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Wereldwijd wordt er 1700 

miljard dollar besteed aan 

militaire uitgaven. De militaire 

uitgave van de Navo is 921 

miljard dollar, 60 % van alle 

militaire uitgaven. Rusland 

geeft 45 miljard  dollar uit, 20 

% van de totale uitgaven. Dus 

Rusland is niet de grote 

bedreiging maar een 

ingebeelde vijand en een reden 

om te bewapenen!  

 

In 2030 zal de Belgische burger volgens onze gegevens 2,7 miljard euro extra moeten ophoesten in 

vergelijking met vandaag. 

 

Het defensiebudget (inclusief militaire pensioenen) zal dan volgens 

de plannen stijgen van 3,8 nu naar 6,5 miljard euro in 2030. Dat is 

een stijging van maar liefst 70%.  
 

Voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen F16 geeft België 9,2 miljoen uit, dat moet stijgen naar 15 miljoen. Ook 

drones worden aangeschaft en deze worden niet altijd voor nobele doelen gebruikt. Kijk maar naar de VS. 

De sociale sector moet 900 000 euro besparen, terwijl de militaire uitgaven stijgen. De sociale sector 

creëert ook jobs, maar blijkbaar is welzijn van secundair belang. Er is een permanente oorlog tegen terreur 

sedert 2001. 75 % van de geleverde wapens voor de conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 

komen uit het westen. Wanneer zal de politiek hier iets aan doen?  

NAVO-Rusland 

Het Poolse defensiebudget kreeg de afgelopen jaren al een boost van 60% t.o.v. 2009. De angst die onder de 

Poolse bevolking en bij uitbreiding ook in andere NAVO-lidstaten wordt gecultiveerd voor de Russische 

dreiging is niet in overeenstemming met de realiteit. De Russische 

economie kan de nieuwe wapenwedloop met de NAVO helemaal 

niet volgen. Het Kremlin kondigde als gevolg van tegenvallende 

olie-inkomsten aan dat het Russisch militair budget fors moet 

krimpen tot 45 miljard dollar in het jaar 2017 of omgerekend 

3,3% van het Russische BBP. Het aandeel van de militaire 

uitgaven in de Russische begroting moet in de toekomst verder 

dalen naar 3% van het BBP in 2018 en naar 2,8% van het BBP in 

2019. 

 



Het gezamenlijk militair budget van de NAVO-leden is met 921 

miljard dollar maar liefst 20 keer groter als het budget van 

Rusland!  

 

Die wanverhouding zal de komende jaren nog sterk toenemen, gezien de NAVO-afspraak om de 

defensiebudgetten van de lidstaten tot 2% van het BBP te laten aangroeien. Hoewel het defensiebudget van 

de VS ver boven deze norm ligt, kondigde president Trump aan dat het leger volgend jaar 54 miljard 

dollar extra krijgt - een stijging die hoger is dan het totale defensiebudget van de Russen! Trump wil 

meer geld voor nieuwe marineschepen, militaire vliegtuigen en voor een “robuustere aanwezigheid langs 

belangrijke internationale waterwegen zoals de Straat van Hormuz en de Zuid-Chinese Zee”, aldus één van 

zijn medewerkers. Het is een duidelijke indicatie dat president Trump voor zijn ‘America First’ een 

volledige militaire dominantie nodig heeft van de belangrijke economische aanvoerroutes. Dat klinkt veel 

minder isolationistisch dan media en politiek lieten uitschijnen. 

De grote militaire wanverhoudingen verhinderen niet dat de NAVO 

doet alsof we elk ogenblik een aanval vanuit Rusland mogen 

verwachten.  
 

In januari van dit jaar begon de NAVO aan de ontplooiing van 4.000 extra militairen en honderden 

gepantserde voertuigen in Polen en de Baltische staten. Daarnaast houdt de NAVO grootschalige 

manoeuvres in het oosten van Europa. In juni vorig jaar was er Anaconda-16 in Polen, een militair 

machtsvertoon met een multinationale troepenmacht van 31.000 soldaten. In dezelfde maand voerde de 

NAVO met 1.800 manschappen uit 14 lidstaten militaire oefeningen uit in Oekraïne, hoewel dat buurland 

van Rusland zelf geen lid is van de NAVO. In maart 2017 vonden dan weer grote ‘Joint Viking’-

manoeuvres plaats in Noorwegen, in de noordelijke provincie Finmark, waaraan 8.000 militairen deelnamen. 
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