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“ IK ZAL ER ALLES AAN DOEN 

OM BIJ ELKE BESLISSING 

LIMBURGER TE ZIJN”
BRUSSEL - Defensie zal besparen op operaties en aanwervingen. Voor 
buitenlandse missies zal er ook buiten het Defensiebudget geld worden 
gezocht. En de missie tegen IS in Irak wordt vermoedelijk verlengd tot 
midden 2015. Het zijn enkele speerpunten uit de beleidsnota die minister van 
Defensie Steven Vandeput (N-VA) maandag in het parlement bekendmaakt. 
“Ons leger zal slanker, sneller en beweeglijker moeten worden. Maar aan alle 
militairen zeg ik klaar en duidelijk: er komen geen naakte ontslagen”, zegt de 

nieuwbakken minister.
Yves LAMBRIX en Jan BEX

Defensieminister 
Steven Vandeput (N-VA) 
geeft speerpunten uit 
beleidsnota prijs

Precies 36 dagen is hij nu minister 
van Defensie. “De voorbije maand 
was een echte rollercoaster”, geeft 
Hasselaar Steven Vandeput toe. 
“Ik heb mijn 30-koppig kabinet 
moeten samenstellen en ben druk 
bezig geweest me in te werken om 
maandag mijn beleidsnota aan het 
parlement te kunnen presenteren.”

Is uw leven de voorbije maand fel 
veranderd?

“Zeg dat wel. Ik word veel meer 
herkend en aangesproken. Dat was 
vorig weekend nog het geval, toen 
ik met mijn echtgenote in Hasselt-
centrum moest zijn. En ja, ik word 
daar soms een beetje verlegen van. 
Toch probeer ik mezelf te blijven.”

Zijn er al zaken gebeurd die u 
verrast hebben?

“Absoluut. Als een onbekend 
vliegtuig het Belgische luchtruim 
binnen vliegt, start een hele pro-
cedure. In die procedure draag ik 
de eindverantwoordelijkheid, moet 
ik beslissen wat er moet gebeuren. 
Dat is heel confronterend voor een 
eenvoudige Hasselaar (lacht). En 

voor het eerst in mijn leven heb 
ik geen controle meer over mijn 
eigen agenda. Zaterdag (vandaag) 
is het Feest van de Dynastie. Ik 
weet eigenlijk nog niet waar ik 
aanwezig moet zijn. Dat wordt 
allemaal op het kabinet geregeld. 
Gevolg is dat ik ook mijn familie-
momenten moet plannen. Dat is 
wennen, hoor.”

Afgelopen donderdag schoot 
gewezen stafchef Charles-Henri 
Delcour met zijn open brief al 
met scherp op de besparings-
plannen bij Defensie. Had u 
dit eerste bommetje zo snel 
verwacht?

“Ik ken zijn achtergrond en heb 
het volste begrip voor zijn verzuch-
tingen. Hij maakte een analyse die 
iedereen kan maken, namelijk dat 
het budget voor Defensie blijft da-
len. Ik ben het wel niet eens met 
zijn conclusies. In mijn beleidsnota 
leg ik uit waarom.”

Waarom?
“Kijk, in het regeerakkoord staat 
dat deze regering een it en slag-

krachtig leger wil dat internatio-
naal geloofwaardig is. Maar bud-
gettair zijn het erg moeilijke tijden. 
Ook Defensie moet dus besparen. 
Maar ik zeg u: net omdat Defen-
sie het voorbije decennium altijd 
loyaal de gevraagde inspanningen 
heeft gedaan, hebben we echt voor 
het departement gevochten. Had-
den we dat niet gedaan,  was het 
allemaal nog veel erger geweest.”

Straks gaat u nog beweren dat 
1,5 miljard besparing op vijf jaar 
een kleinigheid is?

“Dat zeg ik niet. Maar die 1,5 
miljard euro is dikke quatsch. Dat 
cijfer mag je enkel gebruiken als het 
om een eenmalige besparing ging. 
Dat is niet zo, en net daarom ver-
vuilt dit getal de discussie. Struc-
tureel moet Defensie volgend jaar 
218 miljoen euro besparen en de 
vier jaar nadien komt daar telkens 
45 miljoen euro cumulatief bij. En 
ja, dat is een zware inspanning. 
Van het jaarbudget van 2,5 miljard 
euro gaat 1,8 miljard euro naar de 
lonen van onze 32.000 militairen. 
Dat is 70 procent, terwijl de NAVO 

de richtlijn heeft dat dat idealiter 
50 procent moet zijn – naast 20 
procent investeringen en 30 pro-
cent voor operaties. Dat maakt dat 
Defensie in de overige 700 miljoen 
euro zal moeten besparen.”

Hoe kan je op korte termijn in 
godsnaam ruim 200 miljoen 
besparen op 700 miljoen?

“We gaan volgend jaar minder 
trainingen organiseren. En er ko-
men 300 aanwervingen minder per 
jaar – we houden vast aan het cij-
fer van 1.300. Voor internationale 
operaties wil ik dan weer beroep 
doen op de interdepartementale 

provisies – dat is een potje voor 
onvoorziene uitgaven. Als de rege-
ring beslist dat we deelnemen aan 
een internationale operatie, kan het 
niet dat dat puur met budget van 
Defensie gebeurt. Zo’n operatie 
kadert immers in een veel bredere 
context. En ja, ik moet daarover 
overleg plegen binnen de regering.”

De loonmassa van 1,8 miljard 
euro blijft onaangeroerd. Dat 
is goed nieuws voor de 32.000 
militairen?

“Klopt. Ik zeg u klaar en duidelijk: 
wie vandaag bij Defensie werkt, 
mag gerust zijn. Er komen geen 
naakte ontslagen. Ik wil die men-
sen perspectief geven. Maar dat 
wil niet zeggen dat er niets gaat 
veranderen. Ik heb daar al enkele 
ideeën over. Zo vind ik dat mensen 
die carrière hebben gemaakt in het 
leger makkelijker toegang moeten 
krijgen tot andere functies op an-
dere departementen.”

Dat hebben we de voorbije jaren 
al vaker gehoord. Helaas zonder 
veel succes.

“Maar nu liggen de zaken anders. 
Collega en partijgenoot Jan Jam-
bon is bevoegd voor Binnenlandse 
Zaken, ikzelf  voor Defensie en 
Ambtenarenzaken. Oplossingen 
hiervoor zijn vandaag dus meer 
dan ooit bespreekbaar.”

Dit soort voorstellen gaan we 
wellicht pas in het voorjaar van 
2015 kennen, wanneer u uw 
langetermijnplan voor Defensie 
wil presenteren?

“Klopt. In dat plan zal ik de za-
ken totaal anders benaderen. De 
voorbije jaren werd een budgettair 

Ik zeg u klaar en duidelijk: 
wie vandaag bij Defensie 
werkt, mag gerust zijn. 
Er komen geen naakte 
ontslagen. Maar dat wil 
niet zeggen dat er niets 
gaat veranderen.
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