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Een sterke toekomst voor Defensie 

 

Beste militairen in al uw rangen en standen, 

Beste burgers van Defensie in al uw hoedanigheden, 

Collega’s, 

 

Ik ben enorm verheugd dat ik u vandaag kan aankondigen dat we binnen de regering een 
ambitieus akkoord hebben bereikt over de Strategische Visie voor Defensie. De regering 
heeft immers akte genomen van een strategische visie die aan het departement op korte én 
lange termijn terug de middelen zal geven om zijn taken naar behoren uit te oefenen.  

Vanaf morgen zal u de integrale tekst van de Strategische Visie voor Defensie terugvinden 
op mijn website: www.vandeput.fgov.be. Ik nodig jullie allen uit om deze tekst met veel 
kritische zin te lezen. Want in deze visie worden de contouren uitgetekend van hoe jullie 
Defensie er tegen 2030 zal uitzien. Ik wil jullie toch al graag enkele elementen toelichten die 
voor mij persoonlijk erg belangrijk zijn: 

 

Ten eerste: 

We positioneren ons als een gebalanceerde en multilateraal solidaire Defensie ten opzichte 
van onze partners: de NAVO, de EU en de VN. Dit gaat gepaard met een globale stijging 
van de defensie-inspanning naar 2030 toe, die zich zal situeren tussen het huidig 
gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten zonder de kernmachten en het huidig 
algemeen gemiddelde van de Europese NAVO-lidstaten. Dat verrekent zich naar een 
percentage van het bbp dat zich situeert tussen 1,2 en 1,5 procent.  

Vandaag zakken we onder de 1 % en zijn we het op één na laatste NAVO-land als het 
aankomt op solidaire input. Met deze beslissing trekken we dat terug recht.  

 

Ten tweede: 

Er zal nog deze regeerperiode 200 miljoen euro worden vrijgemaakt, vanuit een 
begrotingsfonds van Defensie, voor investeringen in materieel op korte termijn. Die zijn o.a. 
noodzakelijk om reeds een eerste aanzet te geven aan het doorbreken van de huidige 
tekorten inzake individueel materieel en gevechtsvoertuigen voor de landstrijdkrachten, de 
operationaliteit van onze gevechtsvliegtuigen te blijven verzekeren en de toekomst voor 
onze fregatten uit te tekenen. 
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Ten derde: 

Ik heb van de regering een duidelijk mandaat gekregen om verschillende belangrijke 
investeringsdossiers op te starten. Dat gaat onder andere over de toekomstige 
gevechtsvliegtuigen, de fregatten, de mijnenbestrijdingsschepen, de drones en de 
gevechtsvoertuigen voor de landstrijdkrachten. Tegen 2030 zal er voor 9,2 miljard euro aan 
investeringen worden vastgelegd.  

We zullen uiteindelijk evolueren naar een kleiner leger, maar wel een kleiner leger dat op 
en top modern uitgerust zal zijn. We gaan naar 25.000 voltijdequivalenten (VTE’s), waarvan 
1.000 burgerfuncties.  

We zullen het hr-beleid moderniseren, in nauw overleg met de sociale partners, met als 
opzet een kader te creëren voor een jong en inzetbaar leger waarbij Defensie zich moet 
positioneren als een goede en aantrekkelijke werkgever.  

Daarenboven zullen we nog deze regeerperiode maatregelen nemen om de huidige 
rekruteringsaantallen aanzienlijk verder te verhogen om tegemoet te komen aan de hoge 
uitstroom van militairen die de komende tien jaar met pensioen zullen gaan.  

We zullen opnieuw meer en meer focussen op onze militaire kerntaken. Andere zaken 
zullen we zoveel mogelijk outsourcen naar partners.  

Tegen 2030 zullen de verhoudingen tussen personeelskosten, werkingsmiddelen en 
investeringen dan ook logischerwijs evolueren naar gezonde evenwichten. We zullen de 
stafstructuren en de processen binnen Defensie rationaliseren en optimaliseren.  

Ik heb de afgelopen twintig maanden vaak herhaald dat ik liever traag een goed akkoord 
heb, dan snel een slecht akkoord. Dat is een politieke keuze die risico’s met zich 
meebrengt in een samenleving en een mediaomgeving die schreeuwt om snelle 
beslissingen en teert op conflicten. Wel ik wil u vandaag op het hart drukken dat het glas 
halfvol is en niet halfleeg. Ik besef dat er altijd kritiek zal zijn. Maar vandaag ligt er een tekst 
die heel duidelijk de contouren creëert om opnieuw zuurstof te geven aan ons volledig 
departement.  

Want dit akkoord gaat niet alleen over nieuwe gevechtsvliegtuigen en schepen. Nee, dit 
akkoord zal ook de Landcomponent opnieuw de middelen geven die hij nodig heeft om zijn 
taken uit te voeren. De vliegtuigen en schepen van de landmacht zijn immers hun mensen: 
dit plan investeert in jonge soldaten door te investeren in modern individueel materiaal en 
we voeren de rekrutering deze regeerperiode al fors op.  

Het is voor de eerste keer dat tijdens een herstructureringsplan er geen enkele 
gevechtseenheid van de landmacht wordt afgeschaft. Aan de core business wordt dus niet 
geraakt 
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Jullie tonen iedere dag opnieuw in een zéér uitdagende veiligheidsomgeving jullie 
meerwaarde in binnen- en buitenland als belangrijke veiligheidspartner. Jullie geven iedere 
dag het beste van jezelf in moeilijke omstandigheden en verdienen een sterke en hoopvolle 
toekomst.  

Vandaag heeft de regering in daden getoond dat ze Defensie erkentelijk is en belangrijk 

vindt. En Defensie dat zijn jullie allemaal. En daar mogen jullie trots op zijn.  

 

 

Steven Vandeput 

 Minister van Defensie, belast 

met Ambtenarenzaken 


