
plaatje voor Defensie opgesteld, 
waarna herstructureringen werden 
doorgevoerd. Ik ga de werkwijze 
omdraaien. Eerst wil ik actief en 
in overleg onderzoeken welk le-
ger we over tien jaar willen heb-
ben. Als dat is gebeurd, werk ik 
een programmawet uit waarin ik 
defensiebudgetten voor tien jaar 
vastleg. Zo’n programmawet heeft 
het grote voordeel dat dat budget-
taire pad niet met een gewone 
begrotingswijziging kan worden 
bijgesteld. Eens dat langetermijn-
plan klaar is, kunnen we ons leger 
fundamenteel veranderen én zeker-
heid op de lange termijn bieden. Ik 
vertrek van een wit blad, wil luis-
teren en overleggen om dat plan 
alle kansen te geven. Dat ik in het 
parlement slechts sporadisch  ben 
bezig geweest met Defensie, helpt 
me om onbevangen te kijken wat 
er moet gebeuren.”

Wat voor leger heeft u zelf voor 
ogen?

“Ik vind dat de opdracht ruimer 
moet zijn dan humanitaire op-
drachten of zandzakjes vullen. 
Mijn vertrekpunt is een opera-
tioneel leger dat inzetbaar is en 
voldoende capaciteit heeft, en dus 
internationaal geloofwaardig is. 
Ben ik duidelijk genoeg?”

Dat langetermijnplan wordt dus 
uw lakmoesproef?

“Dat denk ik wel. Kijk. Vandaag 
levert ons leger nuttig werk in Mali 
en Afghanistan en tegen IS in Irak. 
Ik weet niet of dat altijd even dui-
delijk is, of er in dit land voldoende 
maatschappelijk  draagvlak is voor 
Defensie. Dat maakt dat Defensie 
een makkelijk slachtoffer is als 

er moet worden bespaard. Dat 
Defensie met 2,5 miljard euro een 
grote uitgavenpost is, werkt dat 
alleen maar in de hand. Met mijn 
visieplan wil ik de ambitie voor ons 
leger verzoenen met de budgetten 
die we tien jaar  lang vrijmaken.”

Defensiespecialisten voorspellen 
nu al dat de besparingen ons le-
ger zal doen krimpen van 32.000 
naar goed 20.000 militairen. 
Klopt dit?

“(zucht) Ik ga nu geen voorafna-
mes doen op mijn langetermijn-
plan, maar dat we op termijn naar 
een kleiner leger evolueren lijkt me 
duidelijk.  Vanaf 2019 gaan ook 
heel wat militairen met pensioen.”

Minder volk betekent dus ook de 
sluiting van enkele kazernes?

“(zucht) Ik ga daar nu niets over 
zeggen. Met onrust zaaien is nie-
mand gebaat. Ik wil een positief  
plan voor het leger. Provocerende 
uitspraken over de mogelijke slui-
ting van kazernes brengen nie-
mand iets bij. Ik twijfel niet aan de 
goede bedoelingen van de defensie-
specialisten die de voorbije week 
zijn opgevoerd. Ik vraag me enkel 
af wie gebaat is met hun analyses 
en uitspraken.”

De militairen op de Limburgse 
basissen van Saffraanberg, 
Leopoldsburg en Kleine-Brogel 
mogen op beide oren slapen?

“(denkt na) Laat me zeggen dat 
ik er alles aan zal doen om bij elke 
beslissing die ik neem Limburger 
te zijn. Er zijn ontzettend veel 
militairen en dienstplichtigen die 
goede herinneringen hebben aan 
hun legertijd daar.”

Is uw perceptie van het Bel-
gisch leger de voorbije maand 
veranderd? 

“Absoluut. Ik had nog maar twee 
minuten de sleutels van mijn kabi-
net in handen, of twee generaals 
wilden onmiddellijk de handen uit 
de mouwen steken. Ik merk bij-
zonder veel loyaliteit bij het leger, 
ongeacht wie hun minister is. De 
voorbije maand ben ik er bijzonder 
warm onthaald. Dat doet deugd. 
En ja, ik word sindsdien ook an-
ders begroet. Dat is wel wennen.”

Heeft u al beslissingen genomen 
over de inzet van onze troepen 
in 2015?

“De missie in Irak wordt vermoe-
delijk verlengd tot midden volgend 
jaar. Voor de rest zijn er nog geen 
concrete vragen gekomen. Als 
die er komen, wil ik telkens weer 
dezelfde vragen beantwoord zien. 
Eén: heeft deelname van onze troe-
pen een meerwaarde? Twee: is de 
opdracht duidelijk omschreven? 
Is dus duidelijk hoe we de missie 
aanvangen, maar ook wanneer 
die erop zit? En drie: wat zegt de 
risico-analyse over die deelname? 
Wordt de grootste veiligheid ge-
garandeerd en welk budgettair 
effect zal de missie hebben? Als er 
militairen op het terrein worden 
ingezet, wil ik geen accidenten 
die voorkomen hadden kunnen 
worden. Net als mijn voorganger 
wil ik mijn regeerperiode kunnen 
afsluiten zonder body bags.”

Beseft u dat de oppositie er alles 
aan zal doen om u uit evenwicht 
te brengen?

“Natuurlijk, niet in het minst de 
socialisten die toch een aparte visie 
hebben op Defensie. Maar ik heb 
één groot wapen in handen: ik ge-
loof in wat ik vertel, temeer omdat 
ik vind dat dit een ontzettend mooi 
departement is.”

Pas maar op. In 2019 gaat u uw 
kabinet nog buiten als belgicist.

“(lacht) Totaal uitgesloten. Daar 
zijn mijn overtuiging en ideologie 
te sterk voor. Trouwens, de toe-
komst van ons leger ligt niet in 
België, maar in het buitenland. 
Daarvoor moet onze strijdmacht 
slank, snel en beweeglijk zijn. Zo-
veel is zeker.”

De missie in Irak wordt 
vermoedelijk tot midden 
volgend jaar verlengd. Voor 
de rest zijn er nog geen 
concrete vragen gekomen 
voor deelname aan 
internationale opdrachten. 

Vandeput ook

bevoegd voor

Ambtenarenzaken

BRUSSEL - Steven Vandeput 
heeft ook de bevoegdheid 
Ambtenarenzaken. “Ik wil 
een echte cultuuromslag 
bij onze 70.000 federale 
ambtenaren realiseren”, 
zegt hij. Drie speerpunten:

 ➜De minister wil werk maken 
van een echte cultuurom-
slag bij zijn ambtenaren. 
“Dat kan naiëf klinken 
maar tegen 2019 wil ik een 
smalle, snelle en efficiënte 
ambtenarij.”

 ➜Door het diplomafetisjisme 
en de starre procedures 
stoten ambtenaren continu 
op beperkingen en kunnen 
zij onvoldoende flexibel 
werken. In overleg met de 
vakbonden wil de minister 
nagaan hoe dit in ieders 
voordeel kan veranderen. 
“Ambtenaren moeten weer 
fier zijn dat ze ambtenaar 
zijn. De meesten werken 
hard en goed. Niet de vaste 
benoeming maar de job zelf 
is hun echte motivatie.”

 ➜Enkele kleine overheids-
diensten worden samen-
gevoegd tot één, grote 
ondersteunende federale 
overheidsdienst (FOD).

(YL/JBX)

“Cultuuromslag bij 
  onze ambtenaren”
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