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Het woord is aan de voorzitter.

Waarde Confraters , Dames en Heren,
Meer dan drie maanden inactief geweest, dank ik eerst en vooral het bestuur voor de
zorg waarmede de voorziene aktiviteiten normaal zijn doorgegaan tijdens mijn
afwezigheid. Een bewijs dat het gaat zonder de voorzitter .
Verder ook mijn dank aan alle leden voor uw blijvende steun voor onze vereniging, de
oudste vaderlandslievende vereniging te Oostende.
Het blijkt dat reeds in 1999 de senioren 28% van de Oostendese bevolking
vertegenwoordigde. In de laatste vijf jaar zagen veel seniorenverenigingen het licht.
Senioren willen er bij zijn wanneer er iets te beleven is. Zo is dit ook in onze
vereniging. Zo staan bestuursleden klaar U interessante onderwerpen te brengen op onze
bijeenkomsten. Heeft U ideeën deze zijn altijd welkom.
In de jaren '70, onder het voorzitterschap van dhr. Octaaf DEFOOR treed onze
Koninklijke Maatschappij toe tot de Culture Raad van Oostende, dit omdat wij de
culturele weg zijn opgegaan. Enkele jaren zag ons tijdschrift "DE KLAROEN" het
daglicht.
In 1997 werden wij door de culturele raad gevraagd ons te willen aansluiten bij de
Seniorenadviesraad, gezien de meeste van onze leden reeds senioren zijn.
Wij dienden echte twee onze bestuursleden aan te duiden een engagementverklaring af
te leggen. De heren E. Dewulf en G. Dewulf hebben toen deze taak aanvaard. Beide
heren wonen jaarlijks verschillende vergaderingen bij van de "S.A.R.O." waardoor het
subsidiebedrag uitgekeerd door de Stad Oostende voor ons hoger uitvalt. Om te kunnen
genieten van de subsidie moet men :
- ieder jaar voor januari een werkingsverslag voor het komend jaar indienen met
vermelding van alle komende aktiviteiten, datum en plaats
- op het einde van het jaar dient dit werkingsverslag ingediend te worden aangevuld
met het aantal aanwezigen op ieder aktiviteit
Om te besluiten ; uw aanwezigheid op onze bijeenkomsten draagt dus
ook bij tot een hoger subsidie uitkering. Niet vergeten dat uw talrijke opkomst ook door
ons bestuur fel gewaardeerd wordt.
Met de start van het jaar 2004, wenst het bestuur zijn dank te betuigen aan onze
adversteerders in ons tijdschrift "DE KLAROEN". Hun financiële steun draagt bij in
onze werkingskosten.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1 . Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of
derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni juli en augustus om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark
"Koninginnehof ".
Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen laat zulks weten aan een
der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.

-

Donderdag 08 april 2004 :
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
bingo
koffietafel en tombola
donderdag 13 mei 2004 :
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door dhr. F De Cabooter - voorzitter van de VZW
Nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum.
koffietafel en tombola
Donderdag 09 september 2004 :
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door afgevaardigde van de 'Beheerseenheid van het
Mathematisch Model van de Noordzee' het werk van de "Belgica"
koffietafel en tombola
Donderdag 14 oktober 2004 :
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door Admiraal b.d. HERTELEER met als onderwerp
Defensie vandaag .
koffietafel en tombola
Donderdag 04 november 2004 :
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door afgevaardigde van OXFAM
koffietafel en tombola
Donderdag 09 december 2004 :
verwelkomingdoor de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt door dhr. T. Germonpré - schepen van de Stad
Oostende
koffietafel en tombola

-32. Etentjes in het Koninginnehof :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt 11,20 euro per persoon.
De dranken zijn niet inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten
of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk
deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen. Verantwoordelijke voor deze
organisatie : confr. Julien Vermeylen.
Er wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te
verwittigen voor deelname aan het eetmaal.
Datums van de samenkomsten :
2004 : 05 april - 26 april - 17 mei - 07 juni - 28 juni - 12 juli - 02 augustus - 23
augustus - 13 september – 04 oktober - 25 oktober - 15 november - 06
december – 27 december.
3. Planning 2004 :
l. Ledenvergaderingen :
08 april - 13 mei - OS september - 14 oktober - 04 november - 09 december.
2 . Bestuursvergaderingen :
05 mei - 02 juni - 01 september - 06 oktober - 03 november -01 december.
4. Koningsdag :
Zaterdag 13 november 2004.
5. Dagreis :
Dinsdag 28 september 2004 - bestemming later in de volgende Klaroen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
FLASH - FLASH - FLASH
Op dinsdag 08 juni 2004 wordt er door onze vereniging een bezoek gebracht aan de
Koninklijke School voor Onderofficieren Zedelgem. Er wordt gereisd met de trein
vertrek om 09.12 uur in Oostende naar Brugge waar we om 09.30 uur worden
opgewacht met de bus aan de achterkant van het station (dit is voor degene die niet met
de trein reizen).
Programma is als volgt: verwelkoming - uitleg werking School -aperitief en
middagmaal - bezoek aan de School. Kostprijs 6 euro per persoon ter plaatse betalen.
Gelieve zelf voor uw treinticket te zorgen. De terugreis gebeurt op dezelfde wijze.
Inschrijving ten laatste voor 01 juni met onderstaand briefje gericht aan het secretariaat
of schatbewaarder (adres zie Klaroen).

Ondergetekende ............................................ zal (zullen) deelnemen aan
het bezoek van de School te Zedelgem op dinsdag 08 juni 2004.
Handstekening .

-4LEDENVERGADERING VAN 09 OKTOBER 2003.
Op deze vergadering waren 88 leden opgekomen die werden verwelkomd door de
voorzitter en die meteen één minuut stilte vroeg voor de overleden leden.
Dan werd de spreker van de dag voorgesteld namelijk dhr. Torn Germonpré schepen
van de Stad Oostende en verantwoordelijk voor het seniorenbeleid. Hij zou ons spreken
vandaag over Stedenband, voor velen van ons klinkt dit als latijn maar al vlug wisten
we dat het ging over de band die bestaat tussen twee steden namelijk Oostende en
Banjul de hoofdstad van Gambia. Met prachtige dia's konden wij ons een beeld vormen
van de pracht van dit land.
Oostende en Banjul, twee parels aan de kust
Internationale samenwerking anders bekijken? Dat doet Oostende sinds kort door de ogen
van haar zusterstad: het West-Afrikaanse Banjul, de hoofdstad van het door Senegal
omgeven Gambia. Sinds van de zomer raakte het project in een stroomversnelling en
begon een speurtocht naar een geschikt logo. We kozen ervoor om Oostendenaars het
logo te laten ontwerpen en de winnaar kreeg een beloning van 250 euro.
De eerste contacten met de Gambiaanse stad zijn intussen gelegd en onze Afrikaanse
collega's zijn laaiend enthousiast. In december volgde een eerste bezoek van een delegatie uit
Banjul om onze stad te verkennen. Onder meer bezoeken aan de haven, de vismijn,
sociale economieprojecten en besprekingen met burgemeester en schepenen stonden
op het programma. In februari volgt een tegenbezoek.
Maar wat voor stad is nu dat verre Banjul aan de monding van de Gambiarivier? Het is een
havenstad met een visserstraditie. Als poort naar het hart van Afrika was het een
uitvalsbasis voor ontdekkingsreizende Portugezen, Fransen en Engelsen. Banjul heeft een
rijke cultuur, gekleurd door vele verschillende bevolkingsgroepen die in harmonie
samenleven. Het ontluikende toerisme brengt hen in contact met mensen van over heel de
wereld. Vooral het ecotoerisme zit in de lift. Gambia is een vogelparadijs en vanop de
Gambiarivier krijg je een adembenemend zicht op de mangrovebossen die de habitat zijn van
duizenden verschillende diersoorten. Landbouw (voornamelijk pindanoten) en visvangst
zijn de belangrijkste exportproducten als je de talenten van de vele muzikanten niet
meerekent. Want in feite zijn de muzikanten de ambassadeurs van Gambia. Ze vertellen
verhalen op opzwepende ritmes van drums die met denderende dreunen het verhaal kracht
bijzetten. Net zoals Oostende is Banjul een groeiende stad, die het voor haar bewoners
aangenaam om leven probeert te maken. Hierbij kunnen wij onze knowhow leveren vanuit
stadsdiensten, verenigingen en particuliere projecten. Wij kunnen van hen misschien leren
hoe we gelukkiger kunnen zijn met minder materiële zaken, maar met een hart vol van liefde
en warmte voor elkaar. Mensen die mee willen werken om de stedenband aan te gaan door
alle lagen van de bevolking heen en projecten willen opstarten met partners uit onze
zusterstad kunnen altijd terecht bij de dienst Sociale Zaken in het stadhuis. Vragen naar Bart
Vlerick, stedenbandcoördinator (0597 80 55 00) of bij schepen Torn Germonpré (059/ 56 20
07).

Ondanks dat het dia-apparaat het op het einde begaf was het toch een boeiende
uiteenzetting die dan ook op veel applaus van de aanwezigen kon rekenen. Hij nam
dan ook afscheid van ons na ontvangst van het gebruikelijk geschenk.
De voorzitter nam dan nog een het woord voor enkele korte mededelingen vooral in
verband met ons banket van november. Na de koffie was het tijd voor de tombola en
rond 17.00 uur keerden we allen tevreden huiswaarts.

-5LEDENVERGADERING VAN 11 DECEMBER 2003.
Op deze laatste ledenvergadering van het jaar waren 72 leden tegenwoordig .
Wegens ziekte van onze voorzitter werd de vergadering geleid door de
ondervoorzitter. Hij verwelkomde iedereen en vroeg dan ook om één minuut stilte
voor onze overledenen.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld namelijk dhr. Van Houcke van het
Natuurpunt Middenkust. Hij zou ons spreken over de natuurreservaten rond Oostende
en de natuurontwikkeling rondom Oostende. Aan de hand van prachtige dia's toonde hij
ons een kaart van het gewestplan. Hij sprak vervolgens over de duinen met als eerste
Bredene namelijk de Paalsteenpanne. Hij sprak over de problemen voor het behoud van
dit natuurgebied, waar zeer mooie planten en bloemen zijn te zien. Als tweede sprak hij
over Middelkerke met de Warandeduin 30 heet. de schuddebeurze en de
Puidenbroeken.
Het natuurbehoud rond Oostende is van hbogbelang met de Spuikom - het
Krekengebied en de Keignaertkreek.
Hij had het ook over de Zwaanhoek tegenwoordig vooral weiland met typiscl grasland
die begrazing krijgt na 15 juni. Het zijn zilte graslanden rietvelden en geschikt voor
overwintering van ganzen. Het stadsrandbos zal vooral dienen als buffer met de stad.
Hij eindigde met te zeggen dat de natuur voor iedereen is en gaf als conclusie dat
Oostende toonaangevend is vooral zijn aankoopbeleid van natuurgebieden is enig.
Vooral de zeer vele dia's die ons enig idee hebben gegeven wat er is van fauna en
flora rond Oostende. Met een warm applaus nam de spreker afscheid van ons .
Na nog enkele mededelingen en voorstelling van de komende aktiviteiten was het tijd
voor de koffie.
Een tombola besloot dan ook deze laatste vergadering van 2003. Tot
volgend jaar.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§

LEDENVERGADERING VAN 08 JANUARI 2004.
Voor deze Nieuwjaarsreceptie waren maar liefst 140 leden opgekomen om het
nieuwe jaar vrolijk in te zetten.
De ondervoorzitter wenste iedereen in naam van de voorzitter en het bestuur het
allerbeste voor 2004 in goede gezondheid. Het administratieve gedeelte werd
overgeslagen zodat iedereen onder de muziekale leiding van onze DJ on the road de
weg naar de dansvloer kon vinden. Soms was het wel echt drummen om een
plaatsje te bemachtigen maar dat kon de sfeer niet hinderen.
Rond 4 uur was het tijd voor de nieuwjaarsdrink en de broodjes. De reuzetombola was
weer een groot succes met bijna 170 prijzen kon het moeilijk anders of iedereen had een
prijs.
Rond 19.00 uur was dan het einde aangebroken van deze zeer aangename namiddag .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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92 leden waren tegenwoordig op deze ledenvergadering. De ondervoorzitter
verwelkomd de leden en vroeg één minuut stilte voor de overledenen. Hij melde
dat de voorzitter aan de beterhand is en zeer binnenkort zijn aktiviteiten gaat
hernemen.
De spreker van de dag werd voorgesteld door J. Verpoucke het was namelijk dhr.
HINP Patrick Vermaut van de Cel Mobiliteit Lokale Politie Oostende. Hij ging ons
spreken over de verkeerswetgeving de recente en de toekomstige.
Hij behandelde achtereenvolgens de voetgangerszone: wie heeft daar toegang inschrijving van de voertuigen binnenkort 1/2 prijs - bromfietsers op het fietspad rijbewijs C - D medische schifting - de bandenkeuring. Hij sprak vervolgens over
de nieuwe straatcode met de nieuwe verkeersborden en ook het plaatselijk verkeer.
Als laatste punt sprak hij over de boetes en vooral over de nieuwe boetes met
ingang van 01 maart 2004. Als we dit alles horen kunnen we beter te voet gaan of
de helft van ons pensioen rechtstreeks storten op de dienst boetes.
Het volledig relaas van deze namiddag zal verschijnen in de volgende Klaroen .
Na enkele vragen te hebben beantwoord nam onze spreker afscheid van
ons na het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk
De ondervoorzitter deelde nog enkele administratieve en toekomstige aktiviteiten
mede waarna het tijd was voor de koffie.
Intussen werden de loten verkocht voor de tombola die dan ook daarop plaats
vond. Velen hadden een prijsje andere niet maar wie weet de volgende keer beter.
Rond 17.00 uur was het weer tijd om huiswaarts te keren en misschien
tot de volgende vergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Herdenking V-Dag op 09 mei 2004.
09.45 uur - Bloemenhulde aan het Stedelijk Monument.
Optocht naar de kerk van de Vaandels, de Oud-strijders en de leden
van de Verenigingen begeleid door het Trommen en Klaroenen korps
van de Koninklijke Stadsharmonie.
10.00 uur : Eucharistiering in de St. Petrus- en Pauluskerk ter nagedachtenis van de
Gesneuvelden en Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
10.40 uur : Optocht naar het Wapenplein van de Vaandels, de Oud-strijders en de leden
van de Verenigingen, begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie.
11.00 uur : Defilé.
Groet aan de vlaggen van de Geallieerde landen op het
Wapenplein .
Schouwing van de deelnemers.
11.30 uur : Receptie in het Feestpaleis door het Stadsbestuur.
Gelegenheidstoespraken.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Op 19 december 2003 vond in de Koninklijke School voor Onderofficieren Nr 2 de
doopplechtigheid plaats van de 58 Prom.
Deze plechtigheid had plaats op het sportveld want door het grote aantal
leerlingen was de kazerne te klein.
Na de opstelling van de troepen nam de Schoolcommandant het bevel over, waarbij hij
onmiddellijk de bijzondere ere-genodigden welkom heette. Na de ontvangst van de
Schoolvlag 2 KSOO en Vaandel 6 Li was het de beurt aan de Voorzitter van de
plechtigheid Luitenant-Generaal GEORIS (Directeur-generaal vorming en tevens
Commandant van de Militaire School om de troepen te schouwen.
Er volgde een toespraak door de Schoolcommandant waarna men overging
tot het uitreiken van de prijzen. Voor onze vereniging was de prijs van Lichamelijk
Opvoeding en Sport toegekend aan Kpl KBOO Kris BOOGAERT maar ongelukkig
genoeg was deze leerling ziek te bed en werd hij vervangen, wat niet belette dat ons
bestuurslid E. DEWULF de prijs alsnog kon overhandigen.
Daarna was de Doopplechtigheid 58ste Promotie "Adjudant Chef Albert JAMIN"^ na
de voorstelling foto van de peter, belofte van de promotie, overhandiging
promotiewimpel en voorstelling Schoolvlag was de afmarsch ter voorbereiding van het
défilé .
Na een muzikaal intermezzo door de Koninklijke Muziekapel van de Marine vond het
défilé plaats die op veel bijval van de toeschouwers kon genieten .
Een receptie "All-Ranks" in de turnzaal besloot deze mooie plechtigheid waarbij de
vraag hoelang nog in Zedelgem ?
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§

JE LEVEN IS GESLAAGD ALS
JE EERLIJK BENT GEWEEST
GEREGELD HEBT GELACHEN
EN VEEL HEBT BEMIND.
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HET FRANSE VREEMDELINGENLEGiOEN
Legio Patria Nostra
Het Legioen is ons Vaderland

Wie zijn die soldaten met hun witte kepies?
Velen zijn op zoek naar avontuur, een militaire carrière, het groepsleven en kameraadschap. Naar
levenswijsheid ook.
Voor enkelen betekent het een breuk met het verleden, met een onhoudbare situatie, op politiek,
familiaal of financieel vlak, in hun land van herkomst.
Na de Tweede Wereldoorlog stroomden de Duitsers toe. Sinds de val van het Ijzeren Gordijn zijn
de meeste afkomstig uit het Oostblok en uit het Verre Oosten.
In tegenstelling tot wat de mensen beweren, biedt het Legioen geen enkele mogelijkheid om aan
het gerecht te ontsnappen. Een klein misdrijf kan eventueel nog door de vingers gezien worden,
maar een moord is daarentegen onvergeeflijk.
Bij het Legioen bestaat er een buitengewone korpsgeest, waarvan de 'Code d'honneur du
Légioennaire' de hoeksteen is. Hieronder de 'Erecode van de Legionair*.
ERECODE VAN DE LEGIONAIR
Legionair, jij bent een vrijwilliger die Frankrijk dient
met ere en trouw.
Elke legionair is Je wapenbroeder. Ongeacht zijn
nationaliteit, ras of religie, ben je altijd even solidair met hem,
zoals de leden van een familie dat met elkaar zijn.
Je hebt respect voor de tradities en bent gehecht
aan je oversten; discipline en kameraadschap
zijn je sterkte, moed en trouw je deugd.
Je bent er trots op dat je legionair bent en je toont dat
dan ook in je altijd keurige uniform, Je gedrag ïs altijd waardig maar bescheiden, je kazernement altijd netAls elitesoldaat, train je je nauwgezet,
je onderhoud je wapen alsof het je dierbaarste bezit is, je
verwaarloost je fysieke conditie niet.
De opdracht is heilig, je voert ze tot het einde uit,
koste wat het kost.
Tijdens de strijd handel je zonder passie noch haat, je
respecteert de overwonnen vijand, je laat je doden,
gewonden en wapens nooit achter.

Bron: VOX-Magazine
Tekst: LUC Vangansbeke * Vertaling: Nele De Broyer

Foto: Archief Pierre Pierlet
Tekstverwerking: Pierre Pieriet
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Vrijdag 8 mei 1987(702/3)

OOSTENDE STAD

Een eeuw lang onderofficieren
Op 23 mei aanstaande heeft de
Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren van Oostende een
100e verjaardag te vieren. Wie zou
denken dat bij het eeuwfeest van een
dergelijke vereniging louteren alleen
wat stokoude gewezen militairen in het
feestelijk tenue zouden voor de dag
komen, komt bedrogen uit. De
Oostendse
afdeling
van
deze
maatschappij
is
niet
alleen
springlevend maar blijkt bovendien
nog uiterst dynamisch te zijn. In elk
geval is men vastbesloten om het
eeuwfeest de nodige luister bij te
zetten. Honderd jaar aktiviteit is
meteen ook een blik in het verleden
waard en dat blijkt meer dan gevuld te
zijn.

Helpen was en is een
boodschap
Net als bij de talrijke zusterverenigingen,
lag het smeden van banden van
broederlijkheid en eendracht tussen
gewezen
wapenbroeders
en
het
organiseren van onderling hulpbetoon,
aan de basis, toen op l november 1887
officieel werd overgegaan tot de
oprichting van wat toen nog ,,La société
des sous-officiers de l'armee Belge" werd
genoemd. Oostende bleek toen als één der
eersten te reageren op de in 1885
opgerichte Federatie de Kringen van
Onderofficieren. De Oostendse afdeling
werd trouwens vrij snel bij een Koninklijk Besluit van 14 november 1889
officieel erkend. Men is'. thans nog in
het bezit van het oorspronkelijke
oprichtingsdokument dat meteen ook de
doelstellingen van de maatschappij
uiteen zette. Hierin staat te lezen dat de
vereniging aan haar leden steun en
bescherming
verleent
in
alle
omstandigheden van het leven, alle
gewezen onderofficieren van het gewest
verenigt in een mens- en vaderlandslievende gemeenschap en in de mate van
het mogelijke zich nuttig zal maken voor
onderofficieren in aktieve dienst. Zij heeft
tot opdracht krachtdadig, met alle
mogelijke middelen, de verwezenlijking
na te streven van de vaderlandse,
stoffelijke en zedelijke eisen. Alle
politieke, filosofische of godsdienstige
diskussies zijn in haar schoot verboden".
Verder voorzag deze in het Frans
opgestelde tekst in een reglement van
inwendige orde voor het goed
funktioneren van de maatschappij.
Een reeks eminente
voorzitters ______________

Uit de verschillende bewaard gebleven
boeken met de notulen van de vereniging

kan worden afgeleid dat heel wat bekende
Oostendenaars in de voorbije 100
jaar het voorzittersschap hebben
waargenomen. Zo wordt als eerste
voorzitter Romain Tilkens terug
gevonden die aan het hoofd stond tot bij
zijn overlijden in 1889. Tot in 1892 werd
de vereniging geleid door Leopold
Hennoy, waarna gedurende 18 jaar de
heer Lavergne het voorzitterschap
waarnam.
De vereniging werd dan vanaf 1908
gedurende maar liefst 37 jaar geleid
door Michel Decoster. een gekend
Oostends hotelier die ook voorzitter bleef
gedurende de twee wereldoorlogen.
Toen diende de vereniging trouwens
haar aktiviteiten aan het daglicht te
onttrekken : gedurende de oorlogsjaren
werden de aktiviteiten dan maar
ondergronds verder gezet. Van 1945
tot in 1980 werd de vereniging geleid
door een andere gekende Oostendse
figuur in de persoon van de heer
Deryckeren (van de kledingszaken
„Caddy Tailors") die echter om
gezondheidsredenen in 1980 het
voorzitterschap diende over te laten. Tot
op heden bleef een andere eminente
Oostendenaar voorzitter, namelijk dhr.
Octaaf Defoor, die in kulturele en vooral
toneelmiddens in onze stad lang geen
onbekende meer is.
Nog steeds uiters aktief
Dank zij de dynamische leiding van
dhr. Defoor blijft de vereniging tot op
heden nog Steeds zeer aktief. Telde de
groepering bij de oprichting 62 effectieve leden, dan werd rond de jaren '20
meer dan het dubbele bereikt. Ook heden
telt de groep nog meer dan 150 leden die
één maal per maand bijeen komen voor
een kulturele of sociale aktiviteit.
Regelmatig worden ook uitstappen
ingericht terwijl men uiteraard met het
vaandel
voorop
steeds
getrouw
deelneemt
aan
alle
vaderlandse
plechtigheden in onze stad. Een traditie
die hedendaags ook nog steeds in ere
wordt gehouden is het begeleiden naar
de laatste rustplaats van elk van de
overleden leden. Naast het onderhouden
van de nodige kontakten met gelijkaardige maatschappijen elders in het land
wordt ieder jaar naar aanleiding van
Koningsdag een groots banket ingericht
waaraan steeds een 300-tal mensen
deelnemen. Tijdens de voorbije honderd
jaar viel het de Oostendse afdeling niet

minder dan 6 maal de eer te beurt om het
Nationale Kongres te organiseren : bij de
laatste gelegenheid werd besloten om
van de kongresformule af te stappen en
deze te vervangen door een jaarlijkse
,,Dag van de ex-onderofficieren". Na
meer dan 20 jaar wordt deze dag thans
opnieuw te Oostende georganiseerd in
aansluiting met het eeuwfeest van de
Oostendse afdeling. Ook wordt opnieuw
aangeknoopt met een andere traditie :
zoals telkens het geval was toen in het
verleden het nationale kongres te
Oostende werd gehouden, wordt ook dit
jaar een speciale penning geslagen. Maar
het spreekt vanzelf dat ook nog heel wat
andere festiviteiten op het programma
werden gezet.
Heel wat te vieren
Centraal in het feestprogramma staat een
tentoonstelling die onder de titel
„Kunst van en door de Onderofficier"
in zaal ,,E1 Mar" op het St. Petrus- en
Paulusplein wordt gehouden. Deze
expositie wordt officieel geopend op
vrijdag 22 mei om 20 u. en blijft
toegankelijk tot en met 25 mei telkens
van 10 tot 12 en van 15 tot 18 u. Doch
ook op zaterdag 23 mei staan heel wat
plechtigheden op het getouw :
— 9 u. 30: bijeenkomst aan het monument van het 3" en 23° (marinekazerne
Bootsman Jonson) met bloemenhulde.
Daarna volgt ook een bloemenhulde
aan het monument van de Royal Navy
Section. Daarna begeleidt het trommel- en klaroenkorps van de Konink
lijke Stadsharmonje een optocht naar
het St. Petrus- en Paulusplein.
— 10 u.: plechtige Eucharistie viering
opgeluisterd
door
het Konservatoriumkoor en met een kanselrede door
E.H. Deken Loncke.
— 11 u.: bloemenhuldes
aan het
oorlogsmonument op het St. Petrus- en
Paulusplein, het monument van de
Para-Kommando's en dat van de
Zeelieden.
Vervolgens begeven de deelnemers zich
in optocht via de Zeedijk, het Kursaal en
de Leopold II-laan naar het stadhuis.
— 12 u . : officiële receptie op het
stadhuis. .
— 13 u.30: banket met dansfeest in het
Thermae Palace Hotel. Het spreekt
vanzelf dat nu reeds vast staat dat heel
wat zusterverenigingen uit het ganse
land zullen vertegenwoordigd zijn op dit
unieke eeuwfeest van één van Oostendes
oudste en toch steeds aktieve vereniging.
Danny Janssen
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Woensdag 3 december 2003

Geachte Mevrouw, Geachte Mijnheer,
.
Deze morgen heeft de Kern het "Stuurplan van Defensie" goedgekeurd waarvan U de integrale versie aantreft op , de
website www.mil.be
Dit Stuurplan is in feite een instrument dat toelaat, om in het kader van de regeringsverklaring, de uitvoering van het
"Strategisch Plan voor de Moderniserng van de Strijdkrachten 2000-2015" te bestendigen.
Dankzij het Stuurplan zal de modernisering van Defensie sneller verlopen met een optimaal gebruik van de technische en
menselijke middelen. Het personeel Is en blijft de prioriteit. Meer dan ooit zal Defensie waken over de veiligheid en het
welzijn van de vrouwen en mannen die er werken en de sociale dialoog valoriseren.
Er zal voornamelijk bespaard worden op de werkingskosten en deze besparingen zullen toelaten om belangrijke
investeringen te realiseren, noodzakelijk voor de modernisering van het Departement.
De wil bestaat uit het inschrijven van de Belgische Defensie in een moderniserings- en transformatieproces bestemd om de
nieuwe uitdagingen aan te nemen en ons Departement te integreren in de Europese en transatlantische dimensies.

Wij drukken dit Stuurplan van Defensie integraal af, opdat toch iedereen van onze
vereniging op de hoogte zou zijn van wat Defensie van plan is met onze Krijgsmacht.
Er wordt over alles gesproken zoals besparingen, toekomstige aankopen en vernieuwingen.
Zoals vermeld in drukletters HET PERSONEEL IS EN BLIJFT DE PRIORITEIT is dat
mooi uitgedrukt maar over de gepensioneerde militairen wordt er niet meer gepraat. Zoals
het spreekwoord zegt : UIT HET OOG UIT HET HART.
Het secretariaat
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VOORWOORD
EEN KLEINERE MAAR BETER UITGERUSTE, MEER FLEXIBELE EN
SNELLER INZETBARE KRIJGSMACHT VOOR BELGIË
Op minder dan vijftien jaar tijd is de geopolitieke toestand tot twee maal toe ingrijpend
gewijzigd. De val van de Muur van Berlijn op 9 november 1989 en de terroristische
aanslagen van 11 september 2001 hebben een niet te onderschatten impact gehad op de
analyse van de vredes- en veiligheidsproblematiek in België, in de Europese Unie en in
het Noord-Atlantisch Bondgenootschap. Met de implosie van het communisme kwam
een einde aan de periode van militaire bezetting in Europa. Met het einde van de Koude
Oorlog nam het aantal regionale en lokale conflicten toe. Met de mondialisering van het
terrorisme kreeg het begrip veiligheid een nieuwe dimensie.
De geopolitieke revolutie van de laatste vijftien jaar heeft een geostrategische
omwenteling teweeggebracht. Het transatlantische partnerschap blijft, voor België en
voor de Europese Unie, de strategische prioriteit. Maar de Atlantische Alliantie heeft
zich aan de nieuwe wereldsituatie aangepast. Op de NAVO-top te Praag, in november
2002, sloeg het Bondgenootschap een nieuwe richting in: een uitgebreide Alliantie, met
meer en nieuwe capaciteiten, met een verhoogde inzetbaarheid ook - en misschien zelfs
vooral - buiten het Europese continent en in partnerschap met de buren van de NAVO.
Binnen de Europese Unie groeit het besef dat ook de Unie dient te beschikken over een
geloofwaardige defensiepolitiek, als instrument van een coherent buitenlands beleid.
Het Europese defensie-initiatief werd gelanceerd op de Top van Saint-Malo en kreeg
vorm op de Europese Raden van Keulen en Helsinki. In april van dit jaar lanceerden
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België een aantal concrete voorstellen om aan de
Europese defensie een tastbare inhoud te geven. Binnen de Intergouvernementele
Conferentie die momenteel loopt, groeit een consensus om de Europese defensie in het
grondwettelijk verdrag van de Europese Unie op te nemen en om nieuwe
samenwerkingsvormen binnen de Unie mogelijk te maken door middel van de
gestructureerde defensiesamenwerking. De ontwikkeling, in volle conformiteit met de
samenwerkingsakkoorden tussen de Europese Unie en de NAVO, van een Europese
capaciteit voor de strategische en operationele planning en het beheer van autonome
Europese operaties is een ander voorbeeld. Dit is een langzaam proces dat met horten en
stoten zal verlopen, maar waarvan het uiteindelijke resultaat nu reeds vast staat. De
Unie zal op wereldvlak immers slechts een geloofwaardige partner en speler worden
indien zij ook beschikt over een eigen Europese defensiecapaciteit die kadert in het
strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en de NAVO.
België is en blijft een loyale partner binnen de Atlantische Alliantie. In Praag heeft ons
land duidelijke verbintenissen op zich genomen inzake de capaciteiten en de
projecteerbaarheid van de krijgsmacht. Tegelijk zijn we een permanent pleitbezorger
van een echte Europese defensie. De Belgische regering is er immers van overtuigd dat
een krachtig slagvaardig Europees defensie-instrument van levensbelang is voor de
toekomst van een vernieuwd Atlantisch Bondgenootschap en van de transatlantische
betrekkingen. De uitbouw van de Europese defensie zal binnen de NAVO een Europese
pijler doen ontstaan die op zijn beurt het perspectief opent van een waarlijk
evenwichtige transatlantische relatie - voor het eerst sinds het einde van de tweede
wereldoorlog. Complementariteit en evenwicht zijn de kernbegrippen van deze evolutie.
NAVO-capaciteiten moeten beschikbaar en inzetbaar zijn voor de Europese defensie en
omgekeerd.
Stuurplan van Defensie - 03 Dec 03 - 2 -
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toestand. Tijdens de huidige legislatuur wil de Belgische regering de nodige
maatregelen nemen om een kleinere, flexibelere, mobielere, beter uitgeruste en sneller
inzetbare Defensie tot stand te brengen. De toekomst van de Belgische strijdkrachten
ligt immers in de deelname aan internationale vredesoperaties in VN-, EU- of NAVOverband. Daartoe zijn verregaande aanpassingen in de organisatie en de werking van de
Belgische strijdkrachten noodzakelijk. Het "Stuurplan Defensie" dat thans voorligt
plaatst zich in het verderzetten van het in mei 2000 goedgekeurd en in januari 2003
verbeterd Plan, waarvan het de implementatie versnelt en accentueert. Het bevat de
krachtlijnen van deze ingrijpende transformatie. Een geleidelijke afbouw van het aantal
militairen tot 35.000; een coherent investeringsplan waarbij voorrang wordt gegeven
aan de modules van de landcomponent; een nieuwe aanpak van opleiding bij de
luchtcomponent; de optimalisering van de capaciteiten van de marinecomponent en van
de medische component. Inzake transportcapaciteiten (strategisch transport, helikoptertransport, air-to-air refueling,...) zal België synergieën zoeken met andere landen,
in de eerste plaats met Nederland en Luxemburg.
Deze hervorming van de Belgische Defensie moet ons land in staat stellen deel te
nemen aan de gestructureerde defensiesamenwerking die binnen de Europese Unie in de
steigers staat. Samen met andere lidstaten wil ons land verder gaan in de ontwikkeling
van capaciteiten die de Europese Unie moeten toelaten om zelfs veeleisende crisis- en
vredesoperaties uit te voeren.
Voor de financiering van de Belgische bijdrage aan de uitbouw van Europese militaire
capaciteiten en van de deelname aan Europese operaties, zal binnen de
defensiebegroting een nieuwe, afzonderlijke begrotingslijn worden ingevoerd.
Dit Stuurplan moet Defensie toelaten om het streven naar Vrede, stabiliteit en
rechtvaardigheid in Europa en ver daarbuiten, te ondersteunen.

Brussel, 3 december 2003.

André FLAHAUT
Minister van Landsverdediging

Guy VERHOFSTADT
Eerste Minister
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Een evenwichtige transformatie om
zich beter te kunnen opstellen
De nieuwe internationale context, het recent budgettair conclaaf
en de regeringsverklaring, die enerzijds een
personeelsvermindering oplegt aan Defensie en anderzijds een
nieuw budgettair kader bepaalt, hebben een niet te ontkennen
weerslag op de volledige organisatie van Defensie. Het stuurplan
kadert in het verlengde van en in de uitvoering van l het
Strategisch plan 2000, van zijn actualisering begin 2003 t en van
de nieuwe elementen die voortvloeien uit het regeerakkoord. Het
omvat een reeks voorstellen en beoogt het rechtzetten van een
aantal onevenwichten in meerdere domeinen, alsook het
begeleiden van Defensie op de juiste weg naar de toekomst.
Het stuurplan heeft tot doel de nodige aanpassingen door te
voeren binnen de grenzen van het nieuw budgettair kader, met
het oog op het ter beschikking stellen van een goed uitgerust
leger, dat in staat is zijn operationele capaciteiten blijvend in te
zetten, zonder risico voor de veiligheid van de eigen troepen of
van de geallieerden. Dit leger moet zijn middelen doelmatig en
efficiënt kunnen gebruiken en de taken kunnen uitvoeren die haar
toegewezen zijn, zowel op nationaal als op internationaal vlak.
Het gaat om een realistisch plan dat de aspecten van de
Europese defensiepolitiek in beschouwing neemt met
eerbiediging van de transatlantische band en dat tevens een
volwaardige aandacht geeft aan de personeelspolitiek.

DE GROOTSTE UITDAGING : HET
PERSONEEL
Het personeel is onze belangrijkste rijkdom, maar
vertegenwoordigt ook de grootste uitdaging.

Stand van zaken
Iets minder dan een tiental jaren geleden werd het Belgisch leger
een beroepsleger door de opschorting van de verplichte
legerdienst. Deze essentiële wijziging impliceerde een volledige
in vraagstelling van het leger, zowel wat betreft haar opdrachten,
haar middelen, haar structuren, als wat betreft het
personeelsstatuut, enz. Er blijven nog enkele erfenissen uit deze
periode, waaraan dringend een einde dient gesteld te worden: dit
is het geval voor de wet betreffende de militaire dienst - die
slechts opgeschort werd. Dit is ook het geval voor wat betreft het
principe militair te zijn "voor het leven". Het leger heeft, ingevolge
zijn operationele specificiteit, nood aan een in meerderheid jong
personeel. De actuele statuten voor beroepsmilitairen beogen
echter het behoud van het personeel vanaf zijn inlijving tot aan de
oppensioenstelling. Dit systeem
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leidt noodzakelijkerwijze tot een zuilvormige leeftijdsstructuur,
daar waar wij nood hebben aan een piramidale structuur met een
brede basis.

De uitdagingen
Het regeerakkoord voorziet dat Defensie zijn getalsterkte moet
terugbrengen tot 35.000 militairen. Een vermindering van het
personeel via een wervingsbeperking zou Defensie onvermijdelijk
leiden tot een leeftijdsstructuur in de vorm van een omgekeerde
piramide. De komst van jonge rekruten verminderen betekent
automatisch dat het personeel globaal veroudert en dat er
bijgevolg een verlies is aan operationaliteit. Bovendien hebben de
terugtrekking van de Belgische Strijdkrachten uit Duitsland (BSD)
en de Koude Oorlog een onevenwicht veroorzaakt in de
geografische verdeling van het personeel naar het oosten toe van
België en dit zonder enige band met het reële wervingspotentieel
in de verschillende regio's.

De gekozen strategie
Via een constructieve dialoog met de vertegenwoordigers van het
personeel, maar ook rechtstreeks met het personeel zelf
(bijvoorbeeld via onderzoeken naar wat werd gedaan voor de
terugkeer van de BSD) zal Defensie oplossingen voorstellen
waarbij gepoogd wordt het kwalitatief en kwantitatief niveau van
het personeel te doen overeenstemmen met de operationele
behoeften. Deze oplossingen zullen ondermeer de vorm
aannemen van een gemengde loopbaan die de oudere militairen
zal toelaten ofwel over te stappen naar een burgerstatuut, ofwel
een vorming te volgen met het oog op outplacement in de privésector.
Het zal er ook om gaan de personeelspolitiek te versoepelen in
de zin van een ontzuiling tussen de ambtengroepen, de kleur van
uniformen, enz, en aldus een grotere soepelheid te bekomen in
de mutaties.

DE KRACHTLIJNEN VOOR DE
TOEKOMST
Naar een getalsterkte van 35.000
militairen
Teneinde het objectief van 35.000 militairen opgelegd door het
regeerakkoord te bereiken, is het noodzakelijk tezelfdertijd te
werken aan de wervingen, maar vooral ook aan de
mogelijkheden van vervroegd vertrek, via een beroep op
"mobiliteitspools", op outplacement, ...
Bovendien zullen deze maatregelen zodanig geconcretiseerd
worden dat het geleidelijk opheffen van functies eerst en vooral
zal gebeuren in de administratieve en steuntaken.
Het beheer van Defensie als eenheidsstructuur waarin zowel het
militair als burgerpersoneel dat noodzakelijk is voor de goede
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globale benadering van dit personeel. Het gaat er niet
meer om jaarlijks in de wet op het contingent het aantal
militairen te vermelden dat onder de wapens geroepen
wordt, maar wel een personeelsenveloppe vast te leggen
- burger en militair -die samen de opdrachten van
Defensie zullen uitvoeren. Deze diversiteit aan burger- en
militair personeel moet globaal beheerd worden, opdat
deze rijkdom zijn vruchten zou opbrengen voor allen, in
het belang van de onderneming. Dit betekent bijgevolg
dat de huidige kaderwet herzien moet worden. De
evolutie van de getalsterkte vindt men in bijlage.

Een op de jongeren
afgestemde werving
De werving beoogt in de eerste plaats het leveren van
jong en gekwalificeerd personeel voor de operationele
functies en voor sommige gespecialiseerde functies
waarin wij vandaag een tekort kennen (informatici,
medisch personeel, ...). Te dien einde zal Defensie haar
politiek om een attractief beeld te bieden van de militaire
beroepen niet alleen verder zetten, maar ook verdiepen
en het concept van "well being" van het personeel
ontwikkelen, om het te plaatsen in een motiverende
context die de uitval onder jongeren beperkt.

Een loopbaan gebaseerd
op
"reclasseringsfuncties"
en "mobiliteit"
Defensie zal een aantal initiatieven ontwikkelen om jonge
mannen en vrouwen aan te trekken en te motiveren voor
de opbouw van een eerste loopbaan in de schoot van het
leger. Na deze eerste beroepservaring zal de militair
voldoende kennis en ervaring opgebouwd hebben om,
geholpen door de begeleidingsmaatregelen, een nieuwe
waardevolle oriëntatie te geven aan het vervolg van zijn
beroepsleven. Dit impliceert de organisatie van een
interne en externe mobiliteit, alsook de opbouw van een
nieuw concept van vormingen, teneinde deze laatste ook
buiten het departement te valoriseren. Deze
mobiliteitspolitiek zal noodzakelijkerwijze rekening
houden met de sociale en familiale realiteit van het
personeel en zal vergemakkelijkt worden dankzij het
stimuleren van maatregelen voor ecomobiliteit en
vlottende uurroosters.

Een permanente politiek
van aanmoediging tot
externe mobiliteit
Een dergelijke politiek moet namelijk een aantal
voordelen verschaffen aan militairen die voor de externe
mobiliteit kiezen, ongeacht of dit in de openbare of in de
privé-sector is. Bovendien zal Defensie het betrokken
personeel steunen en omkaderen.

De onevenwichten in de kazernes
en eenheden afzwakken
Het probleem van de tekorten en overtallen in bepaalde
eenheden volledig oplossen is thans onmogelijk. Het
zoeken naar een evenwichtiger verdeling van het
personeel over het geheel van het grondgebied, alsook
de optimalisatie van het gebruik van de bestaande
infrastructuren zullen in een zekere mate toelaten deze
toestand te verbeteren.

Een permanent en
constructief sociale
dialoog
De sociale dialoog zal verder gezet worden en de
elementen van het vorig sectoraal akkoord die nog niet
gerealiseerd werden, zullen uitvoering krijgen. Een
nieuw sectoraal akkoord voor het geheel van het
Defensiepersoneel zal voorbereid en uitgevoerd worden.
Het zal de krachtlijnen van het stuurplan
concretiseren.directeur.

De administratieve
complexiteit en de
reglementen
Een werkgroep zal in plaats gesteld worden met het oog
op een zo snel mogelijke vereenvoudiging van de
administratieve complexiteit in alle domeinen. Deze
groep zal ook belast zijn met de herziening van de
reglementen, zodat deze in overeenstemming gebracht
worden met de huidige situatie.

De reserve
De reserve blijft een onontbeerlijke schakel tussen
Defensie en de burgermaatschappij. Het in werking
stellen van het nieuw statuut gaf een nieuw impuls aan
de reserve. De reservisten worden voortaan geworven
met het oog op de aanvulling van de actieve eenheden.
Ter aanvulling van dit nieuw statuut zal Defensie een
concept ontwikkelen om in deze nieuwe reserve
specialisten aan te trekken voor heel specifieke taken.

Een vorming op maat
De vorming zal geroepen zijn tot het opnieuw uitdenken
van haar opdrachten en methodes ingevolge de evolutie
van de maatschappij in het algemeen en van de
realiteiten van de militaire wereld in het bijzonder. De
vorming zal in de toekomst aan drie types van behoeften
moeten beantwoorden:
- ze moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op de
uitvoering van de eerste functie van de student/leerling;
- ze moet bovendien beantwoorden aan de behoeften die
voortvloeien uit de invoering van interne en externe
mobiliteit;
- ze moet ondermeer om de rol van steun voor externe
mobiliteit te verzekeren, de evolutie volgen van het
onderwijs dat buiten het Departement wordt gegeven en
er toenadering toe zoeken, hetzij via synergieën, hetzij
via een actualisering van haar methodes en
programma's.
Teneinde de vorming in haar geheel haalbaar te maken
op budgettair vlak, zal Defensie deze over de volgende
elementen spreiden :
- haar eigen vormingscapaciteit;
- de mogelijkheid om personeel een bestaande vorming
te laten vormen bij partners;
- de deelname aan vormingen die dankzij nationale
en internationale samenwerkingen ontwikkeld
worden;
- vormingen in de privé sector waar nodig.
Met het oog op een grotere continuïteit en coherentie
zullen de vormingsinstituten gegroepeerd worden onder
één enkele autoriteit.
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van de werking van de bestaande wapenscholen, o.m. via
het verstrekken van een maximum aan beroepsvorming in
de operationele modules.

DE BUDGETTAIRE REALITEIT
Het actueel kader
Gezien de huidige economische context zal het budget
van Defensie niet kunnen rekenen op enige groei in de
komende jaren. De huidige regering is geconfronteerd
met belangrijke behoeften op het vlak van arbeid en
tewerkstelling en in het sociaal domein (gehandicapten,
pensioenen, gezondheid, ...). De middelen zullen
bijgevolg prioritair besteed worden in deze sectoren in
moeilijkheden. Wij moeten ons dan ook beperken tot het
afgebakende budgettair kader dat - naast de jaarlijkse
inflatie - slechts gewag maakt van een eventuele
bijkomende verhoging van maximum 0,5 % vanaf 2005.

uitrusting per militair en naar een beter evenwicht
tussen de drie grote segmenten van de begroting (50%
personeel, 25% werking, 25% investering tegen 59, 28,
13 vandaag)
- Men overweegt substantiële bezuinigingen ten laste
van het (werkingsbudget en van de kleine investeringen,
alsook een gevoelige en geleidelijke verhoging van deze
inspanning en dit liefst zo snel mogelijk. Maatregelen en
concrete voorstellen zullen geformuleerd worden
teneinde te gaan van 5.700 € per Militair per jaar
vandaag naar ongeveer 10.100 € per militair en per jaar
in 2008. Een gemiddelde van 15.100 € zou moeten
bereikt zijn tegen 2015, waarmee wij het Europees
gemiddelde zullen benaderen.

SPAREN OM TE
INVESTEREN : CONCRETE
VOORSTELLEN

Binnen deze dwingende grenzen moeten wij de ruimte
en de nodige middelen vinden voor de realisatie van het
regeerakkoord en van ons strategisch plan. Dit akkoord
voorziet onder meer het gebruik van meer middelen voor
de realisatie van bepaalde doelstellingen op het vlak van
personeel, de geleidelijke verhoging van de
investeringen voor materieel en uitrusting voor onze
militairen, de verdubbeling van de kredieten voor de
internationale vredesoperaties en de inschrijving van
een specifieke budgettaire lijn voor de financiering van
de Belgische inbreng inzake de opbouw van Europese
militaire capaciteiten.

Naast de vermindering van het personeelseffectief zullen
de samendrukking op korte termijn van het
werkingsbudget en van Je kleine investeringen, alsook
de overdracht van de aldus vrijgemaakte middelen naar
de grote investeringsprogramma's de weg openen naar
een nieuw budgettair evenwicht. De geleidelijke
vermindering en heroriëntering van de operationele
capaciteiten en een nieuwe benadering van de definitie
van de behoeften zullen een tweede instrument vormen
om dit evenwicht te bereiken.

De besparingen die wij binnen onze enveloppe moeten
waarmaken, alsook de nieuwe bestemmingen ervan,
moeten vastgelegd worden. Bij deze oefening dient de
logica aan de basis van het strategisch plan 2000 voor
de modernisering van de Krijgsmacht verder
geëerbiedigd te worden. Wij zullen deze besparingen
essentieel zoeken in de rationalisatie van de werking
van het Departement. De eerste opbrengst van deze
inspanningen zal uiteraard aanvankelijk moeten
verdeeld worden tussen de inspanningen om snel de
personeelskost te beheersen en deze om de uitrusting
kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Daarbij gaat een
bijzondere aandacht naar de aankoop van adequaat
materieel ten voordele van een getransformeerde
landcomponent.
De vermindering van de getalsterkte zal aangemoedigd
en versneld worden door de inzet van de daartoe
minimaal nodige middelen vanaf 2004.
Het kader en de budgettaire kalender zullen bijgevolg in
die zin opgesteld worden. Zij moeten toelaten op korte
en op langere termijn middelen te voorzien voor :

De vermindering van het werkingsbudget en van de
kleine investeringen berust op vier pijlers :
 een beter management en een bewustwording van de
kosten door allen en op elk niveau;
 de vermindering van de werkingsuitgaven;
 de uit gebruik name van het materieel;
 het efficiënter gebruik van de militaire infrastructuur.

- het dekken van de behoeften inzake personeel
(vermindering van het effectief, verbetering van de
leeftijdsstructuur, initiatieven voor de verhoging en
consolidatie van de aantrekkingskracht van de militaire
loopbaan, ...);
- het realiseren van de doelstellingen inzake
investeringen, overeenkomstig de nationale en
internationale verbintenissen van onze krijgsmacht, de
opdrachten en taken die men hen toevertrouwt, de
dwingende eisen die door de regering werden opgelegd,
- op progressieve en ononderbroken manier evolueren
naar een Europees gemiddelde op het vlak van

De werkingskosten drukken

Een beter management en een
bewustwording van de kosten
door allen en op alle niveaus
Defensie neemt zich voor te besparen door een
verbetering van het management van de organisatie,
door de herziening van de logistieke concepten en
dankzij het stimuleren van het kostenbewustzijn in de
organisatie. Een beter management bereikt men dankzij
de vermindering van een aantal formaliteiten, de
vermindering van het aantal beslissingsniveaus, de
verder zetting van de ontzuiling van de Organisatie en
het opheffen van alle beslissingsniveaus zonder
toegevoegde waarde. Verder zal men het beheer en het
onderhoud van het materieel optimaliseren en
rationaliseren via :
• een herziening van de gebruiks- en
onderhoudsconcepten;
• de uitvoering van het onderhoud van bepaalde
categorieën van materieel in eigen beheer en niet in
onderaanneming.
tenslotte zal het bevoorrechten van een meer
kostenbewuste cultuur alle leden van de organisatie,
alsook de andere departementen en externe klanten,
aanzetten tot zuinigheid in het dagelijks beheer
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Een aangepaste training

Defensie kan besparingen realiseren door het
heroriënteren van zijn operationele capaciteiten en door
het aanpassen en verhogen van de doelmatigheid van de
training.
Het objectief om te komen tot een hoger rendement in
het domein van de training zal de ongevormde
landcomponent toelaten op termijn de kosten voor het
huidige trainingsprogramma met 15 % te verminderen.
Bovendien zal de modernisering van zowel de
jachtvliegtuigen als de vliegsimulatoren een geleidelijke
vermindering van het vliegplan mogelijk maken, dit terwijl
het operationeel niveau en de luchtveiligheid
gewaarborgd blijven.
- De vlieguren op Fl 6 gaan van 17.820 uren naar 15.000
uren in 2004, vervolgens gaat de vermindering geleidelijk
door tot 13.000 uren in 2010.
- De vlieguren voor de Seakings gaan van l .540 naar
l.225.
- De vliegplannen voor Alpha-jef, Allouette II en Al 09
zullen geleidelijk aan verminderd worden, met behoud
van de continuïteit van de training van de leerling-piloten
die in vorming zijn en van de omscholing van de
bevestigde piloten naar andere types van toestellen.
Gezien de operationele vloot zal teruggebracht worden
van 11 naar 9 schepen, zal de marinecomponent het
aantal vaardagen terugbrengen van 900 tot ongeveer
825 oefendagen per jaar voor de operationele vloot.

Uit gebruik name
Ingevolge het heroriënteren van de operationele
capaciteiten en dus ook van de bijhorende structuur zal
een aantal systemen overtollig worden. De uit gebruik
name zal een gunstige weerslag hebben op de gebruiksen onderhoudsuitgaven.
In dit kader zullen de nieuwe leden van de EU en van de
NAVO systematisch worden benaderd om hun behoefte
aan dit type van overtollig materieel - eventueel
gemoderniseerd - na te gaan en hen aldus de
mogelijkheid te bieden om een hoger niveau van
interoperabiliteit te bereiken.
Bovendien vereist het verder zetten van onze activiteiten
tijdens de beginfase van deze overgangsperiode dat wij
de gedeeltelijk of volledig ingezette
moderniseringsprocessen voor bepaalde materieel
verder zetten. Deze politiek waarborgt meer kansen op
succes wat betreft de doorverkoop van dergelijk
materieel in een moeilijke internationale context, waar de
concurrentie groot is.

Minder infrastructuur
Defensie zal besparen op haar infrastructuur, enerzijds
dankzij de herziening van de dienstencontracten en de
herverdeling van het onderhoud en anderzijds dankzij
een meer doelmatige en effectieve bezetting van de
infrastructuur. Een optimalisatie van de bezetting van de
beste huidige infrastructuren zal bestudeerd worden
teneinde de regionale verdeling van het personeel over

het grondgebied te verbeteren.

OMVORMEN OM DE
TOEKOMST VOOR TE
BEREIDEN
Een fundamentele
heroriëntering van Defensie
Hef Europees Beleid voor Veiligheid en Defensie en de
fhans lopende transformatie van de NAVO, ingevolge de
belangrijke wijziging van de geostrategische situatie,
vormen de belangrijkste redenen die aanleiding geven tot
deze herziening. De nieuwe vormen van dreiging
(terrorisme, de ongecontroleerde verspreiding van
massavernietigingswapens, ...) geven aanleiding tot een
nieuw type van operaties dat de inzet vergt van mediane,
lichte, soepele, extreem mobiele en snel inzetbare
troepen. Bij dit type van operaties is de uitwisseling van
informatie en kennis prioritair; een dergelijke
samenwerking vereist een ver doorgedreven integratie
van alle systemen in één enkel netwerk. Het
hervormingsproces beperkt zich evenmin tot de
technologische aspecten; het omvat eveneens de
ontwikkeling van nieuwe concepten, doctrines en
structuren.
Rekening houdend met deze geopolitieke factoren maakt
Defensie voor de toekomst de volgende strategische
keuzes :
• Kunnen tussenkomen in een internationaal kader met
alle capaciteiten tot voorkoming, indijking, beheersing of
stabilisering van een conflict (de laagste zone van het
conflictenspectrum, zoals bv. de operaties voor het
behoud van de vrede).
• Kunnen bijdragen in een internationaal kader met
welbepaalde capaciteiten en in welbepaalde operationele
"niches", met het oog op de destabilisering, vernietiging
of overwinning van de vijand (bovenste laag van het
conflictenspectrum, zoals bv. de Golfoorlog).

Optimalisering van de
behoeften inzake grote
investeringen
Defensie heeft een nieuwe visie ontwikkeld voor de
behoeftebepaling inzake investeringen.
• Het gebruik van het concept van het voldoende
minimum bij de bepaling van de behoeften.
• Het principe van de aankoop "commercial off the shelf"
(COTS). Dit betekent dat Defensie zich zal oriënteren
naar aankopen van materieel dat reeds op de markt is.
• Defensie zal zo veel mogelijk gemeenschappelijke
aankopen doen met onze Europese partners en zal in
het bijzonder synergieën zoeken op het niveau van de
BENELUX en vervolgens ook op Europees niveau.
Vermelden wij hier ook de oprichting van een Europees
Agentschap voor Bewapening, dat ruim gesteund wordt
door een reeks belangrijke lidstaten van de Unie.
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DE OPERATIONELE
COMPONENTEN DE
LANDCOMPONENT
Omvormen om de toekomst
voor te bereiden
In coherentie met de eerder vermelde strategische keuzes,
opteert de Landcomponent voor een mediane capaciteit (*)
met integratie van een lichte capaciteit. De mediane
eenheden hebben een efficiënt gevechts- en
voortzettingsvermogen, zijn strategisch mobiel en snel
inzetbaar. Hiertoe moet de Landcomponent overstappen
naar een modulaire, lichte en soepele structuur.
Een dergelijke organisatie laat de snelle inzet toe van
projecteerbare modules volgens configuraties die goed
aangepast zijn aan de opdrachten.
De mediane capaciteit is opgebouwd rond een gamma van
lichte gepantserde voertuigen op wielen en multirole
beschermde voertuigen, eveneens op wielen. Alle
wapensystemen die ingezet worden, alsook hun
inzetbaarheidsconcept, zullen doelmatigheid en
rendement, een verhoogde bescherming en het welzijn van
het personeel bt absolute prioriteit hebben. In dit kader
vormt de ontwikkeling van een commando-, controle-,
communicatie en informatiesysteem, geïntegreerd met alle
capaciteiten componenten van onze krijgsmacht een
prioritair objectief.

De nieuwe structuren
De toekomstige landcomponent zal samengesteld zijn uit
de volgende capaciteiten.

Een commando- en controlecapaciteit
EEN niet-projecteerbare staf.

De projecteerbare mediane capaciteiten
TWEE commando- en controlemodules op het niveau
Brigade hoofdkwartier, met geïntegreerde lichte en
mediane capaciteit.
NEGEN gelijkaardige operationele modules, waarvan
VIER mediane gevechtsmodules, DRIE mediane / lichte
gevechtsmodules en TWEE mediane gevechtsmodules
uitgerust met een vlakbaanvuurcapaciteit van het kaliber
90 mm. Al deze modules zijn uitgerust met lichte
gepantserde voertuigen op wielen en multirole
beschermde voertuigen op wielen. Ze zijn eveneens
uitgerust met anti-pantserwapensystemen en antitankwapensystemen van korte en middellange dracht,
nieuwe generatie. TWEE modules tot vergaring van
inlichtingen, met integratie van alle huidige
landverkenningseenheden en in hoofdzaak uitgerust met
Pandur-voertuigen. Ze zijn gedeeltelijk uitgerust met antipantserwapensystemen die hun zelfdverdediging toelaten
en met sensoren van een nieuwe generatie om hun
opzoekingsopdrachten te kunnen volbrengen.
(Mediane capaciteit: mobiele en gemakkelijk projecteerbare
gevechtseenheden, aangevuld met bijbehorende steuneenheden.

• EEN module Special Forces met specifieke uitrusting.
• TWEE krombaanvuursteunmodules, middellange dracht.
• EEN luchtverdedigingsmodule.
• EEN module multirole helikopters
• EEN module onbemande vliegtuigen voor waarneming en
operationele inlichtingen.
• TWEE modules geniesteun, uitgerust met identieke
voertuigen als de overige modules (verbetering van de
wegelementen, lichte ontmijning, zone-ontmijning,
verdediging tegen chemische, biologische, radiologische
en nucleaire agenten, bouwgenie).

Intercomponenten- en
territoriale steuncapaciteiten
Deze steuncapaciteiten, die gedeeltelijk projecteerbaar zijn,
zijn zodanig uitgerust dat zij een territoriale steun kunnen
verzekeren voor heel Defensie, maar zij hebben - op basis
van een voldoende minimum - het nodige specifiek
materieel om hun bescherming te waarborgen wanneer zij
elementen projecteren in steun van mediane modules. De
pantserkits beschermen alle voertuigen van het type jeep
en camion die ingezet worden. Initieel omvatten deze
capaciteiten :
• EEN module voor ontmanteling en vernietiging van
ontploffingstuigen die geleidelijk aan zal ontwikkeld
wordenzowel in MEERDAAL als in POELKAPELLE en
ZEEBRUGGE.
• VIJF modules voor inwerkingstelling van communicatieen informatiesystemen.
• ZES logistieke modules belast met de bevoorrading en
de maintenance.
• EEN module voor controle van de bewegingen en van de
militaire politie.

Intercomponenten trainings-en
vormingscapaciteiten
Deze niet-projecteerbare capaciteiten omvatten :
• VIER modules voor het beheer van de trainingskampen
in België.
• TWEE modules voor het beheer van
krijgsvaardigheidscentra, type parachutist en commando.

De voornaamste investeringen
De implementatie van deze nieuwe structuur van de
landcomponent impliceert de volgende hoofdinvesteringen.
• De vernieuwing en modernisering van de individuele
uitrusting.
• De aankoop van tactische communicatie- en
informatiemiddelen, die tot op het individueel niveau
kunnen gebruikt worden.
• De vervanging van de voertuigen van het type "jeep 4x4".
• De aankoop van pantserkits voor de bescherming
van voertuigen van het type jeep en camion.
• De vervanging van de huidige zware rupscapaciteit
door de aankoop van lichte gepantserde voertuigen
op wielen en multirole beschermde voertuigen op
wielen voor het geheel van de modules (AIV {*) en
MPPV (**)).
(*) AIV : Armoured Infantry Vehicle
(**) MPPV / MultiPurpose Protected Vehicle
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de modules van informatievergaring, waarvan sommige
draagbaar zijn, uit te rusten. Deze sensoren moeten zowel
kunnen gebruikt worden vanop de grond als vanuit de
verkenn ingsvoertuigen.
• De voortzetting van het programma PSO-kantonnementen
(Peace Support Operations) en van het programma voor de
modernisering van onze afweercapaciteiten tegen
chemische, biologische, radiologische en nucleaire agenten.
• De aankoop van anti-pantser- en anti-tankwapensystemen
van korte of middellange dracht, van een nieuwe generatie,
waarvan sommige draagbaar zijn, maar die alle zowel
vanop de grond als vanuit gevechtsvoertuigen kunnen
ingezet worden.
• De aankoop van enkele lichte, getrokken artilleriestukken
ter aanvulling van het bestaande park.
• De aankoop van luchtafweersystemen van zeer korte
dracht die toelaten zowel vanop de grond als vanuit
gevechtsvoertuigen te vuren.
• De deelname aan een eventueel te ontwikkelen
multinationale transportcapaciteit per helikopter.

Aanpassing
van net ambitieniveau
Zodra de in plaatsstelling van de nieuwe operationele
structuren aanvangt, zal het ambitieniveau van de
landcomponent aangepast worden zodat men blijvend het
volgende kan invullen.
• Minstens één lichte gevechtsgroep van het niveau
bataljon,
voortspruitend uit de mediane capaciteit, kan onder meer
tussenkomen voor evacuatieoperaties van onze
onderdanen,
met een beperkte duur en een reactietermijn van enkele
dagen.
• Het inzetten van een autonome mediane brigade zonder
aflossing voor een duur van 6 maand met een maximum
reactietermijn van 60 dagen in het kader van een snelle
reactiemacht van de Europese Unie (RRF) of de NAVO
(NRF).
Deze termijn kan periodiek verminderd worden tot maximum
20 dagen in het kader van een rotatiesysteem binnen de
snelle reactiemacht. Deze brigade is prioritair toegewezen
aan het EUROCORPS.
• Een mediane gevechtsgroep van het niveau bataljon kan
voor lange duur ingezet worden in het kader van
vredesondersteunende operaties met een mandaat van de
UNO.
• Bepaalde mediane capaciteiten en diverse specifieke
steun
en logistieke capaciteiten kunnen geleverd worden aan de
multinationale steunbrigade van het EUROCORPS, of voor
een inzet in de schoot van de NATO Response Force
(NRF).
• Eventueel kan een hoofdkwartier van het niveau mediane
brigade gedurende één jaar in het kader van
vredesondersteunende operaties ontplooid worden met een
minimum aan steunelementen. Deze inzet is echter niet
verenigbaar met een gelijktijdige inzet van de autonome
mediane brigade, maar laat in ieder geval toe een bijdrage
ad hoc te leveren aan stafpersoneel ten voordele van de
multinationale hoofdkwartieren.
Sommige elementen van informatievergaring, van
krombaanvuur, genie, luchtafweer, alsook mulfirole Al 09-

helikopters en onbemande vliegtuigen van het type BHunter
kunnen ontplooid worden in rechtstreekse steun voor alle
operaties.
• De mogelijkheid zal onderzocht worden om de
aanschaffing van transporthelikopters te realiseren,
eventueel via de deelname van België aan een
internationaal programma.

De weerslag

op internationaal niveau
• De aanpassing van het ambitieniveau van de
Landcomponent impliceert dat de eventuele inzet in een
groter conflict van het type Golfoorlog niet meer kan
opgevat worden zonder een multinationale steun voor alles
wat betreft de zware capaciteiten die we nodig zouden
hebben.
• Ingevolge hun omvorming en heroriëntering in
projecteerbare eenheden, zullen alle modules van de
Landcomponent voortaan nog ingezet kunnen worden op
geloofwaardige wijze in de volgende operationele "niches"
l verhoogde deelname aan de "Rapid Reaction Force"
(RRF) van de EU of aan de "NATO Response Force"
(NRF).
l De terbeschikkingstelling van onze gemoderniseerde
CBRN-capaciteiten (verdediging tegen chemische,
bacteriologische, radiologische en nucleaire agenten).
l De inzet van modules in het kader van vredesondersteunende operaties met een VN-mandaat, of van de strijd
tegen het terrorisme.
•De organisatie in modules toont op onweerlegbare wijze de
verwachte aanpassing van onze defensie aan de nieuwe
internationale context aan. Dit is in feite de vertaling in
teksten en in organisatie van wat we reeds sinds jaren doen
in operaties (ex-Joegoslavië, Congo-lturi, Afghanistan,...).
Bovendien zal deze organisatie op intern vlak de realisatie
toelaten van substantiële besparingen op de werking,
gezien ze berust op dezelfde types van voertuigen. Zij zal
later ook hergroeperingen toelaten in functie van de globale
nationale en internationale evolutie.

DE LUCHTCOMPONENT
Omvormen om de toekomst
voor te bereiden
De Luchtcomponent stelt twee capaciteiten ter beschikking.
De tactische luchtcapaciteit gebaseerd op het jachtvliegtuig
F-16, wordt verder gemoderniseerd, maar de vloot zal
geleidelijk terug gebracht worden van 90 toestellen nu tot 60
in 2015. Om redenen van vliegveiligheid en kwaliteit van de
training zal de huidige norm van 165 vlieguren per piloot en
per jaar strikt van toepassing blijven. Om aan een verhoging
van onze transportcapaciteit te kunnen beantwoorden zullen
sommige gevechtspiloten omgeschoold worden naar
luchttransport. Wat betreft de luchttransportcapaciteit zullen
de elf transportvliegtuigen C-1 30, beschermd tegen missileaanvallen vanop de grond, behouden blijven tot ze rond
2018 vervangen worden door zeven A400M-toestellen (die
in totaal een grotere transportcapaciteit bieden). De twee
passagiers transporttoestellen A-310 zullen vervangen
worden op het einde van hun levensduur. De overige
passagierstransporttoestellen, die kleiner zijn, voldoen aan
de toekomstige behoeften. Bovendien zal :
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georganiseerd wordt, het voorwerp uitmaken van
multinationale samenwerking.
• Overeenkomstig de regeringsverklaring zal er tussen
Defensie en Belgocontrol snel een overleg worden aangevat
in het domein van de luchtverkeersleiding, teneinde een
maximale graad van samenwerking te bereiken, die zelfs
zou kunnen gaan tot de integratie van activiteitsdomeinen
die de operationele, technische en vormingsaspecten
dekken. De activiteiten van het CRC (*) in Glons blijven
behouden.
• De taak "Search and Rescue" (SAR) blijft in de toekomst
verzekerd vanaf de kust. Overleg zal gepleegd worden met
andere departementen teneinde synergieën te ontwikkelen.

De nieuwe structuren
• TWEE Tactische Wings met in totaal 72 F-16 vanaf 2004
(meteen geleidelijke daling naar 60 F-16 in 2015).
• EEN versterkte Transportwing die beschikt over 11 C-130,
2 A-310 en lichtere verbindingsvliegtuigen.
• EEN Smaldeel Search and Rescue (SAR) dat beschikt
over 4 helikopters vanaf 2004.
• EEN CRC.
• Een grotere synergie in het domein van de
luchtverkeerscontrole tussen ATCC (**) en CANAC (***).

Aanpassing van het ambitieniveau
tactische luchtcapacitiet
 TIEN F-16 voor operaties die een duur van één jaar
overschrijden, in het kader van de Rapid Reaction Force
van de EU.
 DERTIG F-16 in het kader van de NAVO High Readiness
Force
(HRF),
eventueel
verdeeld
over
twee
operatietheaters.
 ZES F-16 in het kader van de NATO Response Force
(NRF).
Opmerking : De inzet in het kader van de EU kan niet
tegelijkertijd met deze voorzien voor de NATO HRF
plaatshebben. De deelname aan de NRF is echter wel
verenigbaar met de twee overige vormen van inzet.

De luchttransportcapaciteit
 ACHT C-130 en TWEE A-310 voor de operaties in het

• De voortzetting van de modernisering van de F-16.
• De vervanging van de Search and Rescue helikopters.

De weerslag
op internationaal niveau
De bijdrage op het vlak van de tactische luchtcapaciteit voor
de operaties in het kader van de "Rapid Reaction Forces"
van de EU en van de "High Readiness Forces" van de
NAVO wordt respectievelijk verminderd van 12 naar l O en
van 36 naar 30 F-16 jachttoestellen.

DE MARINECOMPONENT
Omvormen om de toekomst voor te
bereiden
De component levert drie operationele capaciteiten.

De escortecapaciteit
De escortecapaciteit zal verbeterd worden door hetzij de
overname van twee recentere M-fregatten (multifunctioneel)
die door Nederland te koop gesteld worden, hetzij door de
modernisering onder deze legislatuur van de
wapensystemen op 2 van de bestaande fregatten.
Deze overname van 2 recentere M-fregatten zou ons
toelaten de samenwerking binnen ABNL (Admiraal
BENELUX) nog te verdiepen.

De mijnenbestrijdingscapaciteit
Deze capaciteit en in het bijzonder de mijnenjagerscapaciteit, wordt in samenwerking met Nederland verder
gemoderniseerd en aangevuld met een mijnenjagerscapaciteit in ondiepe wateren. Het commandoschip en het
logistiek steunschip zullen eveneens gemoderniseerd
worden. Terwijl verbindingshelikopters van de Marine zullen
vervangen worden. Het mijnendatabankcentrum en de
School voor Mijnenbestrijding in Oostende zullen aangepast
worden aan de jacht op moderne mijnen.

De strategische maritieme
transportcapaciteit

kader van de EU of de NAVO.

De Search and Rescue-capaciteiten (SAR)

In dit domein zullen synergieën gezocht worden met onze
partners en geallieerden. Eventueel zal het transport
verzekerd worden via commerciële huurcontracten.

' TWEE permanent beschikbare helikopters voor de
reddingsoperaties in het kader van de steun aan de Natie,
met een reactietermijn van respectievelijk 15 minuten en l
uur.

Bovendien zouden één of meer hulpschepen kunnen ter
beschikking gesteld worden in het kader van de politiek voor
veiligheid op de Noordzee.

De voornaamste investeringen

De voornaamste investeringen

 De aankoop van zelfbescherming voor de C-130.

• De aankoop van TWEE recente multifunctionele fregatten
in Nederland of het verder moderniseren van 2 van de
bestaande fregatten.

') Control and Reporting Center
") Air Traffic Control Center
***) Computer Assisted National Air Traffic Control Center
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logistieke steunschip GODETIA.
• De vervanging van de verbindingshelikopters van de
Marine.

Aanpassing van het
ambitieniveau
Escortecapaciteit
EEN fregat van het model dat thans in de inventaris is
opgenomen beschikbaar gedurende minimum negen
maanden per jaar voor operaties in het kader van de EU
of van de NAVO

De mijnenbestrijdingscapaciteit
• VIJF mijnenjagers en EEN schip voor commando en
logistieke steun voor de operaties van beperkte duur in het
kader van een groep ter bestrijding van mijnen.
• TWEE mijnenjagers voor een onbepaalde duur in het
kader
van een groep ter bestrijding van mijnen.

Capaciteit "hulp aan de natie"
• EEN Ready Duty Ship dat 24 uur op 24 beschikbaar is en
dat binnen het uur kan afvaren.
Opmerking : De inzet van een fregat is verenigbaar met
de deelname aan een groep voor mijnenbestrijding.

De weerslag
op internationaal vlak
De vervanging van de drie bestaande fregatten door twee
meer recente multifunctionele fregatten laat toe om de
terbeschikkingstelling van een fregat in het kader van de
EU- of NAVO-operaties gedurende het gehele jaar te
bestendigen. Tevens wordt voldaan aan de operationele
vereisten voor de inzet in het kader van de NRF.
Voor het geval dat geopteerd wordt voor de modernisering
van 2 van de bestaande fregatten, kan EEN fregat
beschikbaar gesteld worden voor operaties in het kader
van de EU of van de NAVO gedurende minimum negen
maanden per jaar.

hospitalisatie en raadpleging, alsook het centrum voor
mentale gezondheid met een sectie crisispsychologie.
• VIER operationele medische modules met hun
antennes.
• DRIE medische interventiemodules.
• EEN medische module voor technische interventie.

De voornaamste investeringen
• De aankoop van een nieuwe hypobare kamer voor het
militair hospitaal.

De aanpassing
van het ambitieniveau
• De eerste prioriteit blijft deze van de eerstelijnszorg ten
voordele van de eenheden in operatie.

De weerslag
op internationaal vlak
• De inzet van de medische component blijft behouden
zoals voorheen.

DE GEZAMENLIJKE
STEUNCAPACITEITEN, EEN
INVESTERING VOOR DE
TOEKOMST
De inlichtingencapaciteit en de
militaire veiligheid

DE MEDISCHE COMPONENT

Defensie verkiest haar autonome inlichtingencapaciteit te
behouden en te verbeteren via investeringen in
opsporingsmiddelen, in een analysecapaciteit en in
beveiligde communicatiemiddelen. Te dien einde neemt zij
ondermeer deel aan Europese research- en
communicatieprogramma's, alsook aan programma's voor
oppervlaktewaarneming (waaronder HELIOS II).
Bovendien zal in een adequate vormingsmodule die
tevens opleiding zal geven inzake militaire veiligheid, een
geïntegreerd concept voor het inwinnen en uitbaten van
militaire strategische en operationele inlichtingen
ontwikkeld en onderwezen worden.

Omvormen om de toekomst
voor te bereiden

De commando-, communicatieen informatiecapaciteit

De modulaire benadering van de operationele inzet laat
toe de medische steun in overeenstemming te brengen
met de ingezette operationele capaciteiten. De aandacht
gaat daarbij in de eerste plaats naar de eerstelijnszorg.
De medische component moet aldus beschikken over
uitrusting die overeenkomt met deze van de operationele
componenten. De medische component blijft als volgt
georganiseerd :
• EEN basis hospitaalcentrum, dat hoog gespecialiseerde
diensten omvat: het brandwondencentrum, met
hospitalisatie
en raadpleging, het hyperbaar/hypobaar centrum, de
Medisch Urgentiedienst (MUG) met medische dispatching,
een departement traumatologie en orthopedie met

Om een betere bescherming en sneller reactie op
aanvallen op modules te bewerkstelligen, moet men de
wijze van verspreiding, verdeling en behandeling van
informatie verbeteren. Defensie zal investeren in de
integratie van de verschillende commandosystemen,
detectoren en platformen, alsook in de digitalisering tot op
het laagste uitvoeringsniveau. Zowel de verschillende
systemen als de middelen om die onder elkaar te
verbinden, zoals radio's en netwerken, zullen aangepast
worden teneinde de eisen van interconnectiviteit en
interoperabiliteit van de commando- en wapensystemen
op nationaal en internationaal vlak tegemoet te komen.
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De capaciteiten
van CBRN-verdediging
Defensie zal investeren in de bescherming van haar
troepen voor de verdediging tegen chemische,
biologische, radiologische en nucleaire agenten (CBRN).
Hier ook zijn wellicht samenwerkingen met andere EU- of
NAVO-landen denkbaar.

De logistieke capaciteiten
Een doelmatige en efficiënte logistieke steun van de
capaciteiten is onontbeerlijk. De principes van een
moderne logistiek, zoals de modulariteit die toelaat ons
ambitieniveau te steunen op basis van het voldoende
minimum en met beperkte steunechelons, opgevat op een
territoriale intercomponentenbasis zullen bepalend zijn
voor de ontwikkeling van structuren, concepten en
logistieke systemen van defensie. In diezelfde context zal
men systematisch streven naar een optimaal
stockbeheer, op basis van het voldoende minimum. Dit
impliceert een responsabilisering van de beheerders op
elk niveau.

De coördinatie
van het strategisch transport
Een orgaan voor de coördinatie van het transport zal
opgericht worden. Het zal het gebruik van alle potentiële
middelen (vliegtuig, helikopter, MP-escorte, bus, militair
wegtransport, visa en reizen, commerciële middelen zoals
treinen en schepen ...) plannen met het oog op de
optimalisatie van hun gebruik.

De interventiecapaciteit ten
voordele van getroffen
bevolkingen, zowel nationaal als
internationaal, in de strijd tegen
het terrorisme
In het kader van B-FAST (Belgian First Aid and Support
Team) en weldra ook EU-FAST, zullen verschillende
capaciteiten permanent kunnen tussenkomen voor hulp
aan de burgermaatschappij in geval van rampen en
natuurlijke catastrofen, alsook voor de samenwerking met
de politie in de strijd tegen het terrorisme.

EINDBESCHOUWINGEN
Defensie streeft resoluut naar een internationale samenwerking
in de domeinen van veiligheid en defensie en draagt aldus bij tot
de ontwikkeling van een Europese defensiecapaciteit in het kader
van het strategisch partenariaat tussen de EU en de NAVO. Dit
gebeurt o.m. ingevolge de capacitaire verbintenissen van Praag
(PCC) (*), van het Europees actieplan voor de ontwikkeling van
capaciteiten (ECAP) (**) en van de initiatieven genomen op de
top van Brussel op 29 april 2003. Bovendien heeft Defensie zich
verbonden tot de terbeschikkingstelling van een aantal
operationele capaciteiten voor de EU en voor de NAVO.
(') Prague Capabilities Commitment
("] European Capabilities Action Plan

Het ECAP-proces binnen de EU wordt geleid met een
maximale synergie ten opzichte van de PCC-vooruitgang
binnen de NAVO. Defensie neemt actief deel aan het
wegwerken van de capacitaire tekorten van de EU. De
initiatieven gelanceerd in het kader van de top van
Brussel van 29 april 2003, die bijdroegen tot de
ontwikkeling van een Europese defensiecapaciteit, krijgen
voorrang Defensie ontsnapt niet aan de invloed van een
voortdurend veranderende maatschappij, noch aan de
noodzaak zich permanent aan te passen aan een
evolutieve en onzekere omgeving. Defensie maakt
integraal deel uit van deze maatschappij, wat een zekere
graad van flexibiliteit binnen haar eigen organisatie en in
het beheer van haar personeel impliceert.
De uitdaging waarvoor wij vandaag telkens weer staan
vindt hoofdzakelijk zijn oorsprong in het onaangepast
karakter van de personeelsstructuur van onze
krijgsmacht. Sinds de opschorting van de verplichte
legerdienst hebben het onevenwicht in deze structuur en
herhaalde budgettaire beperkingen opeenvolgende
hervormingen met zich meegebracht.
Het stuurplan 2003 van defensie beoogt de vertaling van
het strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger (mei 2000) en de optimalisatie ervan (februari
2003) in toekomstperspectieven op lange termijn.
Onder de voornaamste succesfactoren van het stuurplan
onderscheidt men in het bijzonder de politieke wil om een
performant defensieinstrument te ontwikkelen en de
absolute noodzaak om op lange termijn ook budgettaire
stabiliteit te waarborgen.
Op personeelsvlak zal men insgelijks het belang van een
wijziging van de statuten, aangepast aan een beroepsleger, naar voor schuiven. Dit moet een doeltreffende
werving toelaten en reële aMoeiings- en mobiliteitsmogelijkheden bieden, zowel intern als naar buiten toe.
Tevens wordt de nadruk gelegd op de dringende
noodzaak om de onontbeerlijke investeringen voor de
heroriëntering van de operationele capaciteiten van
defensie te realiseren.
Tenslotte is het van belang, met het oog op de
terbeschikkingstelling van de voor deze investeringen
nodige middelen, om zware bezuinigingen door te voeren
in het domein van de werking en van de kleine
investeringen binnen defensie.
Aldus zal onze krijgsmacht, die kleiner, beter uitgerust,
beschikbaar en projecteerbaar is, op de meest solidaire
manier de geostrategische uitdagingen van morgen
kunnen opnemen binnen de grenzen van het voor
defensie vastgelegde ambitieniveau. De modernisering
van de uitrusting, de verhoging van de kwaliteit van de
training van het personeel en de verbetering van de
technische en logistieke steun laten toe een aantal
wapensystemen te verminderen zonder in te boeten op
het vlak van de veiligheid van het personeel en de
operationele doeltreffendheid.
Wij moeten het probleem nu met beide handen
aanpakken en samen optreden om in deze opdracht te
slagen. De politieke en militaire autoriteiten verbinden zich
ertoe alles in het werk te stellen om het door hen
bepaalde ambitieniveau te bereiken.
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of
bij een der bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 , bij DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te....................................op ...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging
Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ...........................................
*Weduwe van ..............................................................................
Adres .........................................................................
te ................................ postn0................ Tel ......................
*Militaire stand: B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer:................................
Krijgsmachtafdeling: ......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter

