien echter alleen 
maar toe, terwijl er vanaf midden september 
2017 opnieuw sprake was van een militaire 
escalatie in Idlib en Noord-Homs. Dit nadat 
terreurgroep HTS in juli 2017 in grote delen 
van Idlib de macht greep, na clashes met 
Ahrar al Sham. 

Human Rights Watch trok in oktober 2017 
aan de alarmbel over de situatie in Idlib: “Two 
million civilians in Idlib are sitting ducks. 

Rather than a safe zone, Idlib has effectively 
become in some parts a ‘killing zone’ with 
escape routes closed.”8 De belegering van 
Oost-Ghouta werd in de tweede helft van 
2017 nog opgevoerd, terwijl er vanaf oktober 
2017 sprake was van een verdere escalatie 
van het geweld in de belegerde enclave.9 
Amnesty International verklaarde in november 
2017 dat “(…) de Syrische regering oorlogs-
misdaden begaat op een epische schaal” 
in Oost-Ghouta.10 De VN documenteerde 
eveneens raket- en mortieraanvallen vanuit 
Oost-Ghouta, waarbij tientallen burgers in 
Damascus om het leven kwamen. 

In juni 2017 barstte ook de strijd 
om de Syrische IS-hoofdstad Raqqa 
volop los (zie ook hoofdstuk 3). Zowel 
de VN-Onderzoekscommissie voor Syrië, 
monitoringgroep Airwars als lokale acti-
visten documenteerden een dramatische 
toename in het aantal burgerdoden door de 
Internationale Coalitie.11 Ook Human Rights 
Watch en Amnesty International klaagden het 
groeiende aantal burgerslachtoffers, de lakse 
procedures van de Internationale Coalitie, de 
Amerikaanse inzet van witte fosfor in Syrië en 
Irak en het overmatig gebruik van explosieve 
wapens in dichtbevolkte gebieden aan.12 Eind 
oktober veroverden Koerdische strijders de 
volledige stad op terreurgroep IS. In maart 
2018 bezocht een team van VN-experts voor 
het eerst Raqqa. De hoge VN-adviseur voor 
humanitaire zaken, Jan Egeland, stelde dat 

de mate van vernietiging in Raqqa hoger is 
dan in Aleppo of Homs. Egeland vroeg zich 
af ”of het nodig was om Raqqa volledig te 
vernietigen, om het te kunnen bevrijden”. 
Monitoringgroep Airwars heeft het over een 
‘stad die vernietigd werd om dan vergeten te 
worden’.13 Raqqa ligt bovendien nog steeds 
bezaaid met landmijnen, booby traps en 
geïmproviseerde explosieven die Islamitische 
Staat (IS) achterliet.14 Sinds oktober 2017 
keerden 100.000 inwoners terug naar Raqqa, 
hoewel de VN stellen dat de omstandigheden 
in de stad allesbehalve gunstig zijn om terug 
te keren.15  

Vanaf juni 2017 was er bovendien 
sprake van een gevoelige escalatie in 
Zuidoost-Syrië. Nadat de Verenigde Staten 
een Syrisch regeringstoestel neerhaalden, 
dreigde Rusland toestellen van de Internati-
onale Coalitie neer te halen als deze zich ten 
westen van de Eufraat zouden begeven.16 
De Verenigde Staten vielen pro-regerings-
milities aan, terwijl deze laatsten begin juni 
2017 de Syrisch-Iraakse grens nabij Al Tanf 
bereikten.17  De VS bouwden ondertussen 
een nieuwe militaire basis in de Zuid-Syrische 
woestijn en voerden hun militaire steun aan 
de Syrische oppositie op. De VS waarschuw-
de de Syrische oppositie tegelijk wel om 
niet tegen Assad te vechten en kondigde de 
stopzetting aan van wapenleveringen aan an-
ti-Assad-rebellen.18 De Libanese terreurgroep 
Hizbollah, een bondgenoot van de Syrische 
regering en Iran, dreigde in de zomer van 
2017 ook om Amerikaanse doelwitten aan 
te vallen. Eind juni 2017 bestookte Israël vier 
keer in één week Syrische regeringsposities 
in Quneitra. 

Begin december 2017 draaide een 
nieuwe ronde van VN-vredesgesprekken in 
Genève opnieuw op een mislukking uit. In 

de aanloop naar deze gesprekken verhoog-
den Westerse- en Golfstaten de druk op de 
Syrische oppositie om een eensgezind front 
te vormen. Tijdens een conferentie in Riad 
benoemde de High Negotiations Committee 
(HNC) vervolgens een nieuwe hoofdonder-
handelaar, Nasr al-Hariri, en werd de HNC 
uitgebreid met een aantal oppositiegroe-
pen. VN-bemiddelaar de Mistura verklaarde 
in december 2017 dat de mislukking van 
de VN-gesprekken een gemiste “gouden 
opportuniteit” was, en stelde dat hij teleurge-
steld was over het gebrek aan betekenisvol 
engagement van de Syrische regering.19 

De humanitaire situatie in Syrië bleef 
doorheen 2017 dramatisch. 13,1 miljoen 
Syriërs hebben nood aan humanitaire hulp. 
6,1 miljoen Syriërs zijn intern ontheemd. 
Wereldwijd zijn 5,5 miljoen Syriërs geregis-
treerd als vluchteling, waarvan 5,3 miljoen 
in de buurlanden van Syrië. 970.000 Syriërs 
hebben asiel gevraagd in Europa.20 6,5 
miljoen Syriërs hebben te kampen met acute 
voedselonzekerheid. Minder dan de helft van 
medische faciliteiten is nog volledig operatio-
neel, terwijl het aantal aanvallen op medische 
faciliteiten in 2017 toenam met 25%. Meer 
dan een derde van de Syrische scholen zijn 
beschadigd of vernietigd, terwijl 35% van de 
Syrische bevolking geen toegang heeft tot 
veilig drinkwater.21 

 
“De VN vraagt zich af of het 

nodig was om Raqqa volledig 
te vernietigen, om het te 

kunnen bevrijden.” 

13,1 miljoen
 

 
Syriërs hebben nood aan 

humanitaire hulp
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Ondanks de enorme humanitaire no-
den bleef de VN-respons ondergefinan-
cierd. Slechts 1,78 miljard dollar (53,1%) van 
de door de VN gevraagde 3,35 miljard werd 
door donoren ingevuld.22 De humanitaire 
toegang voor hulpkonvooien bleef bovendien 
totaal ondermaats. Humanitaire konvooien 
werden ook in 2017 vaak doelbewust geblok-
keerd. Doorheen het hele jaar keurde de Syri-
sche regering slechts 27,3% van alle aanvra-
gen voor VN-hulpkonvooien goed. Meer dan 
645.000 medische items werden verwijderd 
of niet toegelaten op humanitaire konvooien. 
Dit terwijl VN-Veiligheidsraadresolutie 2165 
(2014) expliciete toestemming geeft aan de 
VN om doorheen Syrië actief te zijn, met of 
zonder toelating van de Syrische regering. Dit 
mandaat werd in december 2017 voor één 
jaar verlengd, nadat de VN-Veiligheidsraad 
resolutie 2393 aannam. 

1.2. Syrië begin 2018
Op 24 februari 2018 nam de VN-Veilig-

heidsraad resolutie 2401 aan die een huma-
nitair staakt-het-vuren van 30 dagen door-
heen Syrië eiste. Deze resolutie bleef echter 
dode letter. De humanitaire situatie in Afrin, 
Oost-Ghouta en Idlib bereikte de afgelopen 
weken en maanden een dramatisch hoog-
tepunt. Nadat op 7 april 2018 chemische 
wapens werden ingezet in Douma (Ghouta) 
lanceerden de Verenigde Staten, Frankrijk en 

Verenigd Koninkrijk op 14 april 2018 ook een 
aantal militaire aanvallen op productiefacili-
teiten van chemische wapens. Ze beschikten 
hiervoor niet over een VN-mandaat.

1.2.1. Afrin
Op 20 januari 2018 lanceerde Turkije 

operatie ‘Olive Branch’ tegen de Koerdische 
enclave Afrin. Dit gebied staat onder controle 
van Koerdische YPG-strijders, die door de 
Turkse President Erdogan als ‘terroristen’ 
worden beschouwd. De YPG is echter ook 
de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot in 
de strijd tegen IS. De groep controleert grote 
delen van Noordoost-Syrië, waar ze verschil-
lende lokale besturen opzette. Op 18 maart 
2018 heroverden Turkije en pro-Turkse mili-
ties het stadscentrum van Afrin. De meeste 
NAVO-bondgenoten van Turkije, op Frankrijk 
na, blijven echter stil over deze aanval. Ook 
Rusland laat Turkije begaan. 

Volgens de gespecialiseerde ngo Air-
wars kwamen door de Turkse aanvallen 
tussen 20 januari en 15 maart 2018 minstens 
300  burgers om het leven, terwijl zeker 800 
burgers gewond raakten.23 Lokale organisa-
ties plaatsen het dodental gevoelig hoger. 
Minstens 137.000 inwoners sloegen op de 
vlucht als gevolg van de militaire operatie. De 
VN waarschuwt dat pro-Turkse milities zich 
aan geweld tegen burgers, willekeurige ar-
restaties en plundering schuldig maken.24 De 
organisatie uit ook haar diepe bezorgdheid 
over het gebruik van burgers als “menselij-
ke schilden”.25 De VN zoeken dringend 73 
miljoen dollar voor aanvullende en urgente 
humanitaire noden in Afrin. 

Erdogan dreigt ermee om de Turks-Sy-
rische grens “op te ruimen”, wat het ergste 
doet vermoeden over de verdere Turkse 
plannen. Turkije dreigt onder meer om het 
oostelijker gelegen Manbij aan te vallen. Dat 

kan leiden tot een rechtstreekse militaire 
confrontatie tussen NAVO-bondgenoten 
Amerika en Turkije. De afgelopen maanden 
arresteerden de Turkse autoriteiten boven-
dien verschillende personen die kritisch 
stonden tegenover de operatie in Afrin. Dit 
is een onaanvaardbare aantasting van de 
vrijheid van meningsuiting, zoals ook gesteld 
in een recente resolutie van het Europees 
Parlement.

1.2.2. Escalatie in de de-escalatiezones
Ondanks de inrichting van zogenaamde 

‘de-escalatiezones’ kwamen de afgelopen 
maanden duizenden burgers om het leven 
in Oost-Ghouta en Idlib, en worden huma-
nitaire konvooien nog steeds doelbewust 
geblokkeerd. De VN onderzoekt verschillende 
nieuwe gevallen van de inzet van chemische 
wapens. 

Volgens de VN werden tussen 4 en 9 
februari minstens 277 burgers gedood in Idlib 
en Ghouta, waarvan 230 door luchtaanvallen 
van het Syrische leger en Rusland. 812 bur-
gers raakten gewond tijdens luchtaanvallen 
op minstens 9 medische faciliteiten. Bij rake-
taanvallen en mortiervuur vanuit rebellenge-
bied op de residentiële wijken van Damascus 
werden tussen 6 en 9 februari ook minstens 

7 burgers gedood en raakten 18 burgers 
gewond. Tussen 18 februari en 21 maart 
2018 documenteerde de VN nog eens 1.600 
doden en meer dan 4.000 gewonden in 
Oost-Ghouta.26 Sinds 9 maart 2018 verlieten 
minstens 150.000 inwoners Ghouta.27 De 
VN zoeken dringend 195 miljoen dollar voor 
aanvullende en urgente humanitaire noden 
voor de inwoners van Ghouta en al Qadam.. 

Het aantal intern ontheemde burgers in de 
provincie Idlib ging de afgelopen maanden 
ook dramatisch de hoogte in. Sinds decem-
ber 2017 sloegen minstens 400.000 burgers 
op de vlucht uit Zuid-Idlib. Volgens de VN zijn 
1,2 miljoen Syriërs in Idlib intern ontheemd, 
op een totaal van 2 miljoen Syriërs in Idlib. 
Mensen die proberen te vluchten naar Turkije 
worden volgens mensenrechtenorganisatie 
Human Rights Watch beschoten door Turkse 
grenswachters.

53,1 %
 

 
van de door de VN gevraagde 

humanitaire middelen werd ingevuld 
door internationale donoren

1.600
 

 
burgers werden tussen 18 februari  

en 21 maart gedood in Ghouta
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11.11.11 analyseert in 
dit rapport de Belgische 
inspanningen voor Syrië 
in 2017. Er werd nagegaan 
welke inspanningen België 
in 2017 leverde om bij te 
dragen aan de uitvoering 
van de zes doelstellingen 
uit de Europese 
Syriëstrategie.  

11.11.11 steunt uitdrukkelijk vijf van de 
zes Europese doelstellingen, maar neemt 
geen positie in over de wenselijkheid van 
doelstelling 2 (steun aan de Syrische politie-
ke oppositie). 

 
2.1. De Europese Syriëstrategie
Op 3 april 2017 keurden de Europese 

buitenlandministers een nieuwe Europese Sy-
riëstrategie goed. Deze strategie volgde op 
de ‘Regionale Europese Strategie voor Syrië, 
Irak en de Strijd tegen IS/Daesh’, die tussen 
maart 2015 en maart 2017 van kracht was. 

De Europese Syriëstrategie van 2017 
definieert vijf strategische doelstellingen. 
De EU streeft volgens de Syriëstrategie  naar 
een verenigd Syrië en naar een democratisch 
Syrië met een legitieme regering en een 

2

BELGISCHE 
BELEID 
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“Op 3 april 2017 keurden de 

Europese buitenlandministers 
een nieuwe Europese 
Syriëstrategie goed.” 

pluralistisch politiek systeem dat individuele 
rechten respecteert. Daarnaast wil de Euro-
pese Strategie een divers en inclusief Syrië 
dat minderheden beschermt en gelijkstelt 
voor de wet, en een veilig Syrië met func-
tionele instellingen en veiligheidsdiensten 
die verantwoording afleggen. Tot slot wil de 
Europese Strategie een stabiel Syrië dat een 
sterke economie heeft, basisdiensten verleent 
aan burgers en een constructieve internatio-
nale partner is. 

2.1.1. De zes doelstellingen van  
de Syriëstrategie
Naast vijf strategische doelstellingen 

omvat de Europese Syriëstrategie ook zes 
specifiekere doelstellingen: 

1. Bereiken van een politieke transitie: 
de promotie van het VN-vredesproces in 
Genève dat moet leiden tot een politieke 
transitie, in lijn met VN-Veiligheidsraadresolu-
tie 2254. Dit moet leiden tot de vorming van 
een overgangsregering, het openen van de 
politieke en civiele ruimte en de hervorming 
van overheidsinstellingen. De EU zette ook 
een ‘Syria Peace Process Support Initiative’ 
op dat ondersteuning biedt aan het vredes-
proces en de dialoog met de Syrische civiele 
maatschappij.28 De Syriëstrategie stelt verder 
dat de EU haar sanctieregime tegen indivi-
duen en entiteiten zal handhaven zolang de 
repressie van burgers voortduurt. 

2. Steun aan Syrische politieke oppositie: 
de versterking van de politieke oppositie, in 
lijn met VN-Veiligheidsraadresolutie 2254 
en het Communiqué van Genève (2012). 
De Syriëstrategie belooft actieve steun aan 
het High Negotiations Committee (HNC) en 
zegt te zullen ijveren voor een uitbreiding van 
dit platform. Daarnaast wil de EU de samen-
werking tussen de politieke oppositie en 
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gematigde gewapende groepen versterken, 
zonder te specifiëren welke groepen hiermee 
bedoeld worden. 

3. Steun aan de Syrische civiele 
maatschappij: de promotie van democratie, 
mensenrechten en vrijheid van meningsuiting 
via de ondersteuning van Syrische civiele 
organisaties. De Europese Strategie stelt dat 
de Syrische civiele maatschappij een cruciale 
rol heeft te spelen in verzoenings- en dia-
loogprocessen en in de monitoring van een 
toekomstig politiek akkoord. De Syriëstra-
tegie wil daarnaast de ontwikkeling van een 
dynamisch en onafhankelijk medialandschap 
ondersteunen. 

4. Promotie van nationale verzoening en 
steun aan verantwoordingsmechanismen: 
inspanningen op het vlak van vredesopbouw, 
psychosociale hulp en anti-radicaliseringspro-
cessen, naast steun aan transitional justi-
ce-mechanismen. 

5. Effectieve, efficiënte en principiële 
humanitaire hulp: de EU steunt de verlening 
van urgente noodhulp doorheen heel Syrië 
(“Whole of Syria approach”). Het focust 
hierbij op vijf sectoren: voedsel; gezondheids-
zorg; onderdak en non-food-items (dekens, 
matrassen, kookbenodigdheden); water en 
sanitaire voorzieningen; en bescherming. 
Daarnaast belooft de EU om humanitaire hulp 
te bieden in post-emergency-situaties.  

6. Steun aan de ‘resilience’ van Syri-
sche burgers en instellingen: de EU wil de 
weerbaarheid van Syrische burgers verhogen 
doorheen Syrië. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan lokale jobcreatie-programma’s, 
onderwijsprogramma’s, psychosociale steun 
en het aanleren van specifieke beroepsvaar-

digheden. De EU belooft daarnaast steun aan 
de verdere ontwikkeling van lokale bestuurs-
raden in oppositiegebieden, in het bijzonder 
aan structuren die onder controle staan van 
de Syrische interim-regering. 

2.1.2. De Europese positie over  
reconstructiesteun
De Europese Syriëstrategie stelt dat de 

EU enkel zal bijdragen aan de heropbouw 
van Syrië van zodra er sprake is van een 
‘comprehensive, genuine and inclusive poli-
tical transition’. EU-reconstructiesteun wordt 
met andere woorden afhankelijk gemaakt 
van concrete en meetbare vooruitgang in het 
VN-vredesproces in Genève. De EU-Strate-
gie stelt daarnaast een aantal incentives in 
het vooruitzicht, zoals de opheffing van sanc-
ties en de hervatting van bilaterale samenwer-
kingsprogramma’s. 

In een recent rapport, “Reconstruction 
Calling? Towards a different EU role in 
rebuilding Syria” (maart 2018), plaatsten 
11.11.11, Broederlijk Delen en Pax Christi 
Vlaanderen verschillende kanttekeningen bij 
de Europese reconstructiepositie. Deze is 
gebaseerd op foutieve veronderstellingen, is 
conceptueel slecht gedefinieerd (waardoor 
ze op verschillende manieren wordt geïn-
terpreteerd door Europese diplomaten en 
ambtenaren) en bevat een aantal inherente 
tegenstellingen.29 

 
“Verschillende Vlaamse 

NGOs plaatsen verschillende 
kanttekeningen bij de 
Europese positie over 
reconstructiesteun.” 

2.2. Belgische bijdragen aan  
uitvoering Europese Syriëstrategie

2.2.1. Bereiken van een politieke 
transitie
De beleidsnota Buitenlandse Zaken 2017 

(gepubliceerd in oktober 2016) beloofde om 
in 2017 de inspanningen van VN-Syriëgezant 
de Mistura te steunen en om te blijven pleiten 
voor een “(…) multi-dimensionele aanpak die 
op een constructieve manier alle betrokken 
lokale, regionale en internationale spelers 
betrekt.”30  

België ondernam in 2017 een beperkt 
aantal initiatieven om een politieke transitie 
onder VN-bemiddeling te steunen. Minister 
van Buitenlandse Zaken Reynders had een 
aantal contacten met VN-bemiddelaar de 
Mistura, terwijl Belgisch Syriëgezant Mark 
Otte deelnam aan bijeenkomsten van de Eu-
ropese Syriëgezanten. Minister Reynders had 
ook contact met de voornaamste actoren in 
het Syriëdossier (Verenigde Staten, Rusland, 
Turkije, Iran, Saoedi-Arabië) en besprak hierbij 
de situatie in Syrië. België steunt daarnaast 
voluit de Europese positie over reconstructie, 
die stelt dat de EU enkel zal bijdragen aan 
de reconstructie van Syrië als er sprake is 
van een proces van politieke transitie. Op die 
manier hoopt de EU de druk op de Syrische 
regering te verhogen om een politieke transi-
tie te aanvaarden. 

2.2.2. Steun aan Syrische politieke 
oppositie
België steunt sinds 2011 de Syrische 

politieke oppositie. Het onderhoudt naar 
eigen zeggen regelmatige contacten met 
de Syrische oppositie, op het niveau van de 
Europese Syriëgezanten en van de adminis-
tratie. 

Minister van Buitenlandse Zaken Reynders 
ontmoette in 2017 ook het nieuwe hoofd van 
de Syrische oppositie, Nasr Al-Hariri. Daar-
naast faciliteerde België in maart 2017 een 
aantal visa voor Syrische opposanten, opdat 
deze konden deelnemen aan de Europese 
Syriëconferentie in april 2017. 

11.11.11 neemt geen positie in over 
de wenselijkheid van specifieke steun 
aan de Syrische politieke oppositie. We 
stellen wel vast dat er “significante ver-
bale actie” werd ondernomen op dit vlak, 
en geven de Belgische inspanningen op 
dit vlak daarom een score van 4/10. 

De Belgische inspanningen gericht op de promotie van een politieke transitie 
zijn volgens 11.11.11 onvoldoende concreet. De Belgische inspanningen gericht 
op het bereiken van een politieke transitie krijgen daarom een score van 4/10 
(“significante verbale actie”).
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“Voorlopig blijft de Belgische 
steun aan de Syrische civiele 

maatschappij beperkt tot 
mooie woorden die niet worden 

omgezet in concrete actie..” 

De Nederlandse regering besloot al in begin 2016 om de Nederlandse 
uitbreiding van luchtaanvallen naar Syrië te combineren met een parallelle 
intensifiëring van de niet-militaire inzet in de strijd tegen IS. Ook in 2017 werd 
dit beleid verdergezet: 

“ISIS militair verslaan is niet voldoende. (…) In de Coalitie zet Nederland zich 
onverminderd in voor het belang van een langetermijnstrategie in de strijd tegen ISIS. 
Om zowel de dreiging als de aantrekkingskracht van ISIS structureel weg te werken, 
is het essentieel dat in bevrijde gebieden wordt gewerkt aan verzoening, inclusieve 
hervormingen en politieke en sociaaleconomische stabiliteit”, klonk het in april 2017 in 
een Kamerbrief aan het Nederlandse parlement.31 

Ook in 2017 kondigde Nederland verschillende aanvullende politieke en stabiliserende 
maatregelen aan:32 

• Een extra bijdrage van 2,3 miljoen euro aan het Turkey Humanitarian Fund (THF), 
waarmee via lokale ngo’s traumazorg en versterking van medische capaciteit werd 
geboden in Oost-Aleppo. 

• 3,6 miljoen euro voor een project van een Syrische ngo voor het bieden van 
basisdiensten als elektriciteit, water en afvalverwerking door lokale besturen, in het 
kader van het in 2016 opgerichte Addressing Root Causes Fund. 

• Een extra bijdrage van 2 miljoen euro voor het ruimen van geïmproviseerde 
landmijnen en boobytraps in Raqqa.33 

• Een extra bijdrage van 1,5 miljoen euro voor de VN-bewijzenbank (IIIM), 
die bewijsmateriaal verzamelt voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de 
menselijkheid en strafzaken voorbereidt.34  

• In de periode 2016-2017 gaf Nederland 4 miljoen euro aan de Syrian Civil 
Defence. 

In 2017 maakte Nederland 25,5 miljoen euro vrij aan humanitaire middelen voor 
de Syriëcrisis.35 Nederland ondernam daarnaast verschillende politieke initiatieven. In 
maart 2017 organiseerde het samen met de VN een groot evenement om de nieuwe 
VN-bewijzenbank te promoten bij internationale donors, terwijl in Den Haag ook een 
vergadering van Europese Syriëgezanten werd bijeengeroepen. Samen met andere 
leden van de International Syria Support Group (ISSG) klaagde Nederland ook het 
gebrek aan humanitaire toegang in Syrië aan via een brief aan de VN-Veiligheidsraad. 
Nederland kaartte daarnaast de onbedoelde negatieve impact aan die Europese en 
Amerikaanse sancties hebben op het werk van humanitaire organisaties (toegang tot 
financiële dienstverlening).

2.2.3. Steun aan de Syrische civiele 
maatschappij
België sprak zich in 2017 verschillende ke-

ren positief uit over de belangrijke rol die de 
Syrische civiele maatschappij speelt, nu en 
in een toekomstig Syrië. ”Syria’s civil society 
plays a key role, both in helping the Syria of 
today to survive and in preparing to rebuild 
the Syria of tomorrow”, aldus minister van 
Ontwikkelingssamenwerking De Croo tijdens 
de Syriëconferentie in Brussel in april 2017.36 
De beleidsnota Buitenlandse Zaken 2018 
benadrukte in november 2017 eveneens het 
belang van de ondersteuning van de Syrische 
civiele maatschappij.37 

België pleit naar eigen zeggen binnen 
het Europese Madadfonds ook voor een 
grotere betrokkenheid van de Syrische civiele 
maatschappij bij de uitvoering van projecten. 
Daarnaast stelde het jaarlijkse prioriteitenka-
der van de budgetlijn Vredesopbouw (FOD 
Buitenlandse Zaken) in januari 2018 voor 
de eerste keer dat projecten in Syrië een 
prioriteit zijn.38 

Voorlopig blijft de Belgische steun aan de 
Syrische civiele maatschappij echter beperkt 
tot mooie woorden die niet worden omgezet 
in concrete actie. Recent onderzoek van 
11.11.11 toont nochtans dat verschillende 
concrete mogelijkheden bestaan om de civie-
le maatschappij in Syrië te ondersteunen: de 

budgetlijn maatschappijopbouw (DGD), de 
budgetlijn vredesopbouw (FOD Buitenlandse 
Zaken), flexibele VN-fondsen zoals het Turkey 
Humanitarian Fund (THF), en het Europese 
Madadfonds. Inspiratie kan ook gehaald wor-
den in Nederland, dat een Addressing Root 
Causes Fund oprichtte dat openstaat voor 
Syrische projectaanvragen.39

De Belgische inspanningen inzake 
steun aan de Syrische civiele maat-
schappij krijgen daarom een score van 
4/10 (“significante verbale actie”).

2.2.4. Promotie van nationale verzoe-
ning en steun aan verantwoordings-
mechanismen
België steunde in december 2016 een 

VN-resolutie over de oprichting van een 
‘Internationaal, Onpartijdig en Onafhankelijk 
Mechanisme’ (hierna: VN-bewijzenbank) dat 
bewijzen verzamelt van schendingen van 
het internationaal recht door alle strijdende 
partijen, en toekomstige strafzaken voorbe-
reidt.40 In februari 2017 kondigde België 
een bijdrage van 250.000 euro aan voor 
de nieuwe VN-bewijzenbank. Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking De Croo hield 
tijdens de Syriëconferentie in Brussel (april 
2017) eveneens een pleidooi om de strijd 
tegen straffeloosheid op te voeren.41 

De beleidsnota Buitenlandse Zaken 2018 
(november 2017) stelt verder dat “(…) de 
strijd tegen straffeloosheid ook in Syrië 
verder moet worden gevoerd” en dat België 
de VN-bewijzenbank hiervoor “zal blijven 
ondersteunen”. Deze boodschap werd ook 
benadrukt tijdens het bezoek van minister 
Reynders aan de Algemene Vergadering van 
de VN in september 2017.42 De beleidsnota 

BOX: NEDERLANDS BELEID IN SYRIË
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directe humanitaire budget voor Syrië met 
45,4%. Vanuit een Europees perspectief 
scoort België echter nog steeds goed. In 
2017 was het de vijfde grootste Europese 
donor aan het Syria Humanitarian Response 
Plan van de Verenigde Naties, na Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en 
Zweden.43  

Naast de directe humanitaire hulp die 
België biedt voor de Syriëcrisis, gaf België in 
2017 ook 41,1 miljoen euro uit aan “core” 
financiering van humanitaire organisaties en 
aan globale fondsen. “België verhoogt jaar 
na jaar, conform engagementen genomen in 
het kader van de ‘Grand Bargain’, zijn bijdra-
gen aan de core financiering van humanitaire 
organisaties zoals ICRC, UNHCR, WFP en 
UNRWA. Dit beleid weerspiegelt zich in een 
afnemend volume van geografisch toege-
wezen humanitaire hulp”, stelt het Directo-
raat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
in een reactie aan 11.11.11.44  De totale 
indirecte humanitaire hulp steeg in 2017 met 
6,4 %, van 38,63 miljoen euro in 2016 tot 
41,1 miljoen euro in 2017. 

TABEL 1: DIRECTE EN INDIRECTE
 BELGISCHE HUMANITAIRE HULP, 2014-2018

in miljoenen euro

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAAL

Flexibele 
fondsen 

0 26,875 26,875 17,5 17,5 88,75

Humanitaire  
programma’s  
en projecten

8,135898 18,288365 8,233860 7,161287 3,75 44,56941

Turkey Facility 0 0 57,644021 0 0 57,644021

Madad Fund 0 0 3 0 0 3

Totale directe 
financiering

8,135898 45,163365 95,752881 24,66128 21,25 194,963431

2014 2015 2016 2017 2018* TOTAAL

Bijdrage aan  
algemene  
middelen (CORE)

22,5 20 20 20 29,8 112,3

Bijdrage aan 
Globale Fondsen

27,9 18,625 18,625 21,1 21,1 107,35

Totale indirecte 
financiering

50,4 38,625 38,625 41,1 50,9 219,65

Bron: Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking.  

Het gros van de Belgische humanitaire hulp gaat dus nog steeds naar VN-agentschappen 
en grote internationale hulporganisaties. Dit past in een bredere internationale trend, waarin 
onvoldoende middelen worden gespendeerd aan lokale humanitaire organisaties. Volgens een 
studie uit 2016 zijn Syrische humanitaire actoren verantwoordelijk voor 75% van de humanitai-
re respons in Syrië, maar ontvangen ze slechts 0,9% van de directe humanitaire financiering.45 
De groeiende Belgische focus op VN-agentschappen en grote internationale hulporganisaties, 
mag België er niet van weerhouden dat er ook voldoende middelen worden gespendeerd aan 
lokale hulporganisaties.

2018 belooft daarnaast om OPCW-UN-in-
spanningen voor onpartijdig onderzoek naar 
chemische aanvallen te blijven steunen.  

11.11.11 erkent dat België op het vlak 
van de strijd tegen straffeloosheid een 
aantal betekenisvolle en concrete initiatie-
ven ondernam, De Belgische inspanningen 
krijgen daarom een score van 6/10. 
(“beperkte concrete actie”)

2.2.5. Effectieve, efficiënte en princi-
piële humanitaire hulp
In 2017 spendeerde België in totaal 24,66 

miljoen euro aan humanitaire hulp in de 
Syrische regio (Syrië, Libanon, Jordanië en 
Turkije). Deze directe humanitaire steun om-
vat zowel flexibele humanitaire fondsen (17,5 
miljoen) als humanitaire programma’s en pro-
jecten van UNRWA, WFP, ICRC, UNHCR 
en UNICEF (7,16 miljoen). In 2017 werden 
echter geen middelen vrijgemaakt voor het 
Europese Madadfonds en de Turkey Facility 
die humanitaire en ‘resilience’ hulp aanbieden 
in de buurlanden van Syrië. 

De Belgische humanitaire hulp ging er in 
2017 gevoelig op achteruit. In 2016 spen-
deerde België nog 95,75 miljoen euro, in 
2015 45,16 miljoen euro. De totale directe 
Belgische humanitaire hulp in 2017 daal-
de zo met 74,2 % tegenover 2016. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de directe hu-
manitaire uitgaven in 2016 uitzonderlijk hoog 
waren door een eenmalige uitschieter (57,64 
miljoen euro voor de Turkey Refugee Facility).  

Maar zelfs als de cijfers van 2017 verge-
leken worden met het jaar 2015, is er nog 
steeds sprake van een enorme daling van het 

€ 24,66 miljoen
 

 
Het Belgische humanitaire 
 budget voor Syrië in 2017
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Lokale humanitaire hulporganisaties zijn 
nochtans cruciale actoren voor een effectieve 
en efficiënte humanitaire hulpverlening. Hun 
cruciale rol werd in mei 2016 ook erkend 
door België tijdens de World Humanitarian 
Summit. “Since local organizations are often 
more aware of the needs, whereas they 
might be better accepted locally, they are 
best placed to provide a timely humanitarian 
response, with increased effectiveness and 
relevant to the priorities of those in need. 
Their direct engagement in the process of 
identification, analysis, prioritization and 
design of the response is crucial”, klonk het 
toen.46 Minister van Ontwikkelingssamen-
werking De Croo beloofde in zijn beleidsnota 
2017 ook dat 25% van de Belgische hulp 
tegen het einde van de huidige legislatuur bij 
lokale humanitaire actoren moet terechtko-
men47. Dit is onderdeel van de zogenaamde 
‘Grand Bargain’.48 In 2016 ging dit om 8 % 
voor België.

In de huidige context zijn UN Country-Ba-
sed Pooled Funds (CBPFs) één van de 
weinige donormechanismen voor Syrische 
hulporganisaties. “Country-Based Pooled 
Funds play a key role in delivering the Grand 
Bargain”, stelt UN OCHA.49 Momenteel 
bestaan er vier gepoolde fondsen voor de 
Syriëcrisis, beheerd door UN OCHA: het 
Turkey Humanitarian Fund (THF), het Leba-
non Humanitarian Fund (LHF), het Jordan 
Humanitarian Fund (JHF) en het Syria Huma-
nitarian Fund (SHF). 

Het THF steekt er bovenuit door zijn 
expliciete focus op de capaciteitsverster-
king van Syrische hulporganisaties. In 2016 
vloeide 37% van de middelen van het THF 
rechtstreeks naar projecten van Syrische 
organisaties, terwijl het Syria Humanitarian 
Fund (SHF) in 2016 21% van de middelen 
spendeerde aan projecten van Syrische 
organisaties. “This makes the THF one of the 
largest and nearly only direct funding source 
for Syrian national NGOs based in Turkey 
and working cross border inside Syria”, 
stelt het jaarrapport 2016 van het THF.50 
Ook Syrische hulpverleners benadrukken de 
sleutelrol die het THF speelt: “It is such an 
important mechanism for the integration of 
Syrian NGOs and their capacity building. So 
it should see a significant increase in fun-
ding.”51 De VN trekken echter aan de alarmbel 
en waarschuwen dat het budget voor het 
THF in april 2018 al bijna volledig is uitgeput. 

De Belgische steun aan het THF steeg 
van 5,125 miljoen in 2016 tot 7,25 miljoen 
euro in 2017. België was zo in 2017 de 
tweede grootste donor van het THF. Ook de 
steun aan het SHF steeg in één jaar van 5,75 
miljoen euro tot 7,25 miljoen euro. 

Hoewel het humanitaire budget voor 
Syrië gevoelig daalde in vergelijking met 
2016 en 2015, levert België een belangrijke 
humanitaire inspanning in Syrië en in de 
buurlanden van Syrië. Bovendien steeg 
de Belgische bijdrage aan Country-Based 
Pooled Funds van de Verenigde Naties, 
waardoor meer Belgische middelen te-
rechtkwamen bij Syrische hulporganisaties. 
De Belgische inspanningen inzake “effec-
tieve, efficiënte en principiële humanitaire 
hulp” krijgen daarom een score van 7/10.

 
“Het Turkey Humanitarian 

Fund steekt er bovenuit door 
zijn expliciete focus op de 
capaciteitsversterking van 
Syrische hulporganisaties.” 

Syriërs op de vlucht krijgen in België nagenoeg altijd een beschermingsstatus. 
In 2017 bedroeg het zogenaamde ‘beschermingspercentage’ 94 procent.52 Syri-
ers moeten echter een helse tocht ondernemen om van die bescherming gebruik 
te kunnen maken. Hoewel België het in 2017 beter deed dan in 2016 scoort ons 
land nog steeds slecht in haar beleid rond veilige en legale toegangswegen voor 
Syriërs op de vlucht. 

De EU-lidstaten hebben de voorbije jaren een beleid opgezet dat zo veel 
mogelijk spontane asielaanvragen in Europa moet voorkomen. De zogenaam-
de ‘EU-Turkije deal’ bepaalt dat iedereen die nog een asielaanvraag indient in 
Griekenland automatisch naar Turkije teruggestuurd wordt. In ruil daarvoor nemen 
de EU-lidstaten een beperkt aantal vluchtelingen van Turkije over via hervestiging. 
Na twee jaar is het duidelijk dat de prijs van de Turkije-deal zwaar is. Turkije vangt 
vandaag meer dan 3,5 miljoen Syriërs op. Europese lidstaten namen sinds de 
ingang van het akkoord slechts 12.715 mensen over via hervestiging.53 Van de 
Syriërs in Turkije leeft 67% onder de armoedegrens. Kinderarbeid is wijd ver-
spreid en de toegang tot onderwijs zeer beperkt. Ondertussen zitten meer dan 
13.000 mensen (vooral Syriërs) in erbarmelijke omstandigheden vast in kampen 
op de Griekse eilanden. De laatste maanden duiken steeds meer berichten op 
dat Turkije zich schuldig maakt aan gewelddadige illegale pushbacks door Syriërs 
terug over de grens te sturen. Een onderzoek van European Investigative Colla-
borations geeft aan hoe de EU rechtstreeks militair materiaal financiert dat Turkije 
gebruikt om zijn grenzen te bewaken.

In 2016 kwamen 448 Syriërs via hervestiging naar België (inclusief 102 Syri-
ers onder de EU-Turkije deal).54 In 2017 lag dat aantal beduidend hoger: 1.191 
Syriërs kwamen via hervestiging naar België, 15 mensen uit Irak, 156 uit Jordanië, 
299 uit Libanon en 721 uit Turkije. Volgens de ‘Fair Share’-analyse van Oxfam 
International zou België, op basis van zijn economisch gewicht, echter minstens 
4.771 Syrische vluchtelingen moeten hervestigen. 

Naast hervestiging hebben mensen op de vlucht enkel de humanitaire visa als 
een van de weinige legale instrumenten om een levensgevaarlijke reis te ver-
mijden en om het gras voor de voeten van mensensmokkelaars weg te maaien. 
België leverde in 2017 meer humanitaire visa af dan de voorbije jaren, wat logisch 
is gezien de stijging in het aantal aanvragen. In 2017 werden 1.844 humanitaire 
visa toegekend. Daarvan moeten echter de 1.191 die werden toegekend in het 
kader van hervestiging worden afgetrokken. In totaal werden dus 653 humanitaire 
visa uitgereikt los van de hervestiging. 

 

OPVANG SYRIËRS IN EUROPA
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In de meeste gevallen gaat het over een toegangs- 
visum op uitnodiging van de overheid. In veel gevallen gaat het om bedreigde 
Christenen. Mensen slagen er zelden op eigen houtje in om een humanitair visum 
te bekomen met het oog op een asielaanvraag. Die weg ligt namelijk bezaaid met 
hindernissen. Onder meer de gevaarlijke reisweg naar een Belgische ambassade, 
de kosten die daaraan verbonden zijn en de complexiteit van de procedure maken 
het volgens federaal Migratiecentrum Myria “zeer moeilijk of zelfs onmogelijk” om 
de aanvraag in te dienen. Het centrum klaagt ook de grote onduidelijkheid over wie 
in aanmerking komt voor een visum aan.1

Op 7 maart 2017 oordeelde het Europees Hof van Justitie in een fel bespro-
ken arrest dat het Europees recht de lidstaten niet verplicht om een humanitair 
visum te geven aan mensen op de vlucht. Het Hof kaatste de bal met deze 
uitspraak terug naar de lidstaten die geval per geval kunnen beslissen om een 
visum al dan niet toe te kennen. Dat betekent echter niet dat België een ruimer en 
duidelijk beleid kan voeren bij de toekenning van humanitaire visa. Myria vroeg de 
regering om duidelijke en objectieve criteria voor het toekennen van humanitaire 
visa uit te werken. Deze zijn tot op heden onbestaande.

1 http://www.myria.be/files/170522_Myriadoc4_Humanitaire_Visa_NL.pdf

2.2.6. Steun aan de ‘resilience’ van 
Syrische burgers
België gaf in 2017 op geen enkele ma-

nier steun aan de ‘resilience’ van Syrische 
burgers.55 Minister van Ontwikkelingssamen-
werking De Croo verklaarde nochtans in april 
2017 dat “we are ready to strengthen the 
resilience of the Syrian people today”. Ook 
minister van Buitenlandse Zaken Reynders 
benadrukt het belang van opgedreven 
inspanningen, maar laat na om concrete actie 
te ondernemen. 

Reynders stelde in 2017 nochtans dat 
“naarmate de militaire doelstellingen van de 
Coalitie tegen Daesh binnen bereik komen, 
de eerstvolgende prioriteit is om de politieke, 
sociale en economische stabilisering” van 
op IS heroverde gebieden te verzekeren.56 

De minister van Buitenlandse Zaken stelde 
verder dat België “erop voorbereid moet zijn 
om zich verder in te schakelen op de lange 
termijn, om te vermijden dat een opvolger van 
Daesh opnieuw een vruchtbare voedings-
bodem vindt”. Dergelijke voorbereiding en 
planning ontbreekt voorlopig echter volledig. 

Aangezien België in 2017 geen enkel 
initiatief nam gericht op steun aan de 
‘resilience’ van Syrische burgers, krijgen 
de Belgische inspanningen  een score 
van 0/10 (“geen actie”).
 

...
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De Belgische deelname 
aan de luchtaanvallen 
van de Internationale 
Coalitie tegen IS vertoonde 
ook in 2017 een totaal 
gebrek aan transparantie 
en verantwoording. 
Dit terwijl het aantal 
burgerslachtoffers van 
de Coalitie in 2017 op 
dramatische wijze toenam. 

Belgische F-16’s namen sinds 1 juli 2016 
opnieuw deel aan de luchtaanvallen van de 
Internationale Coalitie tegen terreurgroep 
Islamitische Staat (IS). Aanvankelijk werd 
beslist tot een deelname van één jaar aan de 
anti-IS-luchtaanvallen in Irak en Syrië.57 

Op 15 juni 2017 maakte premier Charles 
Michel bekend dat de Belgische deelname 
aan de luchtaanvallen van de Internationale 
Coalitie in Syrië en Irak met zes maanden ver-
lengd werd, tot 31 december 2017.58 De 
extra kost werd geschat op 17 miljoen euro59, 
terwijl tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 al 
minstens 46 miljoen euro werd uitgegeven 
aan de inzet van de Belgische F-16’s.

De beslissing tot verlenging werd ge-
nomen zonder grondig politiek en publiek 
debat, terwijl er nog steeds geen sprake was 
van een duidelijk juridisch kader voor een 
militaire inzet in Syrië. Er werd ook beslist tot 
verlenging van de militaire inzet zonder gron-
dige evaluatie van de eerdere inzet. Ook na 
afloop van de militaire operatie in Syrië, eind 
december 2017, was er geen sprake van een 
grondige eindevaluatie, hoewel dit expliciet 
beloofd werd in het federale regeerakkoord 
van oktober 2017.60 

11.11.11 blijft daarom gekant tegen een 
Belgische deelname aan de internationale 
luchtaanvallen tegen IS. We stelden van 
bij de aanvang dat er geen militaire oplos-
sing is voor de oorlog in Syrië61. Hoewel 
11.11.11 erkent dat IS militair moet worden 
verslagen, benadrukten we steevast dat in 
de huidige context een eenzijdige militaire 
anti-IS-benadering een afleiding is van de 
veel belangrijkere taak om de Syrische oorlog 
in zijn geheel aan te pakken. Er is dus geen 
nood aan een militaire intensifiëring, wel aan 
een politieke, stabiliserende en humanitaire 
intensifiëring. 

3.1. Hoge aantal burgerslachtoffers 
Internationale Coalitie
Monitoringgroep Airwars schat dat de 

Internationale Coalitie sinds augustus 2014 
minstens 6.238 burgerslachtoffers maakte in 
Irak en Syrië. De Verenigde Staten erkennen 
tot op heden hun verantwoordelijkheid voor 
855 burgerslachtoffers62, maar andere coali-
tielanden (exclusief Australië) beweren geen 
enkel burgerslachtoffer te hebben gemaakt. 
In totaal is er sprake van 29.223 luchtaanval-
len, waarbij 106.835  bommen en raketten 
werden ingezet. 

6.238 
 

 
Het minimum aantal  

burgerdoden gemaakt  
door de Internationale  

Coalitie tegen IS
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de VN-chef voor Humanitaire Zaken, Am-
nesty International69, Human Rights Watch70 
en lokale activisten71 trokken in de zomer 
van 2017 aan de alarmbel. De Internationale 
Coalitie werd ervan beschuldigd onvoldoen-
de voorzorgen te nemen, op grote schaal 
explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden 
te gebruiken, witte fosfor in te zetten en 
geen veilige exits te voorzien voor burgers.72 
“The international coalition failed to take all 
feasible precautions to protect civilians and 
civilian objects, in violation of international 
humanitarian law”, rapporteerde de VN-On-
derzoekscommissie voor Syrië in maart 2018. 
De hoge VN-adviseur voor humanitaire zaken, 
Jan Egeland, stelde in april 2018 dat de 
mate van vernietiging in Raqqa hoger is dan 
in Aleppo of Homs. Egeland vroeg zich af 
”(…) of het nodig was om Raqqa volledig te 
vernietigen, om het te kunnen bevrijden”.73 

Lokale bondgenoten van de Coalitie, 
zoals de door Koerden gedomineerde Syrian 
Democratic Forces (SDF) werden daarnaast 
beschuldigd van gedwongen inlijvingen 
en onrechtmatige arrestaties in Raqqa.74 
Onderzoek van Airwars stelt dat 95% van alle 
Coalitie-bombardementen in Raqqa door de 
Verenigde Staten werden uitgevoerd.75

3.2. Gebrek aan transparantie en 
verantwoording
België was tussen 1 juli 2016 en 28 juni 

2017 een actief lid van de Internationale 
Coalitie tegen IS, en voerde doorheen dit jaar 
547 luchtaanvallen uit in Irak en Syrië. 48% 
van alle Belgische missies vond plaats rond 
Mosoel (Noord-Irak), 38% in het grensge-
bied tussen Irak en Syrië en 14% in Noord-
oost-Syrië. Volgens Defensie was 44% van 
alle missies kinetisch (inzet van munitie) en 
56% niet-kinetisch.76 

Defensie houdt vol dat hierbij geen enkele 
burger gedood werd. “Onze rules of engage-
ment bepalen dat we geen burgerslachtoffers 
maken, dus we maken geen burgerslacht-
offers”, stelde Defensie in september 2017 
aan 11.11.11. De bewering dat buiten de 
VS geen enkele bondgenoot burgerslacht-
offers maakt, lijkt echter ongeloofwaardig. 
Uit officiële Amerikaanse en VN-data over 
luchtaanvallen in Afghanistan, Pakistan en 
Jemen blijkt dat gemiddeld één burger wordt 
gedood per zeven tot tien luchtaanvallen. En 
hoewel Defensie al in mei 2016 de aankoop 
van precisiemunitie aankondigde, werd deze 
anderhalf jaar later nog steeds niet geleverd. 
Defensie stelt wel dat België precisiemunitie 
van Coalitiepartners leende om hieraan te 
verhelpen. België was bovendien goed voor 
4 procent van het totale aantal luchtaanvallen 
van de Coalitie.

België blijft echter één van de minst 
transparante landen binnen de Internationale 
Coalitie, waardoor het onmogelijk is te weten 
hoeveel burgers mogelijk door Belgische 
F-16’s gedood werden. België wil geen data 
vrijgeven over het specifieke tijdstip, locatie 
en de gebruikte munitie77, terwijl samen-
werking met externe monitors zoals Airwars 
categoriek wordt geweigerd.78 Bij de analyse 
van claims van mogelijke burgerslachtoffers 
wordt op geen enkele moment gesproken 
met lokale getuigen, wat de geloofwaardig-
heid van deze analyses ernstig ondermijnt. 

De VN-Onderzoekscommissie voor Syrië 
roept leden van de Internationale Coalitie 
ondertussen op “to conduct further investiga-
tions into allegations of airstrikes resulting in 
civilian casualties, including by interviewing 
witnesses, and make their findings public”.79 

De verlenging van de Belgische inzet, 
midden 2017, kwam er op een moment dat 
het aantal burgerdoden van de Internationale 
Coalitie een zelden geziene piek bereikte. 
Monitoringgroep Airwars stelde dat de 
Coalitie alleen al in mei 2017 tussen de 348 
en 521 burgerdoden maakte in Syrië en Irak, 
een stijging met bijna 20% tegenover april 
2017 en het op één na hoogste maandelijkse 
gemiddelde sinds augustus 2014.63 

In de zomer van 2017 zette de Internatio-
nale Coalitie bovendien de finale aanval in op 
IS-bolwerk Raqqa.64 De intensiteit van Coa-
litie-bombardementen bereikte in augustus 
2017 een ongeziene hoogte.65 De Internati-
onale Coalitie vuurde in één maand tien keer 
zoveel munitie af op Raqqa (een overgeble-
ven gebied van 40 km², een gebied zo groot 
als de Vlaamse gemeente Bornem) als de 
Verenigde Staten in heel Afghanistan inzetten 
in dezelfde maand. Officiële data tonen hoe 
er in augustus 2017 elke 8 minuten een bom, 
raket of artilleriegeschut werd ingezet boven 
Raqqa, waar er zich volgens de VN nog 
15.000 burgers bevonden.66  

Volgens Airwars werden alleen al in 
augustus 2017 433 tot 643 burgers gedood 
in Raqqa. “Alarm bells at these high civilian 
casualties should be ringing in the capitals 
of every nation participating in the US-led Co-
alition”, stelt ook Chris Woods van Airwars. 
“Instead most allies continue to claim their 
bombs are somehow perfect - and do not 
harm civilians on the ground. This dangerous 
assertion - entirely unsupported by all facts 
on the ground - should be put to rest once 
and for all.” 

Ook de VN-Mensenrechtencommissaris67, 
de VN-Onderzoekscommissie voor Syrië68, 

Bron: Defensie/La Défense
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België roept redenen van nationale vei-
ligheid in om dit gebrek aan transparantie te 
verantwoorden. Verschillende bondgenoten 
uit de internationale Coalitie (Canada, de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
...) scoren echter beduidend beter op het 
vlak van transparantie, zonder daarbij hun 
militairen in gevaar te brengen. Australië 
besliste in mei 2017 overigens om voortaan 
wél tweewekelijks te rapporteren over tijdstip, 
locaties en munitie (nadat het aanvankelijk tot 
de slechtste leerlingen van de transparantie-
klas behoorde). Sindsdien is er geen sprake 
van een verhoogd veiligheidsrisico voor 
Australische gevechtspiloten. 

In plaats van constructief samen te werken 
met Airwars verkoos de federale regering en 
parlement echter om vooral op de bood-
schapper te schieten. “Als er internationale 
organisaties zijn die duidelijk andere bedoe-
lingen hebben dan gewoon onze interne 
veiligheid, en het nodig achten dat wij als 
grote Rambo’s en macho’s meedelen waar 
wij hoeveel slachtoffers maken en dergelijke 
meer, dan doen zij maar”, stelde minister van 
Defensie Vandeput al op 18 mei 2016 in 
het parlement.80 Ook Kamerleden Karolien 
Grosemans en Peter Buysrogge (N-VA) 
stelden dat Airwars “halve waarheden” en 
methoden die “kort door de bocht gaan” 
gebruikt.81 Met andere woorden: België was 
proactief niet-transparant door preventief 
de aanval in te zetten op een organisatie 
die meer transparantie vraagt. Dit terwijl het 
professionalisme van Airwars door vriend en 
vijand wordt erkend. Zo werkt het Amerikaan-
se leger wél samen met Airwars om mogelijke 
burgerslachtoffers te onderzoeken.

Bron: Airwars
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“België blijft één van 
de minst transparante 

landen binnen de 
Internationale Coalitie.” 
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Zeven jaar na de start van 
vreedzame protesten is het 
nog steeds duidelijk dat 
een duurzame oplossing 
voor de Syrische oorlog 
enkel politiek kan zijn. Als 
Europese landen blijven 
volharden in militaire 
symptoombestrijding, staat 
er binnen enkele jaren 
gewoon een IS 2.0 op. 
België moet daarom een 
voortrekkersrol spelen in 
de uitvoering van de nieuwe 
Europese Syriëstrategie. 

4.1.Conclusie
11.11.11 maakte in dit rapport opnieuw 

een balans op van de Belgische inspannin-
gen die in 2017 bijdroegen aan de uitvoering 
van de Europese Syriëstrategie. We hielden 
daarnaast ook de Belgische deelname aan de 
internationale luchtaanvallen in Syrië, waar-
voor nog steeds een duidelijk volkenrechtelijk 
mandaat ontbreekt, tegen het licht. Het is niet 
de eerste keer dat we een dergelijke oefening 
maken. In een eerder rapport, “Empty Words” 
(maart 2017), gaven we het Belgische Syri-
ebeleid in de periode 2014-2016 een score 
van 46/100. 

Eén jaar na datum blijft het Belgische 
Syriëbeleid echter in hetzelfde bedje ziek. Het 
Belgisch Syriëbeleid beperkte zich in 2017 
opnieuw grotendeels tot bommen gooien en 
humanitaire hulp sturen. Tijdens het voorbije 

jaar kwam van de “omvattende benadering” 
die in het voorjaar van 2016 werd beloofd, 
opnieuw weinig in huis. 22 maanden nadat 
Belgische regerings- en parlementsleden 
benadrukten dat een oplossing voor Syrië 
enkel politiek kan zijn, is er nog steeds geen 
sprake van een grondige koerswijziging. Ook 
in 2017 werd enkel lippendienst bewezen 
aan de noodzaak van een omvattende aanpak 
die de grondoorzaken van het Syrische con-
flict aanpakt. Veel mooie woorden, maar veel 
te weinig concrete daden. Opnieuw “Empty 
Words”, kortom.

11.11.11 analyseerde het Belgische 
Syriëbeleid aan de hand van de zes doelstel-
lingen van de nieuwe Europese Syriëstrate-
gie, die in april 2017 werd aangenomen. Per 
doelstelling werd nagegaan welke concrete 
bijdrage België leverde aan de uitvoering van 
de Europese doelstelling. 11.11.11 geeft het 
Belgische Syriëbeleid in 2017 zo een totaal-
score van 42/100. 

België blijft bovendien één van de minst 
transparante landen binnen de Internationale 
Coalitie, waardoor het onmogelijk is te weten 
hoeveel burgers mogelijk gedood werden 
door Belgische F-16’s. België wil geen data 
vrijgeven over het specifieke tijdstip, locatie 
en de gebruikte munitie, terwijl samenwerking 
met externe monitors zoals Airwars catego-
riek wordt geweigerd. Dit terwijl andere Co-
alitiepartners een veel grotere transparantie 
aan de dag leggen zonder de veiligheid van 
hun piloten te compromitteren. 

Het kan nochtans anders. Een buurland 
als Nederland toont dat een klein Europees 
land een concrete bijdrage kan leveren aan 
politieke en stabiliserende inspanningen in 
Syrië. Nederland gaf in 2017 minstens 9,1 
miljoen euro uit aan dergelijke maatregelen. 

4
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Dat is 36 keer de Belgische inspanning 
van 250.000 euro. Het Belgische budget 
voor politieke en stabiliserende maatregelen 
steekt ook schril af tegenover de kostprijs van 
de militaire inzet in Syrië in 2017 (ongeveer 
40 miljoen euro). 

11.11.11 formuleert de volgende  
aanbevelingen aan Belgische beleids- 
makers:

1. Politieke transitie en staakt-het-vuren: 
verdubbel de inspanningen om VN-Veilig-
heidsraadresolutie 2254 volledig te laten uit-
voeren. IJver actief voor een politieke transitie 
onder VN-bemiddeling; de creatie van een 
VN-mechanisme voor de monitoring, verifica-
tie en rapportering van een staakt-het-vuren; 
en verzoek de VN om een aantal scenario’s 
voor een vredesoperatie voor te bereiden. 

2. Heropbouw: ijver op Europees niveau 
voor een uitbreiding van de scope van het EU 
Madadfonds naar activiteiten binnen Syrië, 
in plaats van de huidige exclusieve focus op 
de buurlanden van Syrië. Maak vervolgens 
ook meer middelen vrij voor dit EU-fonds. 
Verzeker dat elke discussie of planning voor 
dergelijke inspanningen uitgaat van het do 
no harm-principe, via de ontwikkeling van 
concrete criteria en een onafhankelijk monito-
ringmechanisme. Maak ook middelen vrij voor 
lokale surveys die de heropbouw-noden van 
gewone Syriërs identificeren.  

3. Steun aan de Syrische civiele maat-
schappij: verhoog de steun aan vreedzame 
en democratische Syrische civiele orga-
nisaties en verzeker dat Belgische NGOs 
hierbij betrokken zijn. Dit in navolging van 
de engagementen hiertoe in de Europese 
Syriëstrategie, de beleidsnota Buitenlandse 
Zaken 2018 en de speech van minister De 
Croo in april 2017. Concreet kan dit via de 
budgetlijn maatschappijopbouw (DGD), de 
budgetlijn vredesopbouw (FOD Buitenlandse 
Zaken), flexibele VN-fondsen zoals het Turkey 
Humanitarian Fund (THF) of via het Europese 
Madadfonds. Inspiratie kan ook gehaald wor-

den in Nederland, dat een Addressing Root 
Causes Fund oprichtte dat openstaat voor 
Syrische projectaanvragen.82

4. Steun aan verantwoordingsmecha-
nismen: België moet consequent pleiten 
voor de naleving van het internationaal recht 
en de internationale mensenrechtenwetge-
ving en dit zelf ook toepassen, en hierbij ijve-
ren voor sterke monitorings- en verantwoor-
dingsmechanismen. In dit verband kan het 
structurele financiële steun aanbieden aan 
het International, Impartial and Independent 
Mechanism (IIIM) van de Verenigde Naties, 
dat bewijsmateriaal verzamelt voor oorlogs-
misdaden en misdaden tegen de menselijk-
heid en zo toekomstige strafzaken voorbe-
reidt. België kan binnen de VN ook ijveren 
voor de creatie van een nieuw mechanisme 
dat de verantwoordelijken voor chemische 
wapenaanvallen aanduidt.83  

5. Stopzetting wapenhandel regio: Bel-
gië moet alle wapenleveringen aan de regio 
stopzetten, binnen Europese en internationale 
fora pleiten voor de instelling van een alge-
meen wapenembargo, en extra inspanningen 
leveren om de economie van de Syrische 
oorlog droog te leggen.  

6. Geen nieuwe deelname aan inter-
nationale luchtaanvallen in Syrië: België 
moet afzien van een nieuwe deelname aan de 
internationale luchtaanvallen tegen IS in Sy-
rië. Het moet ook een omvattende en publiek 
toegankelijke eindevaluatie maken van de 
eerdere militaire inzet in Syrië.

7. Zeg tijdens de Europese Syriëconfe-
rentie extra middelen toe voor humanitaire 
hulp en voor een duurzame opvang van 
vluchtelingen in de regio.

4.2. AANBEVELINGEN
Aan de vooravond van een nieuwe 

Europese Syriëconferentie in Brussel roept 
11.11.11 de federale regering daarom 
opnieuw op om eindelijk de belofte van een 
omvattend Syriëbeleid waar te maken. 

© Flickr/Maggie Osama
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Dit rapport analyseerde de Belgische inspanningen voor Syrië in 2017. 
Er werd nagegaan welke inspanningen België leverde om bij te dragen 
aan de uitvoering van de zes doelstellingen uit de Europese Syriëstrategie 
(maart 2017). Daarnaast werd ook een beoordeling opgesteld van de 
Belgische rol in de militaire Coalitie tegen IS. 

In een eerste fase werd een vragenlijst bezorgd aan de FOD Buiten-
landse Zaken en het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD). In een tweede fase werden relevante passages geanalyseerd 
uit de beleidsnota’s Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
(2017 en 2018) en uit persberichten en toespraken van de ministers van 
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (2017). Tijdens de 
derde fase werden de Belgische inspanningen beoordeeld. 11.11.11 
hanteerde de zes doelstellingen in de Europese Strategie voor Syrië als 
uitgangspunt bij het beoordelen van de Belgische inspanningen 

Hiervoor werd gebruikgemaakt van vijf categorieën: 

0 punten “Geen actie”

1-2 punten “Beperkte verbale actie”

3-4 punten “Significante verbale actie”

5-6 punten “Beperkte concrete actie”

7-8 punten “Significante concrete actie”

9-10 punten “Europese koploper”

METHODOLOGIE
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