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UITEENZETTING VAN DE VISIE 

VAN DE MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING 

1. Inleiding 

Het Stabiliteitsprogramma dat bij de Europese Commissie in april 2011 werd ingediend legde het 

begrotingstraject voor 2011 tot en met 2014 vast om in 2015 tot een begroting in evenwicht te 

komen. Voor wat 2012 betreft, heeft België er zich toe verbonden het vorderingensaldo van de 

gezamenlijke overheid terug te dringen tot -2,8% van het BBP. De Regering zal de doelstellingen 

die België heeft vastgelegd in het aan de Europese Unie overgemaakte Stabiliteitsprogramma 

strikt naleven. Dit objectief werd in het regeerakkoord vertaald naar ingrijpende maatregelen. 

Wat de begroting 2012 betreft moeten deze maatregelen toelaten om het vorderingensaldo van 

entiteit I (Federale Overheid en de Sociale Zekerheid) te beperken tot -2,4% van het BBP. 

Hiervoor was, onder meer, het opleggen van structurele maatregelen aan de federale 

departementen opnieuw noodzakelijk. 

Het akkoord over de krachtlijnen voor het budget 2012 volgt niet alleen impliciet uit het 

regeerakkoord, het werd ook expliciet geïntegreerd in het regeerakkoord. Als verantwoordelijke 

voor het beleidsdomein Defensie heb ik dit regeerakkoord volledig onderschreven en 

gerespecteerd en hieruit volgt dat de beleidsnota budget 2012 voor Defensie dan ook een 

herneming is van de bepalingen uit het regeerakkoord. Ik zal u de krachtlijnen hierna meer in 

detail toelichten. 

Ik maak van de gelegenheid ook gebruik om u mijn visie te geven over hoe we de vooropgestelde 

objectieven gaan bereiken in deze legislatuur. Daarmee kom ik tegemoet aan de bepalingen uit 

het regeerakkoord om binnen de zes weken na de eerste vergadering van de Kamer mijn visie op 

de uitdagingen in mijn beleidsdomein en de manier waarop ik deze uitdagingen zal aanpakken, 

toe te lichten. Uiteraard zal dit zich nog vertalen in concrete maatregelen en een concrete 

beleidsnota voor de budgetten 2013 en 2014, maar hierover kunnen we ons natuurlijk vandaag 

nog niet uitspreken. Vandaag kunnen we ons enkel uitspreken over het budget 2012. Ik wil 

echter niet nalaten om u meer inzicht te verschaffen in de visie die ik zal ontwikkelen en wil 

daarover graag uw vragen beantwoorden. 

In de vorige legislaturen heeft het departement Defensie al in zeer belangrijke mate bijgedragen 

tot de sanering van de overheidsuitgaven. In de laatste legislatuur ging dit gepaard met een zeer 

aanzienlijke vermindering van het personeelsbestand (van 42.000 naar 34.000, objectief dat 

vroeger dan voorzien op 31 december 2011 werd bereikt) en met een grondige transformatie 

van de organisatiestructuur en met de sluiting en de reorganisatie van de militaire kwartieren. 

 

Uitgaande van het hiervoor vermelde kader werden in het regeerakkoord aan Defensie een 

aantal maatregelen opgelegd die een belangrijke impact zullen hebben op het departement. De 

meest in het oog springende is een verdere vermindering van het personeelsbestand. Daarnaast 

worden ook de aan het departement toegewezen middelen verminderd. Een overzicht van de 

aan het departement in 2012 toegewezen middelen wordt gegeven in het laatste luik van deze 

beleidsnota. 
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Gedurende de voorgaande legislatuur zijn de militaire operaties opnieuw de kerntaak van 

Defensie geworden en zullen dat ook in deze legislatuur blijven. Defensie neemt nu al ruim vier 

jaar een ‘fair share’, een redelijke bijdrage, van de inspanning van de internationale 

gemeenschap op zich ter bevordering van de vrede en veiligheid in de wereld. Door de 

geloofwaardige en substantiële Belgische deelname aan de operaties in Libië, Afghanistan, 

Libanon, Afrika en in de Golf van Aden (ATALANTA) heeft Defensie opnieuw een internationale 

reputatie en krediet opgebouwd als betrouwbare partner. Deze verwezenlijking zal in deze 

legislatuur worden bestendigd. 

Om deze doelstellingen te bereiken zal Defensie de nodige stappen ondernemen om de 

internationale samenwerking te versterken met het oog op het vinden van synergiën, verhoogde 

efficiëntie en kostenbesparingen. Uitgaande van de internationale context zal een coherent 

investeringsbeleid worden gevoerd, ook met het oog op de lange termijn uitdagingen. 

2. Het personeel 

Het regeerakkoord legt tegen 2015 het aantal personeelsleden vast op 32.000 waarvan 30.000 

militairen en 2.000 burgers. In het akkoord wordt tevens gesteld dat om deze vermindering door 

te voeren in de eerste plaats de staven en de hogere kaders dienen te worden gerationaliseerd 

en dat de operationele structuur dient te worden gevrijwaard. 

De grote uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het verminderen van het 

personeelsbestand en, anderzijds, het gezond maken van de leeftijdspiramide door de instroom 

van nieuw gerekruteerde personeelsleden en dit, zonder aan de operationaliteit te raken.  

Het afslanken van de getalsterkte zal gebeuren via ingrepen doorheen de structuur, waarbij de 

operationele eenheden zullen worden ontzien.  

• Tijdens de eerste fase zal de rationalisatie van de staven en van de niet-operationele 

structuren worden uitgevoerd. 

• Uitgaande van het behoud van de operationaliteit van Defensie, en in een tweede fase, 

zal geëvalueerd worden welke rationalisatiemogelijkheden nog overwogen kunnen 

worden zijn bij de operationele structuren. Dit sluit trouwens aan bij één van de 

objectieven van het transformatieplan, namelijk te komen tot eenheden met een 

volledige personeelsbezetting. 

• De kwantitatieve doelstelling zal worden bereikt, zonder gedwongen ontslagen en met 

behoud van de operationele doelstelling. 

• In het kader van de aanwerving van personeel, de verjonging, voorzien wij een maximale 

rekrutering met een absolute prioriteit voor de operationele en kritische functies. Die 

rekrutering zal hoger liggen dan het gemiddelde van de vijf laatste jaren (+/- 1500). 

• In het kader van de invoering van de loopbaan van het korte type zal het statuut van de 

vrijwillige militaire inzet geoptimaliseerd worden. De genderdimensie zal worden 

opgenomen bij het volledig proces van uitwerking van deze nieuwe loopbaan. 
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• Om de kwalitatieve doelstelling (beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel) te 

bereiken, zal dienen te worden onderzocht in welke mate ingrepen nodig zijn in het 

statuut van het personeel, en dit met een bijzondere aandacht voor de kritische functies. 

Het militair statuut zal een heel bijzondere aandacht moeten schenken aan de interne 

horizontale en verticale overgang. 

• Teneinde het verlies van militaire kandidaten tijdens de vorming te verminderen, zal de 

selectie van de jonge aspiranten voor het militair beroep geoptimaliseerd worden, 

teneinde beter hun potentieel in te schatten. 

• Uiteindelijk, rekening houdende met de steeds complexer wordende omgevingsfactoren 

tijdens de militaire inzet en de toenemende techniciteit van het materieel, wordt een 

kwaliteitsvolle en doeltreffende vorming een conditio sine qua non. Teneinde de 

kwalitatieve objectieven van onze vormingsorganismen te optimaliseren zal een interne 

screening worden uitgevoerd. Tijdens de vorming zal het accent worden gelegd op een 

juist evenwicht tussen het kennen, het kunnen en het kunnen-zijn, met als 

hoofdobjectief maximaal de operationaliteit en de veiligheid van het personeel te 

garanderen. 

Het geheel van de hiervoor vermelde maatregelen laat toe om het objectief van 32.000 

personeelsleden met behoud van de operationaliteit tegen 2015 te bereiken.  

Een ander belangrijke doelstelling dat met betrekking tot het personeel van Defensie wordt 

voorop gesteld, is het optimaliseren van het statuut van het personeel in operatie dit zowel voor, 

tijdens als na de operatie. In het kader van de nazorg zal de militair die de hoedanigheid van 

militair verliest als gevolg van een ongeval of ziekte opgelopen in of door een operatie kunnen 

worden geherklasseerd. Deze herklassering zal enkel op uitdrukkelijke vraag van een betrokken 

militair toegepast worden. Een interne overgang binnen het departement naar het 

burgerpersoneel lijkt hiervoor het meest aangewezen. 

Ten gevolge van een Arrest van de Raad van State werd op 23 april 2010, een tijdelijke wet 

genomen met het oog op het behoud van de continuïteit van het militair syndicaal overleg. In het 

kader van het optimaliseren van het sociaal overleg zal een nieuw uitvoeringsbesluit van het 

militair syndicaal statuut worden uitgewerkt in samenwerking met de representatieve 

vakorganisatie ter vervanging van deze tijdelijke wet. Hierbij zal, zoals in het verleden, gestreefd 

worden naar een optimale en werkbare coherentie tussen het militaire en burger syndicaal 

statuut. 

3. De operaties 

In de vorige legislatuur en in het bijzonder ook bij het uittekenen van de “Transformatie” werd 

de focus opnieuw gelegd op de kerntaak van Defensie: het voeren van operaties voor vrede en 

veiligheid. De operaties zijn en blijven de “core business” van Defensie. De paraatstelling en het 

voeren van operaties zijn immers de reden van bestaan van onze Belgische Defensie. 
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Vandaag zijn we opnieuw erkend als een betrouwbare partner binnen de Europese Unie, de 

NAVO en de Verenigde Naties. We dragen terug solidair bij tot de inspanningen wanneer de 

internationale gemeenschap een veiligheidsproblematiek aanpakt. Onze internationaal 

gewaardeerde deelname aan de lucht- en zee operaties in Libië kunnen als voorbeeld worden 

aangehaald. 

Defensie zal er over waken om verder dat vertrouwen op te bouwen door een correct aantal 

militairen in operaties te blijven aanhouden en anderzijds door die inbreng zowel ter beschikking 

te stellen van de Europese Unie, de NAVO als van de Verenigde Naties om zo de ‘zichtbaarheid’ 

van de verschillende Belgische bijdragen te garanderen. 

Om de operaties als een betrouwbare partner te kunnen uitvoeren en de inzetbaarheid van onze 

Belgische militairen ten dienste van de “vrede en veiligheid” steeds zo goed als mogelijk te 

kunnen laten verlopen, is het onontbeerlijk dat alle militairen over de best mogelijke vorming en 

training kunnen beschikken in een volwaardige en uitdagende job. Om de operationaliteit van 

Defensie te kunnen verwezenlijken, zullen jaarlijks dan ook de benodigde budgettaire vormings- 

en trainingsmiddelen worden aangehouden. Zonder enige besparing, zullen die 

trainingsmiddelen onder meer moeten toelaten om gedurende een lange duur, intensief te 

trainen, met aandacht voor een kwalitatieve aanpak en een optimaal gebruik van de ter 

beschikking gestelde middelen. 

Hoewel verhoudingsgewijs ten aanzien van het bruto binnenlands product (BBP) de uitgaven van 

Defensie continu verminderen, blijft het aanhouden van dat niveau van operationaliteit 

primordiaal, dit is inderdaad de “raison d’être” van Defensie. 

De beslissing van de Ministerraad van 1 juli 2011 met betrekking tot de operationele inzet in 

2012 zal worden uitgevoerd. Conform die beslissing, zullen de eenheden van Defensie in 2012 

onder andere verder worden ingezet in Afghanistan, in Libanon en in Afrika. 

Voor wat betreft de inzet in Afghanistan houdt deze beslissing het volgende in: 

• in de noordelijke provincie Kunduz wordt de deelname aan de opdracht in het kader van 

het “Provincial Reconstruction Team” (PRT) en aan het  “Operational Mentor and Liaison 

Team” (OMLT) behouden. Daarnaast wordt de vormings- en trainingsopdracht van 

Afghaans militair personeel (bv. Geniepersoneel) in Mazar e Sharif verder gezet; 

• de inzet van de zes F16 toestellen op de luchtmachtbasis van Kandahar wordt eveneens 

aangehouden. Deze zeer performante toestellen zijn noodzakelijk voor de dagelijkse 

verkennings- en ontradingsvluchten en kunnen, indien nodig de noodzakelijke luchtsteun 

leveren wanneer Belgische of bevriende troepen in contact komen met vijandelijke 

elementen; 

• wat de opdracht in Kabul betreft, voorziet de beslissing van de Ministerraad in een 

wijziging van de inzet. Meer bepaald zal de bewakingsopdracht van KAIA (Kabul 

International Airport) in overleg met onze internationale partners in de loop van 2012 

worden stopgezet. Deze opdracht is de langst lopende Belgische bijdrage aan ISAF 

(International Security Assistance Force). Het stopzetten van deze opdracht wordt 

voorzien vanaf 31 juli 2012. Dit houdt de terugtrekking in van de “Force Protection” en 
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de eraan verbonden Staf. Na het stopzetten van deze opdracht zullen nog een 95-tal 

militairen aanwezig blijven in Kabul. Het betreft hier onder meer de deelname aan 

internationale hoofdkwartieren van ISAF, de nationale inlichtingen cel, de steun en 

instructeurs in de diverse scholen van het Afghaanse leger (ANSF), het 

beveiligingsdetachement voor de ambassade en een steundetachement.  

 

Ik zal er in het bijzonder voor zorgen, in volle samenwerking met onze partners van de NAVO, 

Europese Unie en de VN, een strategie en een kalender te bepalen voor de terugtrekking van de 

Belgische troepen uit Afghanistan vanaf 2012, met een definitieve terugtrekking ten laatste in 

2014 en dat, in overeenstemming met de beslissingen van de Lissabon-top van november 2010; 

zonder een interdepartementale aanwezigheid ter plaatse of met andere partnerlanden, uit te 

sluiten om de civiele heropbouw te ondersteunen en indien nodig militair te beschermen. 

Met betrekking tot de inzet in Libanon voorziet de VN dat tegen eind oktober 2012 de “blue line” 

voor 85 à 90% zal zijn gemarkeerd. De hiervoor vermelde beslissing voorziet een mogelijke 

terugtrekking van de Belgische ontmijningscapaciteit na afloop van het huidige mandaat (31 

augustus 2012) en de heroriëntering van de Belgische bijdrage naar een andere vorm van inzet 

na deze datum. In dit verband is het internationaal overleg aan de gang. 

De Belgische inzet van militairen op het Afrikaans continent is voornamelijk gericht op het 

uitvoeren van het “Programme de Partenariat Militaire” (PPM), zijnde de projecten die met 

bevoorrechte Afrikaanse partners op bilaterale basis worden overeengekomen:  

• met de Democratische Republiek Congo onder meer de verdere vorming, toezicht en 

evaluatie van de operationele eenheden (321ste en 322ste Bataillons de Réaction 

Rapide) en het onderricht, de vorming, de begeleiding en evaluatie van de onderrichters 

voor de Militaire Academie van Kananga als tevens in de Genieschool te Likasi;  

• met Burundi, de vorming en training van de onderrichters in verschillende specialiteiten 

volgens het principe van “Train and Coach The Trainer”; 

• met Benin de steun in het kader van de oprichting en de uitbouw van een kustwacht in 

de strijd tegen de piraterij, smokkel en illegale marine ontginning in de regio, als tevens 

met de steun voorzien in het kader van diverse trainingsactiviteiten met betrekking tot 

het behoud van de operationele- en steuncapaciteiten in het kader van “Peace Support 

Operations” van de VN of de Afrikaanse Unie; 

• en tenslotte in andere landen zoals Oeganda, het onderricht en de training die 

noodzakelijk is voor hun detachementen ter voorbereiding van VN- of Afrikaanse Unie-

opdrachten. 

 

Daarnaast betreft de Belgische deelname aan vredeshandhavende en veiligheidsoperaties in die 

regio tevens: 

• de deelname aan de operatie EUNAVFOR ATALANTA in het kader van de strijd tegen de 

piraterij zowel op niveau van de hoofdkwartieren als door de inzet van een fregat 

gedurende 4 maanden, dit van het laatste trimester 2012 tot begin 2013; 
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• het verder zetten van de deelname aan EUSEC (European Union Security Mission in de 

Democratische Republiek Congo); 

• Defensie voorziet momenteel het behoud van een luchttransportcapaciteit die ten 

dienste wordt gesteld van MONUSCO, en dit door het ontplooien van een C-130 

detachement in de Democratische Republiek Congo tot 30 november 2012 maar met een 

tussentijdse evaluatie voorzien rond half-mei 2012; 

• de inzet van beschermingsploegen voor verschillende ambassades in functie van de 

lokale veiligheidstoestand. 

In het kader van de samenwerking met de Europese Unie en de NAVO zal België vanaf het eerste 

semester 2012, met 450 militairen bijdragen aan de Europese Battlegroup (EUBG), onder Frans 

Commando, en dit met operationele ondersteuningselementen (zoals genie, luchtverdediging, 

enz.) en logistieke ondersteuningsdiensten (telecommunicatie, medische elementen, en een 

aantal andere zaken). 

In het kader van de snelle interventiemacht van de NATO (NRF), zal Defensie in 2012 zes 

jachtbommenwerpers F16 en een mijnenjager, evenals het personeel en de middelen voor hun 

paraatstelling leveren. 

Zowel de bijdragen aan de EUBG als aan de NRF zijn intentieverklaringen om parate middelen ter 

beschikking te stellen. De activering van deze toegewezen middelen vereist het doorlopen van 

een politiek goedkeuringsproces zowel wat hun reële inzet als wat de budgettaire dekking ervan 

betreft. Hierbij verwijs ik naar de operatie Unified Protector in Libië waarbij de middelen werden 

ingezet die op NRF opdrachten werden voorbereid. 

Zoals in het regeerakkoord wordt gesteld, zal, in het geval van toekomstige operaties onder VN 

mandaat, de Regering het Parlement onmiddellijk informeren en bij de’ follow up’ betrekken, en 

dit met eerbiediging van de nodige graad van vertrouwelijkheid. 

Wat de internationale hulpverlening betreft, zal Defensie in het kader van B-FAST in de noodfase 

van internationale humanitaire hulpoperaties verder blijven bijdragen. Deze operaties 

kenmerken zich door een modulaire inzet van middelen vanuit de betrokken federale 

overheidsdiensten. 

Defensie zal hoe dan ook een tweede actie ondernemen in het kader van de toepassing van de 

wet van 12 januari 2007 tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale 

beleidslijnen door prioriteit te geven aan de uitvoering van het actieplan ‘gendermainstreaming’ 

in operatie. Hierbij zal ook de coherentie met de toepassing van het nationaal actieplan vrouwen, 

vrede en veiligheid een bijzondere aandacht genieten. 

Defensie zal ook ijveren voor een verhoogde interdepartementale samenwerking, in overleg met 

Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Justitie en Binnenlandse Zaken. De 

oplossingen voor de fundamentele problemen die zich stellen in conflictgebieden zijn nooit 

louter en alleen militair van aard. Ze vergen daarentegen complementariteit en een 

geïntegreerde aanpak, zowel interdepartementaal als internationaal. Defensie zal er overigens 

naar streven om bij internationale processen tot definiëring van de doelstellingen van een 
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multinationale operatie het principe effectief te zien toepassen dat de bijdragen per land of 

landengroep interdepartementaal worden benaderd. 

Op nationaal vlak, zal Defensie de hulpverleningsopdrachten aan de natie, zoals de ontmanteling 

van springtuigen, de Kustwachtorganisatie en bijhorende taken zoals de reddingsoperaties op 

zee, of algemener de hulpverlening aan de bevolking, verder uitvoeren. Tenslotte zal ze niet-

structurele, gerichte en tijdelijke steun verlenen aan de operaties van de “Geïntegreerde 

Politiedienst" op het vlak van gespecialiseerde ploegen (ontmijningspersoneel, 

explosievenhonden en wakerhondenmeesters, duikers…), materieel en infrastructuur, conform 

de protocolakkoorden ter zake. 

4. De internationale samenwerking. 

Zoals u weet, werd in de voorbije jaren veel energie geïnvesteerd in een multinationale 

samenwerking voor gezamenlijke ontwikkeling van capaciteiten. De initiatieven “pooling and 

sharing” op basis van het “Ghent framework” binnen de Europese Unie en “smart defence” 

binnen de NAVO hebben tot doel een antwoord te bieden op de paradox tussen de stijgende 

operationele behoeften enerzijds en de dalende defensiebudgetten anderzijds. De nood aan 

multinationale samenwerking is ondertussen algemeen aanvaard. Het gaat bovendien om een 

proces dat aangestuurd wordt door de naties zelf en dat in de eerste plaats ten goede komt aan 

de naties door het behoud of de uitbouw van nationale capaciteiten. Deze capaciteiten kunnen 

dan vervolgens ook ter beschikking worden gesteld van zowel de VN, de Europese Unie als de 

NAVO. Het regeerakkoord benadrukt de noodzaak om een nieuwe impuls te geven aan een 

grotere militaire samenwerking binnen Europa. 

Defensie zal actief meewerken aan elk initiatief dat gericht is op het oprichten en de uitbouw van 

een Europese Defensie als een essentieel element van een geloofwaardige buitenlandse aanpak 

van het beleid van Europa. Dit zal leiden tot meer evenwichtige partnerschappen met de 

bondgenoten, onder meer binnen de NAVO. 

Defensie zal er in dit kader op toezien dat de samenwerkingsprojecten coherent zijn met de 

opdrachten die haar zijn toegekend en dat ze kaderen in de kerntaken van de Krijgsmacht. Het is 

vanzelfsprekend dat samenwerking moet leiden tot een “win-win” situatie voor alle betrokken 

partners. In dat kader dient nagegaan te worden in welke “force generation” processen de 

interdepartementale bijdragen of de multinationale samenwerkingen in beschouwing kunnen 

worden genomen. 

Een belangrijke succesfactor voor een multinationale samenwerking is het gebruik van 

gemeenschappelijke platformen en gezamenlijke vormingen. BENESAM (Belgisch Nederlandse 

Samenwerking) is daarvoor de referentie bij uitstek, zelfs op internationaal vlak. Defensie zal dan 

ook streven naar standaardisatie inzake uitrustingen, inclusief het behoud van een gelijke 

configuratie in de evolutie van deze systemen.  

In die context zal het een multinationale samenwerking bevorderen voor de in werking stelling, 

het configuratiebeheer en de evolutie van de uitrustingen, heel in het bijzonder voor de 

programma’s de NH90 en de A400M. 



Uiteenzetting van de visie 

Minister van Landsverdediging 

 

Pagina 8 van 13 

 

Conform het regeerakkoord, met betrekking tot de financiering van multinationale projecten, zal 

het departement er over waken dat het de deelnemende landen zouden zijn die de financiering 

van de betrokken projecten ten laste nemen en zal het erover waken te vermijden dat er beroep 

wordt gedaan op de gemeenschappelijke financiering. 

5. De investeringen 

Hoewel de opgelegde budgettaire ingrepen een duidelijke impact zullen hebben op de 

investeringscapaciteit van het departement wordt in het regeerakkoord de noodzaak aan het 

realiseren van investeringen met het oog op de adequate uitrusting van de eenheden en het 

personeel benadrukt. 

In uitvoering van het regeerakkoord zal een geactualiseerd investeringsplan aan de regering 

worden voorgelegd. Dit plan zal uitgaan van de aangepaste budgettaire hypotheses en de 

financiële haalbaarheid van de hernomen programma’s aantonen. Er zal dus moeten en er wordt 

nagegaan in welke mate volgende projecten op korte termijn realiseerbaar zijn: 

• ten eerste, deelname in het project MUSIS (Multinational Space-based Imaging System) 

in samenwerking met Wetenschapsbeleid; 

• vervolgens aanschaf en integratie van 70 Overhead Weapon System (OWS) systemen 

voor de verbetering van de bescherming op de Light Multipurpose Vehicle (LMV); 

• ten derde, de NH90 Support: met de aankomst van de NH90 in 2012 dient voorzien te 

worden in de internationale ondersteuningscapaciteit van deze helikopters. Dit omvat 

zowel de technologische evoluties sinds de toetreding tot het programma als de 

effectieve aanschaf van reservedelen voor het onderhoud van de NH90; 

• ten slotte de voorwaardelijke schijven Armoured Infantry Vehicle (AIV) en de 61 

Multipurpose Protected Vehicle (MPPV); 

Wat de dringende nieuwe programma’s betreft, wordt gedacht aan: 

• ten eerste Anti-fortification Anti-blindé – Short Range (AFAB-SR): het betreft de aankoop 

van 111 afvuursystemen met nachtoptiek en 238 projectielen; 

• ten tweede AFAB-Medium Range (AFAB-MR): het betreft de directe steun aan de 

troepen op een afstand van 2.500 m ter vervanging van het versleten wapensysteem 

MILAN; 

• ten derde, de Personal Defense Weapon (PDW): de vervanging van het GP 9mm pistool, 

daterend van de jaren ’50; 

• ten vierde, de vervanging van de huidige brandweervoertuigen van de Luchtcomponent 

dient zo snel mogelijk plaats te vinden; 

• ten vijfde, de bestaande vloot van kustpatrouilleurs, ingezet voor opdrachten van 

maritieme politie dient vervangen te worden door twee nieuwe schepen voor snelle 

interventies en dit onafhankelijk van de weersomstandigheden (Ready Duty Ships) 

eventueel in samenwerking met Justitie en Binnenlandse Zaken. 
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Wat de programma’s op middellange betreft, kan worden gedacht: 

• aan de Rapid Reaction Vehicles ter vervanging van de ILTIS jeeps; 

• en aan het Communality & Interoperability Program (CICP) voor de F-16. 

Teneinde de eerste investeringen van dit geactualiseerd investeringsplan te kunnen aanvatten, 

zal samen met dit plan ook gevraagd worden de nodige vastleggingskredieten aan Defensie toe 

te kennen. Er wordt benadrukt dat hierbij geen bijkomende vereffeningskredieten worden 

gevraagd en dat het toekennen van de vastleggingskredieten geen impact zal hebben op het 

globaal begrotingssaldo. 

In het verlengde van het hiervoor vermelde plan zullen tevens de krachtlijnen voor de vervanging 

op lange termijn van het hoofdmaterieel worden uitgewerkt. Aldus zal zeker moeten gedacht 

worden aan: 

• de vervanging van de F-16; 

• de vervanging van de mijnbestrijdingscapaciteit (MCM); 

• de vervanging van de M-Fregatten die tweedehands aangekocht werden. 

6. De infrastructuur 

Het personeel heeft recht op een bruikbare en functionele werkomgeving. Dit was één van de 

doelstellingen van het lopende transformatieplan. Defensie zal, rekening houdend met de te 

realiseren personeelsreductie, een infrastructuurplan uitwerken dat beantwoordt aan het 

gestelde objectief met veel aandacht voor het welzijnsaspect. 

Het plan Voltooiing van de Transformatie wordt ongewijzigd uitgevoerd volgens de 

oorspronkelijke basisprincipes: 

• ten eerste, een optimalisatie van de infrastructuur, door het vormen van grote clusters 

en het responsabiliseren op lokaal vlak; 

• ten tweede, een verdere reductie van de interventietermijnen, wat dient te leiden tot 

een vermindering van de onderhoudskosten; 

• en ten derde, wat betreft nieuwe en vernieuwde infrastructuren, wordt gestreefd naar 

duurzaam (ver)bouwen en rationeel energiegebruik. 

In dat kader zal één kwartier worden gesloten in 2012 (de Bunker van Vlissegem in De Haan). In 

2013 zal het kwartier van het 4
de

 Regionaal Centrum voor Infrastructuur te Leopoldsburg en het 

kwartier Plaine de Belgrade in Namen worden gesloten. In 2014 zullen vier kwartieren sluiten: 

het kwartier Vlasmeer in Hechtel-Eksel in Limburg, de radarsite van Glons, het kwartier Adjudant 

Barbason in Namen (Champion) en het kwartier Luitenant De Wispelaere in Namen (Jambes), 

alsook één oefenterrein, de Polygoon Sart-Hulet eveneens in Namen (Jambes). 

Aldus zal een einde komen aan een grondige rationalisatie van het patrimonium van de 

infrastructuur van Defensie die in 2009 werd opgestart. In totaal, zullen 22 kwartieren en 9 

installaties of oefenterreinen worden verkocht en zullen 57 militaire kwartieren behouden 

worden. 
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Defensie zal een vereenvoudigde verkoopprocedure voor de vrijgekomen kwartieren en 

domeinen zoeken. De inkomsten uit deze verkopen dienen immers toe te laten om de nodige 

budgettaire ruimte te creëren voor het hiervoor geciteerde infrastructuurplan. 

7. De parastatalen 

Drie parastatalen zijn nauw verbonden met Defensie: 

- het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en 

Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO); 

- de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA); 

- het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). 

Wat het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en 

Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO) betreft, werd in het regeerakkoord bepaald dat de regering zich 

zal buigen over de toekomst van het Instituut en zal streven naar een grotere rol van die 

instelling ten gunste van de veteranen en in het domein van de herinnering. In dat verband zal de 

regering de initiatieven voortzetten met het oog op de herdenking van het begin van de Eerste 

Wereldoorlog, 100 jaar geleden. 

Specifiek, wat het behartigen van de belangen van de oorlogsslachtoffers betreft, verwijs ik naar 

mijn beleidsnota “Oorlogsslachtoffers” die ik in de Commissie Volksgezondheid zal uiteenzetten 

en die opgesteld werd in samenspraak met de Algemene Directie Oorlogsslachtoffers van de FOD 

Sociale Zekerheid, gezien het Instituut daarvoor een subsidie ontvangt die voorzien is binnen de 

begroting van Sociale Zekerheid. 

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is een parastatale van Landsverdediging, wiens 

activiteiten zowel aan de doelstellingen van Defensie, als aan die van de federale overheid 

bijdragen. 

Het NGI zal zich de komende jaren verder ontwikkelen als competentiecentrum voor 

geografische informatie ten behoeve van Defensie en de federale overheid. Het 

meerjarencontract met Defensie, dat werd afgesloten voor de periode 2011 – 2013 zal daarbij 

optimaal worden ingezet.  

Daarnaast regelt de wet van 15 december 2011 de omzetting van een Europese richtlijn in 

Belgisch recht waardoor geografische referentiegegevens betreffende het milieu vlotter 

uitgewisseld moeten kunnen worden (de omzetting van de genaamde INSPIRE richtlijn). Alle 

federale overheden moeten de gegevens die zij opbouwen conform deze regels beschikbaar 

maken. Het Nationaal Geografisch Instituut werd belast met een centrale rol in de infrastructuur 

die daarvoor moet worden opgezet. Conform de beslissingen van de vorige regering bij de 

goedkeuring van deze wet, dient een afzonderlijke financieringslijn hiervoor opgezet te worden, 

die buiten de begroting van Defensie wordt geplaatst.  

De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) heeft tot doel een antwoord te 

bieden op de sociale en culturele behoeften van de leden van Defensie en hun families. CDSCA is 

dan ook actief betrokken bij de sociale dienstverlening, kinderopvang, huisvesting, welfare en 

vakanties. Die globale dienstverlening wordt behouden. In het kader van de Voltooiing van de 
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Transformatie heeft CDSCA prominent bijstand verzekerd bij het voorschieten van 

huurwaarborgen en het vinden van huisvesting voor de militairen die betrokken waren bij 

mutaties naar andere plateaus. 

8. Het historisch patrimonium van Defensie 

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis heeft in de vorige legislatuur 

verder bijgedragen tot het behoud van het historisch patrimonium van Defensie en zal dit naar 

de toekomst verder optimaliseren. Naast de collecties van wereldformaat in het Museum zelf, is 

het Museum ook gegroeid onder andere in Bastogne (McAuliffe kelder), en de Commandobunker 

in Kemmel.  

Bastogne en Brasschaat (Gunfire) werden gekozen om op adequate wijze een oplossing te vinden 

voor de opslag van bepaalde reserves. Door de Transformatie moesten inderdaad verschillende 

opslagplaatsen gesloten worden en werd de vrijgekomen infrastructuur van Bastogne en 

Brasschaat beter benut. 

9. De begroting 2012 

De regering is voor de begrotingsmaatregelen 2012 uitgegaan van de ramingen van het 

monitoringcomité van 30 september 2011, waarop een aantal technische correcties werden 

toegepast.  

Wat Defensie betreft werd voor de budgettaire voorafbeelding 2012 uitgegaan van een bedrag 

van 2 miljard 801,1 miljoen euro. 

Teneinde het begrotingsobjectief te realiseren heeft de regering een aantal maatregelen beslist 

die het geheel van de primaire uitgaven treft en die op lineaire basis werden toegepast op de 

verschillende departementen. De budgettaire impact van de verschillende maatregelen wordt 

hierna kort besproken. 

In het domein van de personeelsuitgaven wordt in 2012 voor de totaliteit van de federale 

overheid, inclusief deze van de “bijzondere” korpsen een besparing van 120 miljoen euro 

opgelegd. Het aandeel van Defensie in deze inspanning bedraagt 33,9 miljoen euro.  

De maatregel die beslist werd in het domein van de werkings- en investeringsuitgaven van de 

federale departementen komt neer op het niet toekennen van een aanpassing aan de inflatie die 

bij de opmaak van de begroting werd geraamd op 2,1%. Voor de hele overheid bedraagt deze 

besparing 50,5 miljoen euro waarvan 18,3 miljoen euro ten laste van Defensie.  

Een beter interdepartementaal beheer moet 15 miljoen euro opleveren waarvan 1,4 miljoen 

euro voor rekening van Defensie. Een laatste algemene maatregel betreft een besparing van 11 

miljoen euro die de instellingen van openbaar nut treft. Het aandeel van Defensie bedraagt 

hierin 0,4 miljoen euro. 

Naast deze algemene maatregelen wordt het departement ook getroffen door een specifieke 

besparingsmaatregel van 15 miljoen euro.  
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Rekening houdend met de opgelegde besparingsmaatregelen die staan voor een totaalpakket 

van 69 miljoen euro zal Defensie het begrotingsjaar 2012 aanvangen met een 

vereffeningsenveloppe van 2 miljard 732,1 miljoen euro. Defensie -en ik sta erop dit te herhalen- 

draagt dus andermaal substantieel bij aan de sanering van de overheidsfinanciën. 

Het voorstel van begroting dat aan het Parlement wordt voorgelegd gaat uit van de 

voorafbeelding 2012 waarop de hiervoor vermelde inspanningen lineair werden doorgetrokken. 

Bij de begrotingscontrole zal worden nagegaan in welke mate de initiële allocatie van de 

middelen overeenstemt met de behoeften en waar nodig zullen de nodige bijsturingen worden 

voorgesteld. Hierbij wordt benadrukt dat in de notificaties met betrekking tot de begroting 

Defensie, het principe van de enveloppebegroting werd bevestigd.  

Voor de personeelsuitgaven in de ruime betekenis van het woord, dus inbegrepen deze 

rechtstreeks verbonden aan de activiteiten zoals training en inzet, wordt een bedrag van 1 

miljard 784,4 miljoen euro ingeschreven. Uitgaande van de actuele trainings- en operatieplannen 

en in de veronderstelling dat daar minimaal aan gewijzigd wordt, zal in 2012 ongeveer 117 

miljoen euro besteed worden aan activiteitsgebonden personeelsuitgaven. Bijgevolg 

vertegenwoordigen de personeelsuitgaven die exploitatiegebonden zijn 4,28% van het totale 

budget.  

De kredieten ter dekking van de zuivere functioneringsuitgaven voor 2012 bedragen 644,4 

miljoen euro in vereffening. Rekening houdend met de geraamde activiteitsgebonden 

personeelsuitgaven bedraagt de exploitatie-enveloppe in vereffening 761,4 miljoen euro. 

In de initiële begroting 2012 wordt 303,3 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven 

voor de betaling van de facturen in het domein van de investeringen, hetzij investeringen in 

infrastructuur als investeringen in wederuitrusting.  

Wat nieuwe investeringen betreft wordt 145,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten 

ingeschreven. Dit bedrag dekt enkel de internationale verplichtingen, de realisatie van het 

nationaal infrastructuurplan en de courante investeringen in materieel. Er werden geen 

vastleggingskredieten ingeschreven voor de realisatie van een investeringsplan voor Defensie en 

Veiligheid. Zoals ik reeds vermelde, zal ik op korte termijn een investeringsplan voorleggen aan 

de regering uitgaande van een financiële haalbaarheid gebaseerd op hypothesen die 

voortvloeien uit de conclaafbeslissingen over de begroting 2012 en het regeerakkoord en waarbij 

uitdrukkelijk zal gevraagd worden de nodige vastleggingskredieten toe te kennen aan Defensie. 

Bij wijze van besluit, op het geheel van de middelen voorzien voor het personeel, de werking en 

de investeringen, wordt 82,4 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven op het 

programma 50-5 voor de operationele inzet 2012, zoals uiteengezet in het luik handelend over 

de militaire operaties in het buitenland. Deze kredieten dekken de impact op de begroting 2012 

van de meerkosten als gevolg van de inzet van Defensie in operaties.  

 

Vanaf 1 januari 2012 heeft de nieuwe organisatie van de federale begroting en boekhouding 

(FEDCOM) volledige uitwerking voor alle diensten van algemeen bestuur. In dit kader heeft 

Defensie, bijkomend aan de noodzakelijke aanpassingen om zich te conformeren aan de nieuwe 
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wetgeving ter zake, van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar begrotingsstructuur beter aan 

te passen aan de organisatiestructuur van Defensie en aan de filosofie van een 

programmabegroting zoals dit vorig jaar door het Rekenhof werd aangeraden. 

 


