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Afscheidsboodschap Generaal Vl Van Caelenberge 

 

Beste collega’s 

In de zomer van 1967 trok ik in de cadettenschool voor het eerst een militair uniform 

aan. De wereld en onze organisatie zijn sinds die dag sterk veranderd. Ik groeide 

op tijdens een periode van hoogoplopende spanningen in de wereld tussen Oost en 

West.  

Sinds het einde van die Koude Oorlog is onze krijgsmacht drie keer kleiner 

geworden en is de dienstplicht afgeschaft. We trainden vanaf dan onze troepen om 

crisissen te beheren op het Europese continent en erbuiten. Ook het materieel werd 

grondig aangepast om sneller, flexibeler en verder van huis te kunnen opereren.  

Helaas voelen we vandaag ook de gevolgen van sommige conflicten in eigen land. 

Het vergt zware inspanningen om onze eigen bevolking en instellingen te 

beschermen. We werken nauw samen met andere veiligheidsdiensten om de 

veiligheid in de straten van onze steden te garanderen. 

Onze beschikbare middelen daalden jaar na jaar. Net zoals mijn recente 

voorgangers werd ook ik als chef defensie geconfronteerd met zware budgettaire 

beperkingen. De gevolgen zijn intussen zichtbaar: 

- Binnen de NAVO bengelen we met ons beperkte budget onderaan de lijst. 

Hierdoor komt onze geloofwaardigheid en betrouwbaarheid als internationale 

partner in gevaar. 

- We kunnen onvoldoende mensen aanwerven waardoor onze eenheden 

onderbemand zijn en de gemiddelde leeftijd bij Defensie toeneemt. 

- Noodzakelijke vervangingsprogramma’s om ons ook tegen moderne 

dreigingen te beschermen werden uitgesteld bij gebrek aan 

investeringsmiddelen. 

De Belgische militairen staan bekend om hun flexibiliteit en creativiteit. Ondanks de 

inkrimping van middelen hebben we steeds een aanvaardbare bijdrage kunnen 

leveren om een antwoord te bieden aan de gemeenschappelijke veiligheids-
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uitdagingen. De sterke daling van middelen zorgt er de laatste jaren voor dat deze 

“output” stilaan onder druk komt te staan.  

Zoals jullie weten maakten we plannen om de uitdagingen op een kostenefficiënte 

manier aan te pakken. De strategische visie die de minister op de regeringstafel 

heeft gelegd, bevat voldoende bouwstenen om een goed plan in uitvoering te 

brengen. Deze visie moet nu verder uitgewerkt worden en nadien in uitvoering 

gaan. Het is essentieel om opnieuw voldoende perspectief te bieden en de 

veiligheid van het personeel te blijven garanderen.  

Ondanks de huidige moeilijkheden behaalden jullie voorbeeldige resultaten. Dat 

geldt zowel voor de veelzijdige inzet van onze operationele detachementen als voor 

de steunorganisaties. Keer op keer krijgen we waardering voor wat we doen en de 

manier waarop we dat doen. 

Morgen zal ik na 49 jaar dienst Defensie verlaten. Er zijn heel wat mensen en 

activiteiten die ik zal missen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Luitenant-

generaal Marc Compernol alle kwaliteiten heeft om samen met jullie de uitdagingen 

met geestdrift aan te pakken.  

Ik dank jullie voor jullie samenwerking, inzet en enthousiasme. Ik wens jullie 

allemaal een heel voorspoedige toekomst toe met professionele voldoening, een 

goede gezondheid en veel persoonlijk geluk. 

 

 

 

 

Gerard Van Caelenberge 

 Generaal vlieger 

Vleugeladjudant van de Koning 

 Chef Defensie 

 


