
Curriculum Vitae 

Generaal-majoor Philippe BOUCKÉ, Vleugeladjudant van de Koning 

Geboren te Menen in 1963, start Generaal-majoor Philippe Boucké zijn 

militaire loopbaan in de Koninklijke Militaire school met de 121ste Promotie 

Alle wapens. 

Zijn eerste affectatie in juli 1986 is het Tweede Regiment Jagers te Paard te 

Lüdenscheid, Duitsland, waar hij verschillende functies uitoefent. 

Ten gevolge van een reorganisatie van Defensie doet hij in 1992 mutatie naar 

het Tweede Regiment Gidsen om er commandant van een tankeskadron te 

worden. 

Wegens de ontbinding van de eenheid vervoegt hij in 1994 de staf van de 17 

Pantserbrigade te Spich, Duitsland, om er de functie van adjunct Officier 

Operaties en Training uit te oefenen. In die periode neemt hij deel aan de 

opdracht UNPROFOR in de schoot van BELBAT IX. 

Na de cursus kandidaat hoofdofficier vervoegt hij in augustus 1996 het Eerste Regiment Jagers te 

Paard in Leopoldsburg, en wordt er Officier Operaties en Training. 

In juni 1999 vertrekt hij twee maanden vóór het gros als commandant van het liaisondetachement 

naar Kosovo om er in het kader van de opdracht KFOR de missie van de eerste Belgische Battlegroup 

voor te bereiden. Op het einde van deze opdracht doet hij mutatie naar de staf van de Eerste 

Gemechaniseerde Brigade om er onder andere de functie van Officier Operaties en Training uit te 

oefenen. 

In augustus 2002 wordt Majoor Boucké tewerkgesteld in de staf te Evere om er in de schoot van het 

stafdepartement Operaties en Training te werken in de sectie Evaluatie en Lessons Learned. 

Na de hogere stafcursus wordt Luitenant-kolonel stafbrevethouder Boucké op 29 juli 2005 in plaats 

gesteld als Korpscommandant van het Hoofdkwartier-8/9 Linie en Stafchef van de Eerste 

Gemechaniseerde Brigade. Op 11 oktober 2007 geeft hij het bevel over en wordt in functie gesteld 

als Deputy Commander van de Brigade. 

Begin 2009 wordt hij tewerkgesteld op de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de NAVO 

om er de Nationale Bewapeningsdirecteur te vertegenwoordigen en militair advies te geven in een 

aantal andere dossiers. 

Op 25 april 2012 wordt Kolonel stafbrevethouder Boucké in plaats gesteld als Commandant van de 

Medium Brigade. Tevens duidt de CHOD hem aan als Force Commander van de European Union 

Battle Group (EUBG) 2014-2, de multinationale Battlegroup van ongeveer 3.700 personen onder 

Belgische leiding in de tweede helft van 2014. 

Na het bevel overgegeven te hebben over de Medium Brigade op 13 Feb 2015 wordt hij 

tewerkgesteld op het Cabinet CHOD, in de cel GPS (Governance and Policy Support) om in juli 2016 

aangesteld te worden als Chef van deze cel. 

Op 31 maart 2017 wordt Generaal-majoor Boucké aangewezen voor het ambt van onderstafchef 

Strategie. Na meer dan drie jaar aan het hoofd van dit departement, wordt hij op 17 september 



2020 in plaats gesteld als onderstafchef inlichtingen en veiligheid en chef van de Algemene Dienst 

Inlichting en Veiligheid. 

Hij is getrouwd en is de trotse vader van twee volwassen kinderen. 


