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Voorwoord

Stilstand is achteruitgang…
VOORWOORD DOOR YVES HUWART | VOORZITTER

Inmiddels is de Nieuwjaarsmaand achter de rug. Ge-
lukwensen en goede voornemens werden verspreid. 
De koopjesperiode werd officieel afgesloten, doch 
de gratuite politieke beloftes in de aanloop van de 
verkiezingen zullen vanaf nu alleen maar toenemen. 
Concrete realisaties uit politieke hoek zullen slechts 
hoogst uitzonderlijk zijn. Nochtans, gedurende de af-
gelopen ontmoeting met onze – alweer(!) – nieuwe 
minister van Defensie, Didier Reynders, ontstond de 
indruk dat er alsnog een aantal concrete zaken zou-
den gerealiseerd worden. De zeer nabije toekomst 
zal moeten uitwijzen of het om mooie woorden dan 
wel om daden gaat. Maar grootse verwachtingen 
koesteren vanuit de politieke wereld zou in de huidige 
context getuigen van naïviteit. Bijgevolg is het zaak 
om zich binnen Defensie rekenschap te geven van de 
keiharde realiteit. De realiteit van de ‘kritieke’ toestand 
van ons departement, welke de afgelopen weken ook 
erkend werd door verschillende hooggeplaatste mi-
litaire chefs. Vooral het personeelsbeleid baart vele 
zorgen.

De politieke toestand laat dus dit jaar weinig hoop 
op beslissingen waarvoor wetten moeten worden 
gestemd en/of koninklijke besluiten moeten worden 
bekrachtigd. Maar dit hoeft niet te betekenen dat er 
niets kan gebeuren in het belang van het personeel. 
Er zijn nog wel degelijk voldoende mogelijkheden 
om concrete maatregelen te nemen ter verbetering 
van het personeelsstatuut, zonder dat hiervoor wet-
gevend werk vereist is. Er hoeft dus niet gewacht te 
worden op een nieuwe regering; er kan ook onmid-
dellijk werk gemaakt worden van het verhogen van de 
attractiviteit van het militair beroep. ‘Nieuwe kazernes 
bouwen’ zal weliswaar niet voor morgen zijn, maar 

bv. de koopkracht van de militairen gevoelig optrek-
ken door een algemene verlaging van de HORECA-
prijzen, behoort wel tot de mogelijkheden. Of de reëel 
gepresteerde uren van de militairen compenseren in 
tijd in plaats van op forfaitaire basis. Uren die nadien 
volgens de keuze van betrokkenen kunnen opge-
spaard worden, verbruikt worden in functie van per-
soonlijke noden of uitbetaald worden wanneer het 
individu hiertoe de voorkeur geeft. Soepeler lokale 
arbeidstijdregelingen die beter inspelen op de noden 
van de mensen kunnen steeds ingevoerd worden. De 
activiteitenkalenders van de eenheden kunnen min-
der onderhevig gemaakt worden aan laattijdige wijzi-
gingen, zodat militairen en hun gezin duidelijker weten 
waar ze aan toe zijn. En zodat ze minder op het laat-
ste moment allerhande schikkingen moeten treffen 
om gezins- en familiaal leven te verzoenen. Opdrach-
ten kunnen aangepast worden aan de beschikbare 
middelen en mensen, zodat men niet langer van de 
ene compagnie naar de andere of van het ene schip 
naar het andere dient overgeheveld te worden. Kort-
om: mits goede en vastberaden wil van onze chefs 
kunnen heel wat zaken gerealiseerd worden, ook in 
de periode van ‘lopende zaken’.

Voor de ACMP-CGPM is het met andere woorden 
duidelijk dat men zich niet moet verschuilen achter 
de huidige politieke toestand om iets voor de militai-
ren te realiseren. Mits de nodige wil en creativiteit kan 
de defensiestaf veel doen om de attractiviteit van het 
militair beroep te verbeteren. Waarop wachten? Wij 
zijn er in ieder geval toe bereid. Wie zich de komende 
weken en maanden verschuilt achter de politieke si-
tuatie, riskeert niet enkel dat ‘stilstand achteruitgang 
wordt, maar ook leidt tot definitief verdwijnen…’ 

Sinds midden december beleven we een eigenaardige politieke situatie. Een minder-

heidsregering bestuurt tot aan de volgende verkiezingen van 26 mei, in een toestand 

van ‘lopende zaken’ waarbij budgettaire voorzichtigheid de norm is. Deze situatie 

dreigt ook na de verkiezingen nog lange tijd aan te houden. Op die manier wordt 

2019 wellicht het jaar van de politieke stilstand. Een nieuw drama voor Defensie lonkt!
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