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Way ahead
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1. Inleiding 

• Federaal regeerakkoord (9 oktober 2014)

• Nota ‘strategische visie’ (30 maart 2015)

• Politiek besluitvormingsproces:

 Kern 8 mei 2015: goedkeuring ‘analyse van de veiligheidsomgeving’

 Kern 24 juli 2015: uitwerken van budgettair-capacitaire scenario’s

 Kern 22 december 2015: goedkeuring strategisch plan

• Beslissing regering over het strategisch plan van 22 december 2015:

 25.000 VTE – 9,2 Mia € vastleggingen voor investeringen tot 2030

 10 beleidsprincipes

• Achtergrondnota bij het strategisch plan van de Belgische Defensie 2030 (januari 

2016)
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2. L’environnement sécuritaire jusqu’en 2030

Région arctique

Afrique du N – Sahel – Moyen-Orient Piraterie

Piraterie

Transport maritime

Energie/matières

premières

Cyber – espace

WMD

Changements climatiques
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Réfugiés

Terrorisme

Criminalité

Traffics



3. De (kern)taken

De kerntaken:

• collectieve defensie

• collectieve veiligheid

• bescherming landgenoten in buitenland

Andere taken:

• ondersteuning interne veiligheid

• humanitaire hulpverlening binnen- en buitenland
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4. Une Défense multilatéralement solidaire 1/2

7

Le Produit Intérieur Brut par habitant des pays européens de l’OTAN

(en $ 2015)



4. Une Défense multilatéralement solidaire 2/2

Norme OTAN = 2%

Moyenne européenne = 1,5%

Moyenne européenne sans les puissances nucléaires = 1,2%
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L’effort de Défense des pays européens de l’OTAN (en % PIB)



5. Een gebalanceerde Defensie

• capaciteiten voor gepaste invulling van de kerntaken

• evenwicht tussen 4 capacitaire dimensies en minstens één geloofwaardige en 

duurzaam inzetbare gevechtscapaciteit per dimensie

• nadruk op strategische enablers (eigen ondersteuning en Europese capability 

gaps)

• nadruk op civiel-militaire en niet-kinetische capaciteiten ter voorkoming van 

conflicten en nazorg na conflicten

• kostenstructuur: personeel-werking-investeringen (zie volgende slide)
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5. Une Défense équilibrée
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2015 2030

Personnel 78,5% 48,3%

Fonctionnement 16,5% 24,4%

Investissements 5% 25,8%



6. Les capacités vers 2030

• 9,2 milliards euro en marge d’investissement 2016 – 2030

• 4 dimensions capacitaires = pas d’hypothèque sur les structures 

(interaction avec l’Etat-Major Défense)

• un niveau d’ambition pour 2030 déterminé au niveau politique

• une guidance politique pour la réalisation des capacités et des budgets 

d’investissements prévus 2016-2030 (interaction avec l’Etat-Major 

Défense - étalement dans le temps, réalisation de la dimension ‘Land’) 

(chiffres à titre indicatif en euro constant 2015)

• une première indication des effectifs en personnel et la poursuite de 

l’affinage après accord politique de l’implantation géographique (interaction 

avec l’Etat-Major Défense)
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Inlichtingen-Cyber-Influence 1/2

Militaire 

inlichtingendienst

Stijging personeel en werkingsbudgetten

Aangepast aan nieuwe inzetomgeving: sociale media, 

kabelcommunicatie, anti-terrorisme

MALE-

verkenningsdrones

Investering: 2 MALE-drones op korte termijn en 4 bijkomende op lange 

termijn

Ambitie: gedurende 6 maanden 1 ingezette drone

HALE-

verkenningsdrones

Deelname met personeel aan NAVO-programma Alliance Ground 

Surveillance

Inlichtingenvergaring

via satellieten

Investering: deelname aan het Frans project (Composante Spatiale 

Optique)

120 550 Mio

39 44,5 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Inlichtingen-Cyber-Influence 2/2

Cyber Cyberdefensie, cyberveiligheid en offensieve cyber

De noodzakelijke cybercapaciteiten voor de operationele inzet 

Defensie ook nationale partner voor de cyberomgeving

Influence Informatieoperatie-teams aangepast aan de nieuwe inzetomgeving

Civiel-militaire-samenwerkingsteams essentieel voor steun bevolking en 

comprehensive approach met andere gouvernementele en niet-

gouvernementele actoren in inzetgebied

Niet-kinetische capaciteiten essentieel voor het behouden en verkrijgen 

van de steun van de lokale bevolking tijdens crisismanagementoperaties 

en hybride conflicten

199 10,2 Mio

166 7 Mio

reserve

reserve
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 1/7

Algemeen: 

Investeren in de 

inzetbaarheid van 

onze 

landstrijdkrachten op 

korte termijn

Investering: modernisering van de individuele bewapening 

(standaardwapen, gevechtsvesten (BEST), nachtoptiek, thermische 

observatie, zware machinegeweren, lichte mortieren)

Investering: modernisering van de communicatiemiddelen (multi-role-

radio’s, satellietcommunicatie, tablets voor Battlefield Management 

System)

Investering: jammers tegen geïmproviseerde bommen

Investering: de vervanging van de huidige ongepantserde lichte 

troepentransportmiddelen en ongepantserde logistieke voertuigen door 

gepantserde

Algemeen: 

Investeren in de 

inzetbaarheid van 

onze 

landstrijdkrachten op 

langere termijn

Investering: upgrades van de huidige gevechtsvoertuigen MPPV 

(Dingo) en AIV (Piranha)

Investering: aanvang vervanging MPPV’s en LMV’s voor 2030 
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 2/7

Interwapen-

gemotoriseerde 

capaciteit

Gebouwd rond 5 à 6 gemotoriseerde manoeuvrebataljons met bijhorende 

Combat Support en Combat Service Support

Sterkere nadruk op interwapenkarakter bij paraatstelling, inzet en organisatie 

om de inzetbaarheid van de gemotoriseerde landstrijdkrachten te vergroten

Ambitie: gedurende 6 maanden Joint Forces Command/Force Headquarter

aanleveren

Ambitie: onbeperkt een interwapen-Battlegroup van 800 à 1200 VTE kunnen 

aanleveren o.a. voor crisismanagementoperaties

Ambitie: gedurende 6 maanden bijkomend

ofwel één Battlegroup (1250 VTE) voor EU Battlegroup, NATO Response 

Force of Very High Readiness Joint Task Force

ofwel twee interwapencompagnies (2 x 250 VTE) voor eventueel verschillende 

inzetgebieden

Ambitie: gedurende 2 maanden één interwapencompagnie (250 VTE) kunnen 

aanleveren o.a. voor snelle interventie en evacuatieoperaties
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 3/7

Interwapen-

gemotoriseerde 

capaciteit

indien scenario met

Ballistic Missile 

Defence-capaciteit

Naast algemene investeringen voor de landstrijdkrachten (incl. CIS) 

bijkomende investeringen voor de combat support en combat service 

support

Investeringen gevechtsgenie: mobiele brugslagmiddelen, middelen om 

wegen te ontmijnen

Investeringen artillerie: mobiele 155mm-precisie-artillerie, radar om 

vijandelijke vuren te localiseren

Investeringen ISTAR: upgrade/tweedehandse verkenningsvoertuigen, 

taktische en mini-drones, multi-sensoren-pakket

Investeringen logistiek: containers, gepantserde vrachtwagens, 

opvolgsoftware

6461 1900 Mio

1400 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 4/7

Homeguard Compensatie kwantitatieve afbouw landstrijdkrachten om blijvend te 

kunnen beantwoorden aan piekcapaciteit voor het verzekeren van de 

interne veiligheid (rampen, bewaking Niv 3-4)

Geïntegreerd in gemotoriseerde capaciteit onder controle territoriale staf

Special Forces

Special Forces 

Support Group

Bijdrage aan een Special Operations Command via NAVO-

samenwerking met NLD en DNK

Special Forces Group wordt versterkt met bijkomend materieel en 

personeel tot 225 VTE

Oprichting van Special Forces Support Group (Rangers)

Ambitie: gedurende 12 maanden een Special Operations Task Group 

die ondersteund kan worden door een interwapen-compagnie (250 VTE) 

van de Special Forces Support Group

Special Operations 

Aviation

Investering: luchtmiddelen

Ambitie: 2 toestellen gedurende 12 maanden

reserve

869 103,4 Mio

190 200 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 5/7

Tactisch 

luchttransport

Op basis van de bestaande 4 Multirole Transport Helicopters van het 

NH90-type

Investering: upgrades

Ambitie: gedurende 12 maanden 2 helikopters

ook inzetbaar voor medevac - Benelux pooling - samenwerking 

FRA/DEU

Militaire constructie Investering: vrachtwagens, kranen, sets voor bruggenbouw

Ambitie: onbeperkt inzetbare militaire constructie-teams

Naast inzet voor de militaire ondersteuning eveneens ondersteuning 

opdracht civiel-militaire samenwerkingsteams en inzet in het kader van 

de interne veiligheid (rampen)

Nauwere samenwerking en coördinatie met Civiele Bescherming zal 

nagestreefd worden
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214 30,6 Mio

293 36,9 Mio

reserve



6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 6/7

CBRN-capaciteit Investering: CBRN-verkenningsvoertuigen, mobiel ontsmettingsstation 

en –tenten, nieuwe beschermende kledij en gasmaskers voor de 

ingezette troepen

Ambitie: onbeperkt expeditionair inzetbare CBRN-teams

Ambitie: optimalisering van bijdrage aan CBRN-responscapaciteit 

binnen interne veiligheid

Nauwere samenwerking en coördinatie met Civiele Bescherming zal 

nagestreefd worden

EOD/C-IED-capaciteit DOVO levert vandaag zowel steun voor militaire inzet, in het kader van 

de interne veiligheid en voor het opruimen van de historische 

munitievervuiling.

Investering: vervanging munitiebehandelingsinstallatie Poelkapelle 

(gedeeltelijk door Defensie gefinancierd)

Ambitie: onbeperkt expeditionair inzetbare EOD/C-IED-teams

Ambitie: optimalisering van bijdrage aan EOD/C-IED-capaciteit binnen 

interne veiligheid

280 9 Mio

116 20,3 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Land 7/7

Eventueel: Ballistic 

Missile Defence-

capaciteit

Investering: 1 batterij met 6 lanceerinstallaties (type PATRIOT)

Ambitie: gedurende 12 maanden 1 batterij

172 588 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Lucht 1/3

Multirole-

luchtgevechts-

capaciteit

Investering: 30 (+4 attritie) gevechtsvliegtuigen van een nieuwe 

generatie, finale upgrades van de F-16-gevechtsvliegtuigen, aanvang 

van de upgrades voor de nieuwe toestellen

Ambitie: 6 gevechtsvliegtuigen onbeperkt beschikbaar binnen de 3 

dagen

Ambitie: 2 gevechtsvliegtuigen onbeperkte beschikbaar binnen de 15 

minuten voor QRA

Ambitie: permanent inzetbaar Combat Mission Center

Tactische

luchtvuursteun

Investering en Ambitie:  zie MALE-verkenningsdrones

De MALE-drones zullen bewapenbaar zijn indien de regering hiertoe 

beslist.

2206 3592,5 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Lucht 2/3

Tankervliegtuig en 

strategisch 

(medisch) transport

Investering: aankoop van één Belgisch Multirole Tanker Transport-

toestel

Ambitie: deelname aan de EDA-pool om steeds air-to-air-refueling-

steun te hebben

Bijdrage aan het invullen van een Europees capacitair tekort

Strategisch transport Op basis van de A400-M-transportvliegtuigen waarvan aankoop reeds is 

beslist

Investering: 2 air-to-air-refueling (AAR) kits

Ambitie: 4 transportvliegtuigen onbeperkt inzetbaar, eventueel als 

tankervliegtuig

Bijdrage aan het invullen van belangrijk Europees capacitair tekort voor 

AAR

zie 

strategisch 

transport

300 Mio
Studie
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Lucht 3/3

Commando- en 

bewakingsvliegtuigen

Investering: via budgettaire lijn ‘internationale bijdragen’

Ambitie: deelname aan de NAVO AWACS-capaciteit

38
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Maritiem 1/3

Surface Combatant-

capaciteit

Investering: 2 nieuwe Multipurpose-fregatten, finale upgrades huidige, 

tactische drones

Ambitie: gedurende 12 maanden 1 Multipurpose-fregat met 

ingescheepte fregathelikopter

Gezamenlijke ontwikkeling, verwerving en ondersteuning met de 

Nederlandse Marine

Fregathelikopters Op basis van de bestaande 4 NATO Frigate Helicopters van het NH90-

type

Investering: 2 modules met sensoren en wapens voor de maritieme 

gevechtshelikopter (onderzeeboot- en oppervlaktebestrijding), upgrades

Ambitie: gedurende 12 maanden 1 helikopter op fregat

240 996 Mio

281 60,4 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: Maritiem 2/3

Mijnenbestrijding Investering: 6 nieuwe mijnenbestrijdingsschepen inclusief MCM-toolboxen

Ambitie: 2 mijnenbestrijdingsschepen onbeperkt inzetbaar

Ambitie: 1 mijnenbestrijdingsmodule voor havens en ondiep water

Gezamenlijke ontwikkeling, verwerving en ondersteuning met de 

Nederlandse Marine

Behoud rol Leidende Partij BEL-NLD-marinesamenwerking en expertiserol 

binnen NAVO

Kustwacht Investering: upgrade van de 2 verworven Coastal Patrol Vessels, nieuwe 

systemen Maritiem Informatie Kruispunt

Ambitie: onbeperkte bijdrage aan interdepartementaal Maritiem Informatie 

Kruispunt

Ambitie: 1 Coastal Patrol Vessel onbeperkt inzetbaar

Havenbescherming Investering: sensoren voor watergedeelte

Ambitie: onbeperkt een havenbeschermingsmodule kunnen aanbieden

Specifiek gevraagd door de NAVO en draagt bij aan veiligheid nationale

havens

378 932 Mio
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63 6 Mio

80 15 Mio



6. De capaciteiten op weg naar 2030: Maritiem 3/3

Compagnie Mariniers Geïntegreerd in Nederlands Mariniersbataljon (Vlissingen), na 

afstemming met NLD

Investering: basisbedrag, investeringen in samenspraak met Nederland

Ambitie: gedurende 6 maanden 1 amfibische compagnie

In kader Europese amfibische samenwerking, versterking Belgisch-

Nederlandse marinesamenwerking en versterking Belgische 

inzetmogelijkheden

Maritieme logistiek, 

maritiem transport

Medegebruik van het Nederlandse Joint Logistics Support Ship, na 

afstemming met NLD

Investering: Belgische bijdrage in kind via personeel, werking, 

helikopter

Ambitie: Bijdragen aan een gezamenlijke inzet van het Nederlandse 

JSS ter ondersteuning van de maritieme logistieke capaciteit van de 

Admiraal Benelux-vloot en strategisch transport

35

140 14,5 Mio
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6. De capaciteiten op weg naar 2030: ondersteuning

Commando en controle defensiestaf, commando Land/Lucht/Marine

Competence Management algemene vorming, competentiecentra 

Land/Lucht/Marine/Inlichtingen

Medische ondersteuning zowel operationele steun als paraatstelling

Andere ondersteuning Meteo Wing, vliegveiligheid, luchtverkeerscontrole, 

internationaal Lucht/Marine, ondersteuning Marine, 

territoriaal commando, laboratoria

Internationale posities, 

defensieattachés, diensten 

Minister, KHID

internationale posities buiten de capaciteiten

Leerlingen KMS, KSOO

Grote 

investeringen 

2016-2030

Indien scenario 

met Ballistic 

Missile Defence-

capaciteit

191,2 Mio

2656

1755

279,2 Mio

3031

2124

420

1150
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6. De capaciteiten op weg naar 2030:

Huidige capaciteiten die worden verlaten of aangepast

V-SHORAD-

luchtdoelartillerie

(Mistral)

Deze capaciteit is onvoldoende relevant in het toekomstig inzetkader van 

Defensie

A109-helikopters STUDIE

Een beperkt aantal van de huidige Agusta-helikopters (max 8) wordt 

eventueel behouden, maar enkel als trainingscapaciteit voor de NH90-

helikopters. Mogelijkerwijze wordt er gezocht naar een ander type helikopter 

en/of internationaal militaire samenwerking 

Er zal bestudeerd worden of er binnen dit kader vormen van structurele 

interdepartementale samenwerking mogelijk zijn (o.a. Politie)

Witte vloot STUDIE

Search

and

Rescue

STUDIE
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7. Principes pour l’implémentation 1/2

• personnel:

 25.000 ETP militaires et civils

 jeune (moyenne de 34 ans en 2030 pour les militaires), dynamique

 perspective

 axé sur l’engagement opérationnel

 statut attractif, flexibilité versus life time employment

 competence management

o recrutement

o sélection

o formation

o gestion du personnel (HR)

o outplacement

o outsourcing
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7. Principes pour l’implémentation 2/2

• rationalisation:

 la structure suit les besoins

 infrastructure

 repousser les tâches qui ne sont pas spécifiquement militaires vers le 

marché civil

• équilibres régionaux: répartition des quartiers, personnel et capacités

• coopération avec les partenaires de sécurité nationaux et internationaux

• retour maximal des investissements via connaissance, technologie et emploi
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8. De implementatiefase 2016-2030

• interactie tussen:

 Regering - Minister van Defensie

 Minister van Defensie – Parlement

 Minister van Defensie – Defensiestaf

• stuurplan

• militaire programmatiewet

• individuele dossiers (kwartieren, statuut personeel, investeringen, ...)
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9. Questions & Answers
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