
Januari - Februari 2020 - nr. 01
De Schildwacht

Tweemaandelijks tijdschrift van de Algemene Centrale van het Militair Personeel
Verantwoordelijke uitgever: Yves Huwart - Afgiftekantoor: Aalst X - P109013 de militaire vakbond

Voorwoord De wasmachine is gaan roesten



De Schildwacht2
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De wasmachine is  
gaan roesten
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Defensie gaat de komende jaren 
grote omwentelingen ondergaan: 
verwacht wordt dat 12.000 militai-
ren tussen vandaag en eind 2025 
het leger zullen verlaten omwille 
van pensionering en ontslag op 
eigen aanvraag. Deze uitstroom 
zal groter zijn dan de instroom via 
aanwervingen, waardoor het er 
alle schijn van heeft dat het aan-
tal beschikbare militairen in deze 
periode zal zakken tot 20.000. 
Tegelijk zal het merendeel van 
de hoofdwapensystemen in het 
komende decennium vervangen 
worden, wat grote inspanningen 
op het vlak van omscholing en 
training zal vergen. Terwijl gelijktij-
dig een aantal van de bestaande, 
oude capaciteiten operationeel zal 
moeten gehouden worden. Van-
zelfsprekend zullen de meeste 
operationele opdrachten en de 
reguliere trainings- en steunacti-
viteiten ook verder lopen.

Om deze omvangrijke transforma-
tie voor te bereiden en de werking 
van het leger te verzekeren tot 
2025, is er hoopgevend gestart 
met een Transitieteam. Er werd 
eveneens - even hoopgevend -  
een actieplan ‘HR – Visie 2030’  
met maatregelen in het personeels-

domein gelanceerd. Helaas wijzen 
de eerste outputs erop dat toch 
weer het klassieke reorganisatie-
concept wordt gevolgd: de struc-
tuur van de defensieorganisatie be-
paalt het beleid, niet de dreigingen 
en de échte veiligheidsbehoeften. 
Er wordt dus geopteerd voor een 
paar aspirientjes, daar waar een 
ingrijpende, mogelijks zelfs levens-
reddende operatie noodzakelijk is 
om het leger toekomstbestendig 
te maken.

De HR-initiatieven hebben zeker 
hun verdienste, doch het lijkt erop 
dat velen niet meer zullen zijn dan 
een pleister op een houten been. 
U leest er verder in dit tijdschrift 
meer over. Bovendien zal een deel 
van de op tafel liggende maat-
regelen pas tegen het einde van 
de komende regeerperiode een 
zichtbaar en tastbaar effect op 
de werkvloer hebben. Rijkelijk laat 
dus. Verder stellen we vast dat op 
het vlak van welzijn in het alge-
meen en veiligheid & preventie in 
het bijzonder, er opnieuw voor ge-
kozen wordt om voornamelijk lip-
pendienst te bewijzen aan mooie 
principes, maar dat er bitter weinig 
echt concrete zaken in de pipeline 
zitten.

Deze werkzaamheden geven sterk 
de indruk van een mechanisch 
‘transitie-circus’. Defensie heeft 
weer voluit zijn ‘regietent’ in Evere 
opgesteld. De ‘gedrilde’ stafdepar-
tementen laten daarbij volop hun 
bekende kunstjes zien. Doch voor 
welk publiek? En wie applaudis-
seert er nog? In de eenheden klinkt 
er in ieder geval geen applaus; 
daar zwellen de fluitconcerten aan.

Ten gevolge van de bezuinigin-
gen hebben we bijna 25 jaar de 
wasmachine (Defensie) linksom 
laten draaien en steeds langza-
mer. Dat ding is gaan roesten 
en al zijn onderdelen piepen en 
kraken. Nu gaat de defensiestaf 
proberen met veel proper water 
(nieuw materieel), doch te weinig 
waspoeder (mensen) die wasma-
chine rechtsom te laten draaien en 
terug op volle toeren te laten ko-
men. Iedere goede huisman/vrouw 
gaat u dadelijk kunnen zeggen dat 
dit geen schone was gaat opleve-
ren. Bovendien is het nog maar 
de vraag of er genoeg drijfkracht 
(geld) gaat zijn de komende jaren 
om de wasmachine stevig genoeg 
te laten zwieren. Het zou dus best 
eens kunnen dat het ding helemaal 
gaat vastlopen! 

Het leger moet zich nu al jaren zoals een acrobaat van het Cirque du Soleil in allerlei 

bochten wringen om de winkel open te houden en de schijn hoog te houden dat het 

in staat is de burger de veiligheid te verschaffen die hij verwacht. Hoe gaat dat dan 

gebeuren wanneer er nog eens één vijfde minder militairen zijn dan vandaag?
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