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Van het lelijke eendje  
naar een mooie zwaan
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Dit gelaten optimisme brokkelde 
echter jaar na jaar verder af: een-
heden werden steeds maar holler, 
middelen schaarser en het verlies 
aan deskundigheid steeds groter. 
Het aantal personeelsleden met 
een burn-out nam stelselmatig toe, 
doch Defensie zelf had ook een 
burn-out en leek meer en meer op 
een sterfhuisconstructie.

Doch kijk, op minder dan anderhalf 
jaar kantelde alles. Plots klaarde 
de hemel op! De aanzet werd de 
vorige regeerperiode al gegeven 
met een groot investeringsplan. 
Daar bleef het echter bij: op per-
soneelsvlak bleven we immers 
verder achteruit boeren, de wer-
kingsmiddelen verschrompelden 
nog verder en de aankoopfacturen 
werden doorgeschoven naar later. 
Maar wat er sedert eind 2020 al-
lemaal gebeurt, is pas echt verba-
zingwekkend: voor het eerst sedert 
de jaren 70 gaan er weer nieuwe 
kazernes gebouwd worden, mili-
tairen krijgen binnenkort een histo-
risch grote loonsverhoging, tegen 
het einde van het jaar komen hier 
ook nog maaltijdcheques bij, we 
werven jaarlijks meer dan 2.500 
nieuwe collega’s aan en er werd 
een nieuw budgettair traject voor 
Defensie goedgekeurd waarmee 

we niet langer met schaamrood 
op de kaken moeten staan bij de 
NAVO. 

Als kers op de taart komt er ook 
een nieuw strategisch plan voor 
het leger, het STAR-plan. Met dit 
toekomstplan krijgen we niet al-
leen nieuwe militaire capaciteiten, 
wordt er in principe meer dan 10 
miljard extra geïnvesteerd in Defen-
sie, maar zal de getalsterkte van 
het leger ook opgetrokken worden. 
Dit laatste gebeurt voor het eerst 
opnieuw sedert 1984; u leest het 
inderdaad goed, dat is bijna 40 jaar 
geleden. Bovendien bedraagt die 
personeelstoename dan ook nog 
eens 16%. 

Laat dit even allemaal indringen, 
beste lezer! Dit is ‘du jamais vu’! 
Zelfs de oudsten in actieve dienst, 
de militairen die al meer dan 35 
jaar bij het leger zijn, hebben zoiets 
nooit meegemaakt. Ze hebben er 
lang op moeten wachten en hun 
en ons geduld werden eindeloos 
lang op de proef gesteld. Maar nu 
is er dus niet alleen zicht- en tast-
bare verbetering – en dit voor alle 
militairen, maar ook een rooskleu-
rig perspectief op reële groei. Of 
hoe het Belgisch leger op verbluf-
fend korte tijd transformeert van 

het lelijke eendje naar een mooie 
zwaan.

Vanzelfsprekend zullen niet alle 
problemen volgende maand al op-
gelost zijn, daarvoor zijn we te diep 
gevallen. Er valt nog een lange weg 
af te leggen en we zullen ook best 
nogal wat ‘hobbels’ tegenkomen 
op deze weg. Het uitzetten van 
een nieuwe koers van de mam-
moettanker die Defensie is, gaat 
nog best wel uitdagend zijn.  Het 
zijn echter wel mooie uitdagingen: 
dit keer geen uitgeperste citroen 
nog verder uitknijpen, maar drui-
ven zoet laten worden zodat deze 
over een paar jaar geplukt kunnen 
worden. Met alles wat momenteel 
gerealiseerd wordt, hebben we er 
wel een voorzichtig vertrouwen in 
dat er belangrijke stappen gezet 
worden om de basis structureel 
op orde te krijgen. Waarbij er ein-
delijk opnieuw balans zal zijn bij het 
leger. Balans tussen de opdrach-
ten en het budget dat daarvoor ter 
beschikking wordt gesteld. Balans 
in de samenstelling van de krijgs-
macht. Balans ook voor het defen-
siepersoneel, zodat dit opnieuw 
vertrouwen krijgt in Defensie als 
werkgever. Want daar draait het 
voor de militair uiteindelijk om. Om 
vertrouwen. 

De voorbije vijftien jaar hebben heel wat militairen het leger vergeleken met een oude 

auto: soms start hij slecht, soms hapert hij, maar uiteindelijk krijgen we hem altijd 

weer aan de praat. Weliswaar dikwijls vergezeld van een sputterend motorgeluid en 

zwarte rookwolken, maar hij reed toch nog. 
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