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Materieel voor Defensie : 
net niet de kwadratuur 

van de cirkel. 

Guy Clément ir

Luitenant-generaal Guy Clément bekleedt sinds 14 juni 2010 de functie  

van Directeur-generaal Material Resources.

Aujourd’hui la Défense se trouve face à de grands défis dont 
les plus importants sont le dégagement massif de personnel 
pendant les années à venir et le budget en érosion constante. 
Dans le domaine des ressources matérielles, les grands sys-
tèmes tels que les F16, les frégates et les chasseurs de mines 
sont à remplacer tout en poursuivant le renouvellement des 
autres matériels, principalement à la composante terre. En 
outre, il nous faudra trouver des solutions créatives pour les 
activités d’appui et pour le fonctionnement général de notre 
département.

Des solutions sont possibles mais requièrent des décisions 
importantes afin de stabiliser le budget et de définir une vi-
sion des futures capacités opérationnelles de la Défense tout 
en garantissant un bon équilibre entre les dépenses liées au 
personnel, au fonctionnement et aux investissements. Des 
décisions politiques ne seront possibles qu’à condition que 
le département lui-même, après mûre analyse, propose des 
choix et des options. Il reviendra alors aux autorités politiques 
d’assumer leurs responsabilités en prenant effectivement les 
décisions qui s’imposent.

In december 2011 publiceerde het Belgisch Militair Tijdschrift mijn vorig artikel 
over de uitdagingen van Defensie in het domein van het materieel. Hierbij pleitte 
ik voor het hernemen van de investeringen in materieel na het stilvallen ervan 
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tijdens de eerste legislatuur van Minister De Crem. Ik onderlijnde eveneens 
het belang van het objectief van de toenmalige Chef Defensie voor de stabili-
satie van Defensie zowel qua organisatie als qua budget. Ik drukte tenslotte de 
wens uit van samenwerking tussen alle stakeholders teneinde een consensus 
te bereiken over de prioriteiten van Defensie, zowel inzake beheersing van de 
werkingskosten als voor het voorstellen van de noodzakelijke investeringen.

Vandaag staan we drie jaar verder. In dit artikel heb ik de intentie na te gaan 
hoe de uitdagingen van Defensie in het algemeen en in het domein Material 
Resources in het bijzonder zijn geëvolueerd en wat de perspectieven zijn voor 
de toekomst. Ik zal mijn analyse niet beperken tot de beginnende regeerperiode 
maar wens verder te kijken tot 2030. 

Met dit artikel is het NIET mijn bedoeling om een kant-en-klare oplossing naar 
voor te brengen. Als Directeur-generaal Material Resources (DGMR) is dit niet 
mijn taak. Mijn bedoeling is veel eerder te wijzen op een aantal keuzes die zul-
len moeten gemaakt worden. Deze keuzes zijn zo doorslaggevend dat je zonder 
meer kan stellen dat de komende regeerperiode van uitzonderlijk belang zal zijn 
voor de toekomst van de Belgische Defensie.

Het bilan van de leGislatuur 2011-2014

De voorbije regeerperiode begon goed. Minister De Crem afficheerde de vaste 
intentie om effectief de investeringen bij Defensie te hernemen. In mei 2012 
werd een weliswaar bescheiden Plan voor Investeringen voor Defensie en Vei-
ligheid (PIDV) 2012-2014 van 414 M€ door de regering ‘genoteerd’ en werd 
aan Defensie toegelaten om zowel de schijf 2012 te lanceren alsook een aantal 
substitutieprogramma’s uit de schijf 2013. Niet lang daarna sloeg het weer ech-
ter om en kreeg Defensie een aantal inspanningen opgelegd in het kader van 
de algemene besparingsmaatregelen van de Regering voor het saneren van de 
overheidsfinanciën. De prioriteit werd gegeven aan het vrijwaren van de core 
business van Defensie, de operaties en de training, maar de inspanningen waren 
van die omvang dat er zware ingrepen zijn gevolgd zowel voor de werking als 
voor de investeringen.

de werkinGsmiddelen

De volgende grafiek geeft een beeld van de inspanningen die aan Defensie 
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werden opgelegd in het domein van de werking. Hij stelt de evolutie voor van de 
vastleggingsmiddelen voor Material Resources tijdens de periode 2013-2014. 
Voor 2013 geeft de grafiek het initieel gestemde budget en de evolutie ervan bij 
de opeenvolgende bijsturingen in de loop van het jaar. Voor 2014 stelt de eerste 
kolom het budget voor dat DGMR als behoefte naar voor schoof. De volgende 
kolommen geven het gestemde budget en het ‘bruikbare’ budget ten gevolge van 
de blokkeringen die in het begin van het jaar werden opgelegd.

Evolutie werkingsbudget DGMR in 2013-2014

De middelen voor de werking van Defensie krimpen met meer dan 10 % tussen 
het gestemde budget van 2013 en de bruikbare middelen in 2014 na blokkering. 
Deze inspanning heeft aanleiding gegeven tot een actieplan van de Chef De-
fensie, plan dat bijzonder ingrijpend is en waarvan de inspanningen moeilijk op 
langere termijn kunnen aangehouden worden.

In het domein van de systemen worden de besparingen voornamelijk gerealiseerd 
door beperkingen van de vaar-, vlieg- en rijplannen maar ook door het laten 
zakken van de eigen reserves aan brandstoffen, een eenmalige maatregel die in 
de komende jaren zal moeten gecompenseerd worden. Verder wordt een reeks 
nieuwe initiatieven in het domein van de persoonlijke uitrusting uitgesteld. In 
het domein van communicatie- en informatiesystemen worden inspanningen 
gevraagd voor het minder afdrukken van documenten en het beperken van het 
gebruik van burgertelefoon en burgerpost. In het domein van de infrastructuur 
worden voornamelijk de energie-uitgaven beperkt evenals de prestaties voor het 
groenonderhoud en het kuisen van de gebouwen. Zo zullen de ruiten van de 
gebouwen van Defensie in 2014 helemaal niet worden gereinigd, een inspanning 
die niet echt voor herhaling vatbaar is !
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de investerinGsmiddelen

De grafiek hieronder herneemt op analoge wijze de evolutie van het volledige 
investeringsbudget van 2013 en 2014. In 2013 kon nog een groot deel van het 
PIDV gerealiseerd worden zoals verder beschreven. In 2014 zakte het peil van 
het PIDV volledig weg, op zich niet zo opmerkelijk in een verkiezingsjaar waar 
grote investeringen altijd moeilijk liggen. Bijzonder ingrijpend zijn ook de zware 
verminderingen van het programma voor kleine investeringen in materieel 
(KIM) en van de investeringen in infrastructuur.

Evolutie investeringsbudget DGMR in 2013-2014

Positief is dat de aankopen gerealiseerd in het kader van het PIDV 2012-2014 
hebben toegelaten een aantal potentiële problemen uit de weg te ruimen en 
dus een zeer goede zaak zijn voor Defensie. Andere uitdagingen wachten nog 
op een oplossing. 

De Landcomponent ziet met de nakende aankomst van de antitankwapens op 
korte en middellange dracht eindelijk de leemte ingevuld die het gevolg was 
van het uit gebruik nemen van de verouderde en onveilig geworden MILAN mis-
sielen in 2010. De individuele bewapening wordt grotendeels vernieuwd door 
de aankoop van multifunctionele karabijnen, P90 machinegeweren, 5.7 pistolen 
en verschillende types wapens voor de scherpschutters. De bescherming van 
de PANDUR voertuigen wordt verbeterd om dit voertuig inzetbaar te maken 
in risicovolle operaties, een 70-tal LYNX voertuigen krijgen een zelfverdedi-
gingssysteem (SPS of Selfprotection Station) en voor de PIRANHA voertuigen 
werd bijkomende munitie aangekocht van de kalibers 30 en 90 mm (!) evenals 
sets toebehoren voor gebruik door de Genie. De realisatie van de aankoop van 
Rapid Reaction Vehicles voor de vervanging van de ILTIS jeeps in de Para-
commando eenheden is echter een jaar uitgesteld om budgettaire redenen. 
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Nog (en veel) minder positief is het wegvallen van de aankoop van bijkomende 
PIRANHA en DINGO voertuigen nodig voor de dagdagelijkse training van de 
gevechtseenheden. Het programma BEST (Belgian Soldier Transformation) 
voor de aankoop van moderne soldaatsystemen is eveneens nog niet uitgevoerd 
bij gebrek aan budgetten maar ook omwille van vertragingen in dit programma 
waarvan Nederland de rol van lead nation vervult.

Lynx

Voor de F16 capaciteit kan de Luchtcomponent zich verheugen over de besliste 
updates voor het toestel zelf en over de aankoop van vier bijkomende sniperpods 
en van luchtverdedigingsmissiles korte dracht (ASRAAM). Voor de ondersteu-
ning van de NH90 helikopters werd een logistiek programma goedgekeurd. 
Tenslotte werden voor de basissen nieuwe radio’s gekocht voor Air Traffic 
Control en voor Air Defense, alsook nieuwe crashtenders en refueling trucks. 
De aankoop van een Voice Control Systeem nodig in het kader van de verhuis 
van het Control and Reporting Center (CRC) van Glons naar Beauvechain 
werd uitgesteld om budgettaire redenen.

De Marinecomponent zal met de komst van de nieuwe patrouilleschepen 
CASTOR en POLLUX eindelijk op een correcte wijze haar opdracht van ‘Actie 
Staat op Zee’ uit kunnen voeren. Deze schepen zullen ingezet worden voor het 
toezien op het correct naleven van onze wetgeving inzake scheepvaart, zeevis-
serij, milieu en voor rampenbestrijding, dit alles in steun van de gouverneur en 
van diverse federale en gewestelijke diensten. Tenslotte krijgt de Ondersectie 
Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS) een modern informatiesysteem en bijko-
mende signals intelligence (SIGINT) middelen en werden nieuwe terminals 
voor satellietcommunicatie aangekocht.

Het programma van kleine investering in materieel (KIM) is voorzien om met 
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een vrij groot aantal kleinere aankopen vele behoeftes van de ganse organisatie 
in te vullen. De omvang van dit programma ligt gemiddeld op 40 M€ per jaar. 
Door de opgelegde budgetrestricties werd dit programma beperkt tot 30 M€ 
in 2013 en tot slecht 17 M€ in 2014 wat duidelijk voelbaar wordt door het niet 
invullen van een groot aantal kleinere behoeften in alle domeinen en voor alle 
geledingen van het Departement.

Het programma investeringen in infrastructuur met een gemiddelde omvang 
van 70 M€ per jaar moet niet alleen toelaten om een reeks projecten van nieuw-
bouw en grondige renovatie van bestaande gebouwen te realiseren maar ook 
om kleinere (niet courante) herstellingen uit te voeren en bodemsaneringen te 
realiseren. De omvang van dit programma werd gereduceerd tot 40 M€ in 2013 
en tot slechts 21 M€ in 2014. Het meest zichtbare gevolg is een vertraging van 
de verhuis van het Departement Genie van Jambes naar Amay en van het CRC 
van Glons naar Beauvechain. Minder zichtbaar maar toch goed voelbaar voor 
de gebruikers is het uitstel van een aantal kleinere renovatiewerken in diverse 
kwartieren, onder meer voor de verbetering van de sanitaire installaties. Uit 
bevragingen blijkt de grote ontevredenheid van het personeel met de gevoelige 
achterstand die Defensie opgelopen heeft in het onderhoud en het modernise-
ren van onze infrastructuur. Met deze besparingen wordt de achterstand enkel 
maar groter.

Als deelbesluit kan gesteld worden dat de voorbije regeerperiode een voort-
durende erosie heeft gezien van het budget van Defensie waarbij maatregelen 
moesten genomen worden die tijdelijk een oplossing boden voor de gestelde 
uitdagingen maar een hypotheek leggen op de toekomst van het Departement. 
Indien het budget van Defensie niet terugkeert naar het niveau van het begin 
van de vorige legislatuur en indien we een voldoende niveau van operationele 
inzet willen handhaven, zijn structurele maatregelen nodig om het evenwicht 
te herstellen tussen de uitgaven voor personeel, voor operaties, voor werking 
en voor investeringen. Enig lichtpunt is dat bij het begin van de legislatuur toch 
een beperkt aantal belangrijke investeringen voor hoogdringende behoeftes zijn 
gerealiseerd met gunstige gevolgen voor alle componenten.

de alGemene uitdaGinGen van defensie

De uitdagingen van de Defensie in het domein van het materieel kunnen enkel 
benaderd worden vanuit het algemene perspectief van de uitdagingen van De-
fensie in de domeinen van de ‘resources’.
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Mijn collega, de Directeur-generaal Human Resources (DGHR), laat niet af te 
wijzen op de komende evolutie van het personeelsbestand van nu tot 2025. In 
deze periode zal Defensie geconfronteerd worden met een massale uitstroom 
van militairen, uitstroom die niet zal kunnen gecompenseerd worden door 
nieuwe rekruteringen. Bij een rekrutering van 1400 à 1700 jonge militairen per 
jaar zoals vandaag het geval, zullen we tijdens de piekperiode van 2019 tot 2023 
een netto vermindering kennen van het personeel met ongeveer 1000 personen 
per jaar (zie figuur hieronder). Een groot deel van deze uitstroom zal bestaan 
uit ervaren onderofficieren waarbij ook veel technisch personeel, een categorie 
van personeel die Defensie moeilijk rekruteert, al was het maar omwille van het 
algemeen tekort aan techniekers op de arbeidsmarkt.

Bijgevolg zal Defensie de huidige structuren, voorzien voor meer dan 32000 
militairen, nooit kunnen invullen. De organisatie zal dus op belangrijke wijze 
moeten inkrimpen, wat ook het ‘eindgetal’ wordt. Voor DGMR zal het erop 
aankomen om de structuren voor beheer en ondersteuning van het materieel 
en van de werking van Defensie aan te passen aan deze wijzigende situatie. 
De weerhouden structuren zullen moeten kunnen ingevuld worden met het 
gerekruteerde personeel. De activiteiten van de structuren die niet weerhouden 
worden, zullen wellicht voor een groot deel het onderwerp moet uitmaken van 
outsourcing, waarbij terdege rekening zal moeten gehouden worden met de 
kostprijs van deze outsourcing.

De tweede uitdaging is hiermee aangeraakt: het budget van Defensie! De actuele 
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budgettaire situatie is niet houdbaar: er zijn onvoldoende middelen voor operaties 
en werking en de investeringen zijn ver beneden het wenselijke niveau. Even 
erg is de totale onvoorspelbaarheid van de middelen die effectief zullen kunnen 
aangewend worden voor de komende jaren, wat elke planning in de praktijk 
onmogelijk maakt. Een belangrijke vraag naar de politieke autoriteiten toe, is 
de vraag naar budgettaire voorspelbaarheid en stabiliteit. Enkel op deze basis 
kan voor de uitdagingen van Defensie een oplossing gevonden worden en kan 
een correcte bestedingsverdeling gevonden worden tussen de uitgaven voor 
personeel, voor operaties en werking en voor investeringen.

Bijgevolg heeft Defensie nood aan een nieuwe strategische visie voor de periode 
die ons brengt tot voorbij het einde van de grote uitstroom van personeel en die 
rekening houdt met de vervanging van de grote systemen, zeg maar tot 2030. 
Deze visie moet in de eerste plaats een keuze voorstellen van te weerhouden 
operationele capaciteiten. De keuze kan het best rekening houden met vier 
criteria: militair nut, politieke bruikbaarheid, invulbaarheid met personeel en 
betaalbaarheid.

Defensie is een productieapparaat: onze productie bestaat voornamelijk uit onze 
operaties in het buitenland. De weerhouden capaciteiten moeten nuttig kunnen 
bijdragen tot onze productie. Ze moeten dus zinvol inzetbaar zijn in courante 
operaties zoals evacuatieoperaties, humanitaire hulp, vredeshandhaving of 
intensieve militaire operaties.

Om dezelfde reden moeten de weerhouden capaciteiten ook politiek ‘bruikbaar’ 
zijn. Het heeft inderdaad geen zin om militaire capaciteiten te behouden waarvan 
we weten (of kunnen vermoeden) dat de politieke autoriteiten ze nooit zullen 
willen gebruiken in operaties. Daarentegen heeft het wel zin om capaciteiten 
te behouden waarvan geweten is (al was het maar op basis van de ervaring 
van de voorbije jaren) dat de politieke wereld bereid en vragende partij is om 
ze werkelijk in te zetten. Het inherente risico van verlies van mensenlevens bij 
inzet speelt hierbij een grote rol alhoewel ook moet nagedacht worden over risk 
sharing met onze partners.

De weerhouden capaciteiten moeten ‘bemand’ kunnen worden. Indien we de 
hoeveelheid aan personeel nodig voor het correct invullen van bepaalde capa-
citeiten (of eenheden) niet kunnen rekruteren, dan heeft het geen zin om deze 
capaciteiten verder te voorzien. De te maken keuzes kunnen zowel kwalitatief 
(al dan niet een type capaciteit behouden) als kwantitatief (hoeveel compagnies 
van een bepaald type kunnen we behouden?) zijn.
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Tenslotte moeten de weerhouden capaciteiten betaalbaar zijn binnen het voor-
ziene budget. Hierbij moet niet enkel rekening gehouden worden met de investe-
ringskosten voor de aanschaf van het nodige materieel. Ook de werkingskosten, 
die overigens a priori niet steeds heel precies kunnen ingeschat worden, moeten 
ingecalculeerd worden.

Naast de weerhouden capaciteiten moet de visie voor de toekomst van Defensie 
rekening houden met de werking van Defensie op het nationale grondgebied, met 
alle uitgaven die deze werking met zich meebrengt maar ook met de bijhorende 
behoeften aan personeel. De vermindering aan personeel binnen Defensie en 
de wil tot verjonging van dit personeel zal ons wellicht duwen in de richting 
van creatieve oplossingen. Ik kom daar verder op terug.

Het materieel – bilan en beHoeftestellinG

Mijn objectief in het volgende deel is de lezer de toestand te schetsen van het 
materieel gebruikt bij de verschillende capaciteiten van Defensie en aan te ge-
ven welke de behoeften zijn, voornamelijk in investeringen, om de bestaande 
capaciteiten bruikbaar te houden. 

de landComponent

De individuele uitrusting van de soldaat van de Landcomponent is praktisch vol-
ledig vernieuwd en up-to-date en voldoet in grote mate aan de behoefte. Wat nog 
ontbreekt, is de verbetering van de communicatie (voice en data) dat mogelijk 
zal zijn binnen het programma BEST (Belgian Soldier Transformation) in 
samenwerking met Nederland en Luxemburg. Na het testen van de prototypes 
zal wellicht in 2015 of 2016 overgegaan kunnen worden tot de productiefase.

Ook inzake individuele en collectieve bewapening is de situatie bevredigend na 
de recente aankopen vermeld in supra. Wat nog ontbreekt, is nieuwe nachtzicht-
apparatuur en de vervanging van de mitrailleurs Mi.50 die een respectabele 
leeftijd hebben bereikt. De uitrusting van de schietstanden is eveneens aan een 
volledige vervanging toe. 

In het domein van de grote wapensystemen zal op vrij korte termijn een oplossing 
moeten gevonden worden voor het MISTRAL systeem van de luchtdoelartillerie 
waarvan de missielen praktisch op het einde van hun operationele levensduur 
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gekomen zijn. Gezien de schootsposten en de thermische camera’s nog voldoen, 
kan de aankoop van missielen of een meer creatieve vorm van samenwerking 
met Frankrijk een oplossing bieden. Voor de veldartillerie moeten we in de 
eerste plaats zowel voor de kanonnen als de mortieren denken aan het kopen 
van munitie met grotere dracht en kleinere spreiding om beter inzetbaar te 
worden door met grote precisie te kunnen tussenkomen en collaterale schade te 
vermijden. Op langere termijn (post 2020) moet we een programma overwegen 
om de kanonnen zelf te vervangen.

In het domein van de voertuigen wordt de vervanging van de (laatste) ILTIS 
jeeps in de Paracommando eenheden nu bijzonder dringend. De aankoop van 
nieuwe Rapid Reaction Vehicles zal in het begin van deze regeerperiode moeten 
gerealiseerd worden om de operationaliteit van deze eenheden te verzekeren. 
In het kader van de inkrimping van Defensie stelt zich de vraag of we, na de 
verschillende vruchteloze pogingen van het verleden, nog moeten proberen 
om bijkomende PIRANHA’s of DINGO’s te kopen. Voor 2020 zal wel moeten 
gedacht worden aan een life-extension programma voor deze voertuigen om 
hun levensduur te verlengen tot ongeveer 2030. Door het (te) beperkt aantal 
voertuigen riskeert de tijdelijke onbeschikbaarheid van de voertuigen bij een 
dergelijk programma een grote impact te hebben op het niveau van de opera-
ties en de training van de eenheden. Ook de PANDUR voertuigen zullen een 
dergelijk programma nodig hebben om ze inzetbaar te houden. Tegen 2030 is 
het wellicht ook nodig de LYNX voertuigen te vervangen.

          
 Piranha Dingo

Naast de gevechtsvoertuigen zelf is het noodzakelijk om een aantal beschermde 
recovery voertuigen aan te schaffen voor depannage in de inzetgebieden. Daar-
naast komt eveneens de vervanging van de ‘nieuwe’ (sinds 1998) UNIMOG op 
de agenda, evenals het al dan niet vervangen van de VOLVO vrachtwagens. Op 
langere termijn moet gedacht worden aan de vervanging van de containerdragers 
aangekocht in het begin van deze eeuw.
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Op basis van de ervaring in Afghanistan is er veel sprake van het aanschaffen 
van Unmanned Aerial Systems (UAS) om de verkenningseenheden bijkomende 
middelen te geven om inlichtingen te vergaren. Ook de actuele slagveldbewa-
kingsradars zijn aan het einde van hun operationele levensduur zodat zich de 
vraag stelt of we deze systemen zullen vervangen?

In het domein van de communicatie is de vervanging van de BAMS tactische 
radio’s een noodzaak, al dan niet in combinatie met de aankoop van terminals 
die satellietcommunicatie ‘on the move’ mogelijk maken. 

de luCHtComponent

Iedereen zal nu wel al weten dat onze F16 toestellen in 2023-2028 structureel het 
einde van hun levensduur bereiken en dus moeten vervangen worden. Met een 
geschatte programmaprijs van 100 M€ per toestel en wat het aantal toestellen ook 
is dat we wensen aan te kopen, wordt dit het grootste vervangingsprogramma 
van de periode. Met een leveringstermijn van vijf jaar moet de beslissing tot 
vervanging van de F16 genomen worden tijdens deze legislatuur, een bijzonder 
zware beslissing in het verschiet dus! Om de tijdslimiet van 2023 – 2028 te halen 
zal ook nog een laatste update van de huidige toestellen vereist zijn.

F16

De beslissing tot vervanging van de C130 transportvliegtuigen dateert van 2001. 
De nieuwe A400M toestellen worden geleverd in 2019-2020. De vraag is gesteld 
of België kan bijdragen tot het oplossen van het tekort aan Air-to-Air Refueling 
capaciteit binnen de NAVO. Een antwoord zou kunnen bestaan uit de leasing, 
liefst in internationaal verband, van een multirole tanker/transport vliegtuig 
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op het einde van de lopende leasing van een A321 toestel, wat geen specifiek 
investeringsbudget zou vereisen.

De laatste NH90 helikopters zullen volgend jaar geleverd worden. Voor deze 
toestellen moeten we binnenkort al een updateprogramma voorzien, een nor-
maal verschijnsel bij dergelijke gesofistikeerde toestellen. De andere reflectie 
behelst de toekomst van onze vloot aan Agusta helikopters. Gezien hun beperkte 
inzetbaarheid is het wellicht aanbevolen om op termijn deze helikopters te 
vervangen door een beperkt aantal gemilitariseerde liaisontoestellen die wel 
breed inzetbaar zijn, ook een vrij groot programma.

Voor de opleiding van de piloten zijn we op zoek naar een vervangingsoplossing 
voor het gebruik van de actuele AlfaJets vanaf 2018. Deze toestellen zullen niet 
vervangen worden, geen investeringsprogramma dus, maar wel een budget op 
werking voor de opleiding van de piloten bij een partnerland of in burgermilieu. 
De Marchetti’s zijn nog minstens tot 2030 bruikbaar.

Tenslotte zijn de B-Hunter onbemande vliegtuigen (UAV) ook aan het einde 
van hun levensduur. In de pers lees je vragen over de wenselijkheid van de 
aankoop van drones, naar analogie met onze noorderburen. Ik vrees echter dat 
een dergelijke ambitie bijzonder hoog gegrepen zal zijn in de huidige budget-
taire conjunctuur. 

de marine Component

In de komende periode zullen zowel de mijnenbestrijdingscapaciteit als de 
escortecapaciteit grote ingrepen moeten ondergaan. De bijzonder nauwe sa-
menwerking met de Nederlandse marine heeft tot gevolg dat beslissingen hier 
samen met Nederland moeten genomen worden indien we wensen dit samen-
werkingsverband te bestendigen.

De mijnenjagers bereiken het einde van hun levensduur omstreeks 2020. Drin-
gender is de vervanging van ons bijna 50 jaar oude commando- en steunschip, 
de GODETIA. Wat overwogen wordt, is de vervanging van de actuele 5 mijnen-
jagers door vier platformen waarvan onbemande ontmijningstuigen kunnen 
gelanceerd worden. Dit vermindert sterk het risico voor de schepen zelf, de 
nodige technologie nadert hiervoor zijn maturiteit. Zowel de platformen als 
de ontmijningstuigen moeten echter nog ontwikkeld worden. Bedoeling zou 
zijn (vrij) snel één platform in reekshoofd aan te kopen waarmee we alvast de 
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GODETIA kunnen vervangen, en later nog drie bijkomende platformen geleverd 
te krijgen. De kostprijs voor een dergelijk project wordt geschat op ongeveer 
700 M€. Binnen de Belgisch—Nederlandse samenwerking (BENESAM) is België 
piloot voor deze problematiek. Om deze rol volwaardig te kunnen spelen, zal 
een eerste investering van 8 M€ nodig zijn in 2015 voor een eerste reeks studies.

M-Fregat

Alhoewel onze M-fregatten verder verwijderd zijn van hun einde levensduur, zal 
ook voor deze schepen een programma moeten aangevat worden, in principe tus-
sen 2025 en 2030. Een vervanging door twee nieuwe schepen is de technisch de 
beste mogelijkheid, een life-extension programma rond 2025 om de vervanging 
om budgettaire redenen een tiental jaar uit te stellen is de tweede mogelijkheid. 
Deze laatste mogelijkheid is duidelijk NIET de voorkeursoplossing van Neder-
land die binnen BENESAM piloot is voor deze inspanning. De ontwikkeling van 
nieuwe fregatten is ook slechts mogelijk in een breder internationaal verband, 
bijvoorbeeld met Duitsland dat een programma op stapel staan heeft voor de 
bouw van nieuwe fregatten. Aansluiting bij een Duits-Nederlands programma 
zou ook deze legislatuur moeten beslist worden. De kostprijs van twee nieuwe 
fregatten wordt geschat op 780 M€.

Met de nieuwe patrouillevaartuigen zitten we voor een lange tijd goed. Toch zal 
een wellicht beperkt updateprogramma moeten voorzien worden wanneer ze 
hun tiende levensjaar naderen. Voor de hulpschepen zullen we het waarschijnlijk 
kunnen stellen zonder grote investeringen.
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de medisCHe Component

De behoefte aan investeringen voor de Medische component is bijzonder di-
vers. De meest in het oog springende investering is de aankoop van een Role 2 
Medical Treatment Facility. Een dergelijke installatie vertrekt van een kern 
opgebouwd rond een chirurgische capaciteit (triage & reanimatie, chirurgie, 
intensive care unit, holding-capaciteit) die kan uitgebreid worden met bijko-
mende modules zoals radiologie, laboratorium, tandheelkundige zorg, battle 
stress recovery, enz.  Dit geheel wordt ondergebracht in een combinatie van 
tenten en specifieke shelters. Voor het overige kunnen de diverse investeringen 
vooral gebeuren binnen het programma kleine investeringen in materieel (KIM) 
voor zover natuurlijk voldoende budget voor het KIM kan gereserveerd worden. 

andere CapaCiteiten

Naast de componenten hebben ook andere capaciteiten binnen Defensie be-
hoeften aan materieel. Zo heeft de militaire inlichtingendienst (ACOS IS) een 
reeks behoeften in diverse domeinen. Voor het inwinnen van inlichtingen zijn 
regelmatige investeringen nodig in het domein van Signals Intelligence. We 
hebben een uitdaging in het domein inlichtingen op basis van satellietfoto’s met 
de vraag of we de actuele capaciteit willen verderzetten door in te stappen in 
het CSO gedeelte (Frans programma Composante Spatiale Optique) van het 
programma MUSIS (Multinational Space-based Imaging System for Surveil-
lance) waarvan de ontwikkeling deels gefinancierd werd door Wetenschapsbe-
leid. Ook de verdere informatisering van ACOS IS zal bijkomende investeringen 
vereisen voor het netwerk, de stockagecapaciteit en de analysetools.

Tenslotte zal voor Cyberdefense eveneens een inspanning nodig zijn. Het op-
bouwen van een dergelijke capaciteit is wel meer een probleem van opbouw van 
kennis en rekruteren van mensen dan van dure investeringen in materieel. De 
nodige investeringen kunnen in principe uitgevoerd worden binnen het pro-
gramma van de kleine investeringen in materieel.

de alGemene werkinG van defensie

Een goede visie op Defensie voor de volgende vijftien jaar zal niet kunnen ont-
wikkeld worden zonder rekening te houden met de werking en de huisvesting 
van Defensie op het nationaal grondgebied.
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Bij de algemene werking en de steunactiviteiten van Defensie wordt vandaag 
voornamelijk ouder militair personeel ingezet. Deze militairen hebben een lange 
en verdienstelijke loopbaan achter de rug maar hebben niet meer de fysieke 
conditie om het ritme te volgen van de operationele eenheden.

Met het concept van korte loopbaan dat actueel in voege komt bij Defensie, zal 
dit personeel bij zijn uitstroom van nu tot 2025 niet kunnen vervangen worden. 
De steunactiviteiten zelf zullen wel moeten doorgaan. Bijgevolg zullen voor deze 
activiteiten creatieve oplossingen moeten gezocht, gekozen en geïmplementeerd 
worden, hetzij met eigen niet-militair personeel, hetzij via outsourcing, al dan 
niet in samenwerking met andere overheidsdepartementen. Dit zal onvermijde-
lijk een weerslag hebben op het werkingsbudget. Een dergelijke evolutie moet 
grondig voorbereid worden, bijvoorbeeld door middel van testcases om de haal-
baarheid van de nieuwe concepten na te gaan en om de budgettaire impact ervan 
correct te kunnen inschatten. In de mate dat de afvloeiing van het personeel 
op volle snelheid komt in 2019 is het nu hoog tijd om de reflectie aan te vatten.

De infrastructuur in stand houden is al lang een uitdaging bij Defensie. We 
beschikken over een bijzonder uitgebreid en divers patrimonium aan vastgoed. 
Algemeen kan je stellen dat een aanzienlijk deel van deze infrastructuur ver-
ouderd is en zich in minder goede staat bevindt. De aangehouden besparingen 
op onderhoud en op de investeringen liggen aan de basis van deze toestand. 
De laatste vijfentwintig jaar is de infrastructuur in belangrijke mate geratio-
naliseerd door de sluiting en de verkoop van een groot aantal kwartieren. Het 
verder inkrimpen van Defensie zal een verdere rationalisatie van het patri-
monium vereisen, niet noodzakelijk meer door het sluiten van een bijkomend 
groot aantal kwartieren maar wel door het personeel onder te brengen in een 
kleiner aantal gebouwen die beter geïsoleerd en onderhoudsvriendelijker zijn. 
Bovendien moet de infrastructuur van Defensie conform gemaakt worden aan de 
moderne normen qua energieprestaties, milieu en veiligheid en welzijn van het 
personeel. Om op termijn een moderne, conforme en aangepaste infrastructuur 
te kunnen aanbieden aan ons personeel zullen (weeral) de nodige budgetten 
moeten gereserveerd worden. Ervaring toont dat dit ook absoluut vereist is voor 
de motivatie en het in dienst houden van ons jonger personeel waarvoor het 
levenscomfort een belangrijke rol speelt. 

Daarnaast zullen een aantal grote infrastructuurdossiers de nodige aandacht 
moeten krijgen. Met de komst van de nieuwe transportvliegtuigen van het type 
A400M die heel wat groter zijn dan de actuele C130, zullen we aangepaste infra-
structuur moeten voorzien. De plannen zijn om de basis van Melsbroek grondig 
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te renoveren. Een politieke blokkering heeft ons in 2014 belet dit project aan te 
vatten. Dit wordt één van de eerste dossiers voor deze regering indien we de 
nieuwe A400M vanaf de levering in België willen onderbrengen.

Kwartier Koningin Elisabeth - Evere

Een tweede grote infrastructuuruitdaging vind je in het kwartier Koningin 
Elisabeth in Evere waar het grootste deel van de Defensiestaf gehuisvest is. 
Dit kwartier werd eind de jaren ’70 van de vorige eeuw gebouwd en in gebruik 
genomen. Een doorgedreven renovatie dringt zich op waarbij het objectief is om 
ook de stafdepartementen Human Resources en Well-Being in Evere onder te 
brengen. Dit project zal gecombineerd kunnen worden met de herbestemming 
van de gronden van het actuele hoofdkwartier van de NAVO na de verhuis van 
dit hoofdkwartier naar zijn nieuw gebouw aan de overkant van de Leopold III 
laan. Bedoeling is te zoeken naar een creatieve oplossing in partenariaat met 
de privésector om de factuur enigszins te beperken.

Een derde (maar wellicht niet de laatste) uitdaging is de renovatie van het mi-
litair hospitaal in Neder-over-Heembeek, een gigantisch gebouw dat eveneens 
dateert van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een deel is reeds genoveerd met de 
installatie van het nieuwe brandwondencentrum op het vijfde en zesde verdiep 
van het hoofdgebouw. Het vierde verdiep van hetzelfde gebouw werd gerenoveerd 
in samenwerking met het Brugmann Hospitaal. De rest van het hospitaal, met 
inbegrip van de keuken en de andere gebouwen op hetzelfde plateau zijn even-
eens aan een grondige renovatiebeurt toe. Om het gebouw rendabel te kunnen 
gebruiken en om ook hier de kosten te drukken zal moeten gekeken worden 
naar een partenariaat met andere actoren uit de sector.
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waar een wil is, is een weG !

Uit voorgaande analyse blijkt dat Defensie geconfronteerd wordt met bijzonder 
grote uitdagingen. Tegelijk staan we aan het begin van een legislatuur waarin 
de regering bijzonder grote inspanningen zal moeten doen om de overheidsfi-
nanciën te saneren en om de staatsschuld te reduceren. Kan er dan geen hoop 
meer zijn? Is er geen weg naar een betere toekomst voor Defensie?

Het is mijn overtuiging dat er wel degelijk een oplossing is voor deze uitdagingen 
voor zover we op het hoogste niveau van dit land de juiste objectieven willen stel-
len en komen tot een algemeen aanvaarde visie over de toekomst van Defensie. 

Een eerste objectief moet zijn te komen tot een stabiel budget voor Defensie. 
De actuele gestage erosie van ons budget laat niet toe op een correcte wijze te 
plannen en de toekomst voor te bereiden, laat staan die toekomst uit te bouwen. 
Waarom zou het budget waarop Defensie aanspraak kan maken, niet kunnen 
gefixeerd worden in percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) voor 
de periode tot 2030? Iedereen bij Defensie verstaat goed dat de norm van 2% 
die door de NAVO wordt gepredikt, binnen het voorziene tijdsbestek in België 
niet haalbaar is. We staan met ons budget actueel op 0,66 % van het BBP, wat 
bijzonder weinig is vergeleken met onze partners, zowel in de NAVO als in de 
EU verband. Een goede mogelijkheid zou erin bestaan dit niveau te kunnen 
behouden tot 2020 en daarna licht te stijgen tot ongeveer 0,7% van het BBP, 
toch nog steeds een heel bescheiden inspanning. 

Het tweede objectief moet zijn om binnen dit budget een correct evenwicht uit 
te bouwen tussen de verschillende uitgaveposten. De komende grote uitstroom 
aan personeel zal een gevoelige vermindering van het personeelsbudget tot ge-
volg hebben. Een (klein) deel van deze ruimte zal moeten besteed worden aan 
initiatieven voor het meer markconform maken van het pecuniair statuut van 
de beroepen en specialiteiten waar we nu met rekruteringsproblemen kampen. 
Bedoeling moet zijn tegen 2030 ongeveer 50% van het budget te besteden aan 
personeelsuitgaven in plaats van het huidige niveau van zowat 70%. Het grootste 
deel van voormelde budgettaire marge moet aangewend worden om het niveau 
van de operaties op peil te houden, om het werkingsbudget leefbaar te maken 
en om ruimte vrij te maken voor de noodzakelijke investeringen.

Het budgettaire evenwicht hierboven zal een basisenveloppe aan budget voor 
operaties moeten voorzien. Defensie is een productieapparaat dat zijn nut en-
kel kan bewijzen door effectief operaties te voeren. Het ambitieniveau voor de 
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operaties moet minstens liggen op een niveau van gemiddeld 1000 personen 
continu in operaties.

PANDUR in operatie

Naast deze operationele inzet moet het werkingsbudget toelaten om een goed 
trainingspeil te behouden, om een goed niveau van operationaliteit van het ma-
terieel te verzekeren en tenslotte om de werking van Defensie op het nationaal 
grondgebied correct te kunnen ondersteunen. Wegens de stijgende kosten voor 
het onderhoud van het materieel en in functie van de kosten voor de toenemende 
outsourcing, zal op termijn (tegen 2030) wellicht 25 à 30% van het budget 
moeten besteed worden aan de werking.

De resterende 20% van het budget zullen absoluut nodig zijn om de totaliteit 
van de investeringen in de toekomst te kunnen financieren. Het leeuwendeel 
hiervan zal moeten gaan naar de grote investeringen in het materieel maar het 
is ook absoluut noodzakelijk een voldoende deel te reserveren voor de kleine 
investeringen in materieel (KIM) en voor de investeringen in infrastructuur. In 
het zicht van de vermelde uitdagingen voor de infrastructuur en op basis van 
mijn vier jaren ervaring als DGMR stel ik een verhouding voor van 70% van de 
investeringen voor het PIDV, 20 % voor de infrastructuur en 10% voor het KIM.

Om deze budgettaire objectieven te kunnen bereiken moet Defensie zelf voorstel-
len welke capaciteiten we willen en kunnen behouden en/of uitbouwen voor de 
toekomst. Deze voorstellen moeten de toets doorstaan van de vier vooropgestelde 
criteria van militair nut, politieke bruikbaarheid, invulbaarheid met personeel 
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en betaalbaarheid. De evenwichtige inplanting van deze capaciteiten op het 
nationale grondgebied zal eveneens de nodige aandacht vergen. 

Om coherente voorstellen te formuleren zullen keuzes onvermijdelijk zijn. Zelfs 
al halen we het eerste budgettaire objectief van 0,7 % van het BIP als budget 
voor Defensie, dan nog zullen we niet in staat zijn alle bestaande wapensystemen 
in onverminderde aantallen te vervangen of up-to-date te houden. Hoe verder 
we verwijderd blijven van dit objectief, des te moeilijker deze keuzes zullen 
worden. In deze omstandigheden zal het voor Defensie van vitaal belang zijn om 
de interne consensus tussen de verschillende geledingen te verzekeren. Indien 
we ‘in verspreide slagorde’ naar de politiek gaan met niet coherente voorstellen, 
vrees ik dat we nooit met succes de uitdagingen zullen overwinnen.

besluit

Vandaag staat Defensie duidelijk voor een reeks uitdagingen. Defensiebreed zijn 
de grootste uitdagingen de komende grote uitstroom van personeel en het steeds 
verder afkalvende budget. In mijn domein van de Material Resources zal onze 
aandacht moeten gaan naar de nodige vervanging van de grote systemen (F16, 
mijnenjagers en fregatten), naar de verdere vernieuwing van het materieel van 
voornamelijk de Landcomponent en naar het vinden van oplossingen voor de 
steunactiviteiten en voor de algemene werking van ons departement.

Oplossingen zijn mogelijk maar vereisen politieke beslissingen op het hoogste 
niveau voor de stabilisatie van het budget en voor het uitwerken van een visie van 
de operationele capaciteiten voor Defensie in de toekomst met inbegrip van een 
gezond evenwicht tussen de uitgaven voor personeel, werking en investeringen. 
Deze politieke beslissingen zullen slechts mogelijk zijn indien het Departement 
zelf, op basis van een grondige analyse, keuzes en opties voorstelt. Daarna is 
het aan de politieke autoriteiten om effectief de vereiste beslissingen te nemen.
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