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Quant aux mesures de sécurité et règles qui en 
découlent, leur application est de la responsabilité 
des unités. Le 3e bataillon de parachutistes va 
veiller à ce qu'elles soient rigoureusement 
respectées à l'avenir. Les directives en vigueur ont 
d'ailleurs été rappelées auprès des membres de 
l'unité. 
 
02.03  Guillaume Defossé (Ecolo-Groen): 
Madame la ministre, je vous remercie pour votre 
réponse. Je dois bien avouer que, au vu des 
captures d'écran, j'étais évidemment très en 
colère. Nous venions de parler, pendant des mois, 
des problèmes de sécurité et d'accès pour des 
militaires radicalisés à des endroits sensibles. On 
avait parlé de la faiblesse du contrôle à l'entrée et 
à la sortie des infrastructures de la Défense. Et, 
une semaine plus tard, on se retrouvait avec de 
telles images dans la presse.  
 
Il semble cependant, et heureusement si j'ose 
dire, que cette petite fête ait eu lieu deux 
semaines avant la fuite de Conings. C'est déjà ça! 
Mais j'espère qu'entre-temps, cela a permis à tout 
le monde de se reprendre et qu'une telle situation 
n'est désormais plus possible. 
 
Madame la ministre, je souhaiterais vous poser 
une question additionnelle. La personne externe à 
la caserne peut-elle également être poursuivie? 
 
02.04  Ludivine Dedonder, ministre: Toutes les 
personnes impliquées font l'objet d'une procédure.  
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
03 Vraag van Wouter Vermeersch aan Eva De 
Bleeker (Begroting en 
Consumentenbescherming) over "De kostprijs 
en de begroting van de evacuatieoperatie Red 
Kite" (55020124C) 
03 Question de Wouter Vermeersch à Eva De 
Bleeker (Budget et Protection des 
consommateurs) sur "Le coût et le budget de 
l'opération d'évacuation Red Kite" (55020124C) 
 
03.01  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de 
minister, ik had een vraag over de begroting, die 
naar u werd doorverwezen. Daarom kom ik even 
langs in de commissie voor Landsverdediging. 
Mijnheer de voorzitter, bedankt voor de goede 
ontvangst. 
 
België heeft verschillende militaire vracht-
vliegtuigen naar Islamabad gestuurd, om 
voormalige asielzoekers, mensen met een 
dubbele nationaliteit en andere Afghanen uit 

Kaboel te evacueren. De hele evacuatieoperatie 
kreeg de naam Red Kite. 
 
Voor deze operatie werden blijkbaar kosten noch 
moeite gespaard. De militaire vliegtuigen maakten 
een luchtbrug tussen de Pakistaanse en de 
Afghaanse hoofdstad. Met private luchtvaart-
maatschappijen werden ook repatriëringvluchten 
tussen Islamabad en Brussel uitgevoerd. 
Geëvacueerden werden vervolgens naar de 
kazerne van Peutie gebracht voor een 
veiligheidscontrole, een identiteitscontrole, een 
medische controle en een coronatest. Dat zal voor 
een aardig kostenplaatje hebben gezorgd. 
 
Mevrouw de minister, wat heeft de hele 
evacuatieoperatie uiteindelijk gekost? Wat is de 
integrale kostprijs voor de begroting? Hoe zullen 
deze uitgaven in de begroting worden verwerkt? 
 
03.02 Minister Ludivine Dedonder: De 
meerkosten voor Defensie voor deze inzet 
bedragen 1,7 miljoen euro. Voor de extra uitgaven 
van Buitenlandse Zaken verwijs ik naar de 
bevoegde minister. De departementen hebben 
momenteel de voorfinanciering van deze extra 
uitgaven op zich genomen en kunnen indien nodig 
later een beroep doen op de interdepartementale 
provisie. 
 
03.03  Wouter Vermeersch (VB): Mevrouw de 
minister, ik ben niet echt tevreden met uw 
antwoord, want u speelt de vraag voortdurend 
naar elkaar door. Bij Defensie wil men niet 
antwoorden op vragen over Buitenlandse Zaken. 
Bij Begroting wil men dan weer niet antwoorden 
over het hele kostenplaatje en verwijst men mij 
door naar u. Zo worden de Parlementsleden van 
het kastje naar de muur gestuurd. 
 
Mevrouw de minister, ik had een beter antwoord 
verwacht, maar het verwondert mij tegelijkertijd 
ook niet. Terwijl de slachtoffers van de 
overstromingen in Wallonië, uw kiesgebied, na 
weken vaak nog geen echte hulp van de overheid 
hebben gezien, stonden de C-130's binnen de 
48 uur op Melsbroek te ronken. 
 
Terwijl de getroffen Waalse bevolking zich zelfs 
vandaag nog afvraagt waar de overheid blijft, 
zagen de voormalige asielzoekers, mensen met 
dubbele nationaliteit en andere Afghanen de 
Belgische overheid binnen de 72 uur verschijnen. 
Dat is een wereld van verschil, die wij buiten dit 
Parlement niet aan de bevolking uitgelegd krijgen. 
 
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 


