
14 miljard euro. Dat is het bedrag 
dat deze regering de komende jaren extra wil 
investeren in Defensie. Niet alleen in nieuw 
materiaal, maar ook in personeel. De aankon-
diging eind januari klonk als muziek in de oren van 
Walter Bonneux, die al decennialang met lede 
ogen de afbouw van het leger vanop de eerste 
rij meemaakt. “Pas op, toen minister Ludivine 
Dedonder haar POP-plan aankondigde - People 
Our Priority - was ik erg sceptisch. Er is ons al 
zoveel beloofd de voorbije jaren, beloftes die 
vaak niet werden ingelost. Pas toen de Raad 
van State op 22 februari groen licht gaf voor de 
plannen, begon ik erin te geloven.”

Het fiat van de Raad van State zorgde ervoor 
dat vanaf 1 maart het loon van de militairen 
met een eerste schijf omhoog ging. “Volgend 
jaar volgt een tweede schijf, en in 2024 een 
laatste. De loonsverhoging zal naargelang functie 
en anciënniteit een paar honderden euro’s 
bedragen”, weet Walter. “De laatste keer dat we 
een loonsverhoging kregen was onder minister 
Flahaut, twintig jaar geleden.” Hij vindt het ook 
positief dat de Defensiestaf op vraag van de 
vakorganisaties elke vier jaar de evolutie van de 
weddeschalen van Defensie vergelijkt met die van 
andere federale veiligheidsdiensten.”

Het POP-plan gaat over meer dan loonsverhoging. 
“Met het plan wil de minister het beroep van 
militairen opnieuw aantrekkelijk maken en naar 
waarde schatten. Zoals met de extra voordelen 
die ze aan veteranen wil toekennen, of de 
maaltijdcheques die we vanaf november krijgen. 
De vorige minister, Steven Vandeput, verborg zijn 
minachting ten opzichte van het personeel zelfs 
niet. Hij was het leger kapot aan het besparen, 
onder het motto van outsourcing.” 

Die afbraakpolitiek zorgde ervoor dat velen het 
leger vaarwel zeiden en dat het beroep niet 
meer aantrekkelijk was. “Minister Dedonder wil 
het leger opnieuw vergroten met 10.000 extra 
mensen. De aanwervingen zijn volop bezig, met 
2.500 rekruten per jaar. Meer kan niet omdat 
we niet genoeg instructeurs hebben om ze op te 
leiden”, vervolgt Walter wrang. “Kandidaten zijn 
er wel. De tanker is eindelijk gekeerd, maar we 
zijn er nog niet.”

“Door ons optreden na de aanslagen in Zaventem, 
de overstromingen afgelopen zomer en onze 
tussenkomsten tijdens de coronacrisis waar 
het leger bijsprong in ziekenhuizen en woon-
zorgcentra en instond voor de verdeling van 
de federale mondmaskers, ontdekte het grote 
publiek dat we veel meer deden. Tegelijk maakten 
die rampen pijnlijk duidelijk hoe verouderd ons 
materiaal is. De brand in Brecht was zo rampzalig 
door het feit dat de brandweerwagen al jaren in 
panne stond en geen bemanning meer had. Dat 
er jarenlang bespaard is in het leger komt omdat 
het te goed ging in de wereld. Het is jammer dat 
wij rampen nodig hebben om erkend te worden. 
De geopolitieke situatie vandaag maakt Defensie 
opnieuw belangrijk.” 
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