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Curriculum vitae van Wally R.F. Struys
1. Diploma’s
Licentiaat in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School, 1965)
Licentiaat in de Economische Wetenschappen (Université Libre de Bruxelles, 1972)
Doctor in de Economische Wetenschappen (Université Libre de Bruxelles, 1977)
2. Academische loopbaan
Na het diploma van Licentiaat in de Sociale en Militaire Wetenschappen aan de KMS behaald te hebben
dient hij in Cavalerie-eenheden en in de Ordonnance in het Belgisch leger van 1966 tot 1969.
Hij wordt Repetitor benoemd aan de Koninklijke Militaire School in 1969 in de leerstoel Economische
Wetenschappen.
Noteer dat Professor STRUYS lid was van de 101ste promotion Alle Wapens, m.a.w. de eerste die een
complete universitaire cursus universitaire in deze faculteit doorliep, en die er dus een Licentie verkreeg.
Hij is dus tevens de eerste " Alle Wapens" Hoogleraar die deze complete academische filière gevolgd
heeft.
Hij behaalt een Licentie in de Economische Wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles in 1972
en een Doctoraat in de Economische Wetenschappen aan dezelfde universiteit in 1977. De titel van zijn
thesis was "Aspects économiques de la production de systèmes d’arme dans l’Europe des Neuf".
In 1978 krijgt hij de Prijs der Repetitoren voor het geheel van zijn werk in het domein van Defensieeconomie. In hetzelfde jaar wordt hij benoemd in het ambt van Militair Docent, in 1982 in dat van
Burgerdocent, in 1985 in dat van Hoogleraar en in 1994 in dat van Gewoon Hoogleraar.
Hij is tevens Hoogleraar geweest in de Hogere Opleiding van Militair Administrateur.
Hij is meerdere keren Voorzitter en Vice-voorzitter van de Faculteitsraad “Sociale en Militaire
Wetenschappen” van de Koninklijke Militaire School geweest. Hij is Hoofd van het Departement
"Economie, Management en Leadership", Hoofd van de Leerstoel Economie en Deken van de
Professoren van de KMS geweest.
Hij is Professor, Vice-voorzitter en Voorzitter van de Faculté des Sciences Commerciales geweest aan het
Institut d’Enseignement Supérieur Lucien Cooremans.
Hij is buitengewoon Hoogleraar geweest aan de Université de Montpellier I en Visiting Professor aan de
Külkereskedelmi Föiskola (Hogeschool voor Buitenlandse Handel) aan de Academie voor
Wetenschappen in Boedapest (Hongarije).
Hij is tevens Visiting Professor geweest aan de Universiteit van Ljubljana (Slovenië), alsmede aan het
Centrum van Militair Onderwijs van Slovenië.
Hij werd toegelaten tot het emeritaat op 1 juli 2008.
Hij is lid van de RMES (Réseau Multidisciplinaire d'Études Stratégiques).
Hij is lid van de Editorial Board van de Journal of Defense Studies & Resource Management.
Op verzoek van de Beheerraad van de KMS blijft hij vandaag nog de cursussen Defensie-economie
doceren in de Masters van de Basisvorming (Master in de sociale en militaire wetenschappen) en in de
Master van de Voortgezette vorming (Master in de Openbare en Militaire Administratie.
Naast meerdere Belgische onderscheidingen werd Professor STRUYS eveneens benoemd tot Chevalier
des Palmes académiques in Frankrijk en werd hij gedecoreerd met het "Medal for Multinational
Cooperation" in Slovenië.
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3. Onderzoek
Zijn onderzoeksactiviteiten liggen nog altijd in het domein van de Defensie-economie. Hij voert, in
samenwerking met NATO, de Europese Unie, de Krijgsmacht en andere Belgische of buitenlandse
vorsers of instituten, analyses uit met als thema “Defensie en economische prestaties”. Zijn conferenties
en publicaties situeren zich eveneens voornamelijk in het domein van de Defensie-economie.
In het kader van zijn onderzoek noteren wij
 Dat hij lid geweest is van de "Defense Economics Workshop" van de NATO en expert
bij de NATO
 Dat hij expert geweest is bij de EU
 Dat hij deelgenomen heeft aan het programma INTAS (International Association for
the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independant States of the
Former Soviet Union) met het doel bepaalde conversieprogramma's te evalueren in de
GOS (Rusland, Oekraïne en Belarus).
 Dat hij België vertegenwoordigd heeft in een gemeenschappelijke Europese
onderzoeksactie genaamd Action COST A 10 over de “Herstructurering en
reconversie van de defensiesector"
4. Recente publicaties en conferenties
"Conflit libyen et crise de l’euro : conséquences sur l’Europe de la défense”, in Revue Défense nationale,
n° 750, mai 2012, Paris, pp 29-36. (avec André Dumoulin).
"Defense economies in small and medium-sized countries: are ares and hermes still compatible?", Editorial
in Journal of Defense Studies & Resource Management, June 2012, 1:1.
"Defensie-industrie in kleine landen", conferentie gegeven in het kader van de NATO Industriedag, NATO,
18 maart 2011.
"Belgian Military Expenditures: Facts and Figures", Vlaams Vredesinstituut, Colloquium "Militaire
uitgaven belicht" Vlaams Parlement, 22 september 2011.
"Les coûts de la participation à un conflit armé – le cas de la Libye", Mars & Mercure, bruxelles, 25 octobre
2011.
"Économie et Défense – théorie et pratique", Faculté de droit, Université de Liège, 13 décembre 2011.
"Les crises financières : idées reçues et … une interprétation", Conférence aux stagiaires du CSEM,
Bruxelles, le 27 janvier 2012.
"De economische last van de deelname van een klein land aan een gewapend conflict (case study Libië en
Afghanistan)", KVOO Oost-vlaanderen, Gent, 28 februari 2012.
"Les multiplicateurs dans l'industrie de défense belge", contribution à la "Flash conférence" sur
"L'investissement de défense comme levier de croissance", IHEDN, Paris, le 11 avril 2012.
"Pooling and Sharing, aspects économiques et industriels", Audition à la Chambre des représentants de
Belgique, Commission de la Défense nationale, Bruxelles, le 4 juillet 2012.
"Les crises, l’austérité et la défense", Conférence aux stagiaires du CSEM, Bruxelles, le 8 mars 2013.
"Crises, Austerity and Defense Cuts", Conférence présentée dans le cadre de la journée d'études "NATO and
Austerity: Security in Times of an Economic Crisis", ULB, Faculté des Sciences politiques et Institut
d'Études européennes, 25 mars 2013.
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5. Diversen
Professor STRUYS is lid van de AFECODE (Association Française des Économistes de la Défense), van
IDEA (International Defence Economics Association) en van ADPEA (Association of Defence Political
Advisors).
Hij was jurylid in het Rekenhof voor de toelatings- en bevorderingsexamens van Auditeur, jurylid bij het
Instituut van Bedrijfsrevisoren voor de toelatingsproeven tot de stage, en lid van verscheidene jury's voor
de toelatings- en bevorderingsexamens bij het Vast Wervingssecretariaat voor het Overheidspersoneel
(vandaag SELOR).
Hij is Ere-reserve Luitenant-kolonel bij de Logistiek.

