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Met het materieel komt het 
wel goed bij het leger,  
nu de mensen nog
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Een zucht van verlichting trekt door Defensie. Onder vijf 
opeenvolgende kabinetten was het deze eeuw som-
berheid troef. Zelfs na 2014 toen de spanningen met 
Rusland toch al behoorlijk opliepen, werd het belang 
van een robuuste krijgsmacht vooral met de mond be-
leden. Ook de inzet van Defensie voor de beveiliging 
van de kritieke infrastructuur van ons land na de aan-
slagen op Zaventem en in Maalbeek in maart 2016, 
kon hier niets aan veranderen.

Dat de regering De Croo I haar nu op haar wenken 
bedient, is nochtans niet alleen te danken aan de Rus-
sische inval in Oekraïne. De belangrijkste beslissing, 
aangekondigd een dag na de invasie, was immers al 
een tijdje in de maak: het STAR-plan – voor Securi-
ty, Technology, Ambition and Resilience. De regering 
maakte een investering van 10,3 miljard euro bekend 
en een groei van de defensie-uitgaven tot 1,54% van 
het bbp in 2030. Tot voor kort haalden we zelfs geen 
1%. Na jaren van afbouw is er nu een fors en structu-
reel groeipad. Dat is een echte ommekeer, die in wezen 
belangrijker is dan de vraag of we uiteindelijk bij de door 
de NAVO gevraagde 2% zullen uitkomen. De oorlog in 
Oekraïne heeft de urgentie en relevantie van deze om-
mezwaai enkel maar duidelijker gemaakt.

Met een stevig, politiek goedgekeurd budgettair traject 
kan er eindelijk op een ernstige wijze werk gemaakt 
worden van de wederopbouw van het leger en kan 
Defensie ook adequaat voorbereid worden op de toe-
komstige veiligheidsuitdagingen. Experts en generaals 
zullen graag bevestigen dat er meer dan noden en 
verlangens genoeg zijn. Dat is nogal evident na al die 
hongerjaren. Maar er is wel één specifieke en prioritaire 

kwestie: mensen. Je kan de winkelkar nog zo volladen 
met helikopters, pantserwagens, drones en afweer-
geschut, uiteindelijk moet dat materieel wel bediend 
worden door militairen. 

Nu al heeft Defensie het lastig om voldoende geschikt 
personeel te vinden én te houden. De verhitte arbeids-
markt waarop het leger zich de komende jaren zal 
moeten begeven, maakt van het rekruteren van 4.000 
bekwame mannen en vrouwen, bovenop de normale 
aanwervingen om personeel dat vertrekt te vervangen, 
een serieuze uitdaging. De uitbreiding van de getal-
sterkte van 25.000 naar 29.000 wordt bovendien nog 
op een ander vlak bemoeilijkt: het is met name een 
enorm lastige karwei om de militairen met het precaire 
tijdelijke statuut van “BDL- Beperkte Duur” aan boord 
te houden. Ook hier is een forse bijsturing noodzakelijk!

Minister Dedonder heeft de voorbije periode al veel 
gedaan om de arbeidsvoorwaarden gevoelig te ver-
beteren, te beginnen met de verloning. Zonder zorgen 
is ze echter nog lang niet, want uiteindelijk draait ook 
een leger op voldoende en gemotiveerde mensen. De 
aangeworven militairen moeten om te beginnen ade-
quaat opgeleid kunnen worden voor het hanteren van 
hoogtechnologische wapensystemen in steeds com-
plexere omstandigheden. Daarnaast moeten ze kun-
nen werken in een voldoening gevende omgeving. Dit 
betekent dat onder meer de arbeidsomstandigheden 
grondig aangepakt moeten worden. Zaken zoals de 
kazernes, de trainingsmogelijkheden, de voorraden en 
het personeelsbeleid dienen verbeterd te worden wil 
men het leger er écht bovenop helpen. 

Ook een leger draait uiteindelijk op mensen. En die zijn een stuk moeilijker te krij-

gen dan een gevechtsvliegtuig of een pantservoertuig. In de meeste kazernes is het 

behoorlijk leeg geworden, duizenden vacatures staan structureel open. De extra 

wervingen betekenen een serieuze uitdaging, maar ook het behouden van de werk-

nemers zal extra inspanningen vergen.
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