Historische canon Korps Commandotroepen
Kosovo Force en Task Force Fox (KFOR en TFF, Kosovo en Macedonië), 1999-2002
Terwijl NAVO-troepen de fragiele vrede in de ex-Joegoslavische deelstaat Bosnië bewaakten, ontplofte eind jaren negentig in
het zuiden van datzelfde voormalige Joegoslavië het kruitvat Kosovo. Een burgeroorlog tussen Serviërs en Albanezen
escaleerde vanaf 1998 tot een humanitair drama, totdat uiteindelijk in het voorjaar van 1999 de NAVO ingreep en een einde
aan de strijd afdwong. De VN-Veiligheidsraad autoriseerde een NAVO-interventiemacht, die Kosovo op 12 juni 1999
binnentrok. Nederland leverde een bijdrage aan deze Kosovo Force (KFOR) met een afdeling artillerie en een
geniehulpbataljon.
De commando’s waren maar korte tijd in Kosovo actief, in
augustus en september 1999. Zij adviseerden de Nederlandse
militairen in hun eigen sector over de veiligheid. Met name de
zogenoemde ‘nabijbeveiliging’ van de buitenposten en
checkpoints behoefde verbetering. Voorts verzorgde het
detachement commandotroepen enkele keren de beveiliging
van hooggeplaatste personen.
In Macedonië, de meest zuidelijke deelstaat van het
voormalige Joegoslavië, ging het eveneens mis nadat dit land
in de jaren negentig onafhankelijk was geworden. Na het
Kosovo-conflict ging de Albanese minderheid zich hier ook
roeren. Veel Albanezen voelden zich behandeld als
tweederangs burgers. Extremisten begonnen in 2001 vanuit Kosovo een gewapende strijd, die door de NAVO en de Europese
Unie snel de kop werd ingedrukt met een politieke overeenkomst, voordat de gevechten tussen het Macedonische leger en
de Albanese rebellen zouden escaleren tot een burgeroorlog en een onherstelbare scheuring.
De commando’s waren betrokken bij een NAVO-operatie in september 2001 (Essential Harvest gedoopt) om in Macedonië
wapens in te zamelen. Tevens namen zij deel aan de Task Force Fox, een NAVO-troepenmacht die als opdracht had om de
internationale waarnemers te beveiligen die toezagen op de naleving van het gesloten vredesakkoord. Dit NAVO-leger
werkte met Field Liaison Teams (FLT’s), die contacten onderhielden met lokale leiders en de burgerbevolking. Een taak die
erg leek op het werk van de Joint Commission Observers in Bosnië. Nederlandse commando’s bemanden drie FLT’s in de
periode dat Nederland in 2002 leiding gaf aan de NAVO-troepenmacht. Tegelijkertijd stond in Nederland een compagnie
commando’s paraat om in geval van nood naar Macedonië uit te rukken. De missie in Macedonië duurde tot en met
december 2002.

