
De preambule van de Regering 
 

Defensie is een essentiële opdracht van de overheid. Investeren in Defensie vandaag en in de toekomst 
is investeren in de veiligheid van onze samenleving, in de vrijheid, het welzijn en de welvaart van alle 
landgenoten. 
 
Zoals het regeerakkoord stelt, geeft deze regering terug de middelen aan Defensie om haar taken naar 
behoren uit te voeren. Defensie heeft de voorbije drie decennia door een vermindering van haar 
budgetten, continu inspanningen geleverd voor de sanering van de overheidsfinanciën. De 
strategische visie die volgt, geeft Defensie terug zuurstof zodat onze bevolking verzekerd kan worden 
dat de Krijgsmacht ook de komende jaren en decennia een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
veiligheid van onze maatschappij. 
 
De inzet van onze Defensie gebeurt meestal samen met andere landen in het multilateraal kader van 
de NAVO, de EU en de VN. Onze Euro-Atlantische partners verwachten dat wij solidair bijdragen aan 
de inspanningen van de NAVO en de EU om de vrede en veiligheid in Europa te bewaren. Daarnaast 
moeten we ook een solidaire partner zijn voor de (civiel-)militaire inzet van de EU, de NAVO en de VN, 
die onze veiligheid en onze gezamenlijke belangen verzekert door veiligheid en stabiliteit uit te dragen 
aan de grenzen van Europa en in de wereld. 
 
Daarom gaan we als regering in op de vraag van onze partners om onze defensie-inspanning 
(defensiebudget en pensioenen) op korte termijn te stabiliseren en voorzien we een groei van onze 
defensie-inspanning tegen 2030. Deze inspanning zal zich situeren tussen het huidig gemiddelde van 
de Europese NAVO-lidstaten zonder de kernmachten en het algemeen gemiddelde van de Europese 
NAVO-lidstaten. Een blijvende solidaire multilaterale burden en risk sharing is immers enkel mogelijk 
als we voldoende investeren in onze Defensie. Ons land heeft een belangrijke plaats binnen de NAVO 
en de EU, o.a. als gastland van hun belangrijkste instellingen. We willen deze positie bestendigen met 
een capacitaire bijdrage op niveau. Een voldoende internationale operationele burden sharing voor 
Defensie versterkt de geloofwaardigheid van onze internationale politiek en draagt bij aan het 
verdedigen van onze wereldwijde belangen. 
 
De regering geeft met deze strategische visie de gepaste oriëntatie voor de langetermijn die toelaat 
aan Defensie om te antwoorden op de veiligheidsuitdagingen van morgen. Onze veiligheidsomgeving 
is evolutief en dus onzeker. Het is de wil van de regering om een breed inzetbare nationale Defensie 
te behouden aangezien deze de beste vooruitzichten biedt om flexibel om te gaan met deze 
veiligheidsuitdagingen. Dit zal enkel praktisch mogelijk zijn als we onze Defensie nog meer structureel 
samen organiseren met onze nauwste partnerlanden. Dit is eveneens een bijdrage aan een meer 
Europese defensie die noodzakelijk is om de Europese veiligheid en belangen blijvend te kunnen 
verzekeren in een meer multipolaire wereld. Deze regering zet sterk in op een meer Europese defensie 
via de Europese capacitaire verankering van onze Defensie van onderuit. 
 
Deze strategische langetermijnvisie is noodzakelijk vanwege het intergenerationele karakter van 
Defensie. Deze regering dient immers beslissingen te nemen voor investeringen in defensiematerieel 
dat pas binnen verschillende jaren effectief in gebruik zal kunnen genomen worden door onze 
militairen. 
Conform de sturing van het Kernkabinet van 22 december 2015, zullen daarom op korte termijn 
verschillende belangrijke investeringsdossiers opgestart worden, zoals de toekomstige 
gevechtsvliegtuigen, de fregatten, de mijnenbestrijdingsschepen, de drones en de gevechtsvoertuigen 
voor de landstrijdkrachten. De investeringen in het materieel van Defensie noodzaken een brede 



politieke consensus, als regering zijn we ons immers bewust van de belangrijke inspanningen die deze 
investeringen vragen. Er moet een duidelijk en transparant engagement komen vanuit de regering om 
optimaal onze bevolking, onze partnerlanden en de industrie te kunnen informeren. 
 
Deze regering geeft eveneens de gepaste sturing voor de toekomst van het personeel en de werking 
van Defensie. Ondanks het feit dat de komende 10 jaar de helft van onze militairen op pensioen 
vertrekt, moet onze operationele inzet op niveau blijven. Er zal een belangrijke bijkomende 
rekruteringsinspanning komen die het behoud van een Defensie van 25.000 VTE (waarvan ongeveer 
24.000 militairen en 1.000 burgerpersoneelsleden) verzekert. Ons personeelsbeleid zal maximaal 
inzetten op jonge mensen en technologische profielen. Defensie zal maximaal beroep doen op de 
civiele dienstverlening via sourcing zodat de militairen zich kunnen focussen op de operationele inzet, 
in zoverre dit tot een kostenbesparing leidt. Er worden voldoende werkingsmiddelen voorzien om een 
gepast operationeel ambitieniveau en een correcte paraatstelling mogelijk te maken. Defensie zal de 
komende 15 jaar ingrijpend rationaliseren en moderniseren zowel op vlak van processen als op vlak 
van structuren. Efficiëntie en focus op de kerntaken zijn daarbij sturende begrippen. 
 
Kortom, deze strategische visie zet de koers uit voor een evolutie naar een structureel gezonde 
Defensie met de gepaste verhouding tussen investeringen, personeel en werkingsmiddelen. 
 
Rekening houdend met het hiervoor aangegeven intergenerationele karakter, zal deze regering niet 
alle inspanningen kunnen dragen om Defensie op koers te krijgen voor de toekomst. Ook de volgende 
regeringen zullen de geleidelijke opbouw van een gebalanceerde, multilateraal solidaire en Europees-
verankerde Defensie blijvend moeten ondersteunen. 
Als regering nemen we desalniettemin ook nu al onze verantwoordelijkheid om Defensie op het goede 
pad te zetten. Naast de beslissingen voor de investeringen van de toekomst (2020-2030) zal deze 
legislatuur 200 miljoen euro vrijgemaakt worden voor investeringen in materieel op korte termijn. 
Deze zijn o.a. noodzakelijk om reeds een eerste aanzet te geven aan het doorbreken van de huidige 
tekorten inzake individueel materieel en gevechtsvoertuigen voor de landstrijdkrachten, de 
operationaliteit van onze gevechtsvliegtuigen te blijven verzekeren en de toekomst voor onze 
fregatten uit te tekenen. De eerste grote sourcingsinitiatieven zullen eveneens op korte termijn 
worden opgestart, zodat de overgang naar een Defensie van 25.000 VTE haalbaar wordt, zonder in te 
boeten op operationaliteit. Tijdens de drie resterende jaren van deze legislatuur, zal Defensie 
eveneens voldoende rekrutering van jonge en technisch geschoolde medewerkers voorzien. 
 
Deze strategische langetermijnvisie geeft de algemene richting aan voor Defensie tot 2030. Dit 
document zal deze legislatuur en komende legislaturen vertaald worden in aparte 
implementatiedossiers die bouwstenen moeten zijn voor de Defensie van de toekomst. Het is de taak 
van deze regering om de richting aan te geven en aan komende regeringen om deze visie bij te stellen 
zodat het best mogelijke antwoord wordt geboden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst. 
 
Wij, als regering, zijn alvast overtuigd dat deze visie en de aanzet die wij deze legislatuur kunnen geven, 
een positief keerpunt vormen voor onze Defensie. Ze bieden terug een perspectief op groei voor een 
Defensie die vandaag onze veiligheid, vrijheid, welzijn en welvaart op alle fronten verzekert en laten 
toe dat zij haar taken ook zal kunnen blijven vervullen in de toekomst. 


