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Voorwoord

Bij de defensietop zijn ze tegenwoordig dol op fi lmpjes 
maken. Over zichzelf en vooral met zichzelf. Ineens 
kijk je naar de CHOD en VCHOD die aan een café-
toog pogen de militaire gemeenschap een – weliswaar 
goedbedoeld – corona-advies te geven. Terwijl de walm 
van verschaald bier je via het beeldscherm tegemoet 
komt. Enige tijd daarvoor ontving je de link naar een 
fi lmpje met de toenmalige DGHR, die als een gesjeesde 
stofzuigerverkoper trachtte zijn plannen ter verbete-
ring van het personeelsstatuut te verkopen. Plannen 
die ten andere hoofdzakelijk uit gebakken lucht bleken 
te bestaan, want: onvoldoende politiek afgetoetst en 
evenmin politiek goedgekeurd.

Recent mochten we via het scherm de hoogste militair 
van dit land verwelkomen met zijn ‘Blijde Boodschap’ 
over HRM@Defence. Volgens dit ‘Evangelie’ blijkt het 
informaticasysteem voor het personeels- en verlonings-
beheer kennelijk toch niet zo’n totale catastrofe te zijn. 
Terwijl nochtans vele militairen zich iedere dag afvra-
gen wat ze misdaan hebben om deel uit te maken van 
deze Parochie van Miserie. Dat de Chef Defensie in zijn 
fi lmpje ‘en passant’ het personeel ook nog een vorm 
van censuur wil opleggen, door er de militairen aan 
te herinneren wat loyaliteit betekent wanneer ze hun 
ongenoegen kenbaar maken over het misbaksel van 
HRM@Defence, moet er dan ook nog maar bij kunnen.

Het ‘leading by example’ bij het leger is kennelijk ver-
vangen door ‘leading by Youtube’. Oftewel: de verpak-
king is belangrijker geworden dan de inhoud en chefs 
pogen het gewenst gedrag via het beeldscherm af te 
dwingen – sommigen onder hen bovendien via Twitter.

In zijn alternatieve universum lijkt de legertop zoals een 
kat op een hete kachel, nerveus huppelend van de ene 
poot op de andere wanneer het gaat over de toeken-
ning van bijkomende budgettaire middelen voor het 

personeel. De voorbije vijftien jaar werd er steeds op-
nieuw geknipt in de personeelsuitgaven, niet zelden op 
voorstel van of met instemming van de defensiechefs. 
Voor het eerst sinds lang staat het gesternte nu gunstig 
om het militair beroep wezenlijk attractiever te maken. 
Iedereen zou verwachten dat er van dit momentum 
zou gebruik gemaakt worden en volop de kaart van 
het personeel zou getrokken worden om de jarenlange 
verwaarlozing stapsgewijze ongedaan te maken. Maar 
niettegenstaande alle kaarten gunstig liggen, hebben 
de hoogste militaire autoriteiten de afgelopen weken/
maanden - weliswaar binnenskamers – ernstige terug-
houdendheid aan de dag gelegd om heel wat extra 
euro’s vrij te maken voor betere weddes en hogere 
toelagen voor de militairen. Terwijl diezelfde mensen, 
opnieuw in hun fi lmpjes, wel de mond vol hebben over 
‘prioriteit aan het personeel’. Of hoe men ‘A’ preekt en 
in de praktijk ‘B’ wil doen?

Gelukkig is daar nog de minister van Defensie om de 
puntjes op de ‘i’ te zetten en de juiste prioriteiten te 
stellen, ook wanneer de voorkeuren en keuzes van de 
militaire top anders zijn. Onze bewindsvrouw neemt 
haar verantwoordelijkheid op tegenover het personeel 
en engageert zich voluit om haar woorden effectief om 
te zetten in daden. We zijn er nog niet en als vakbond 
blijven we op onze hoede, doch de minister heeft bij-
voorbeeld terdege de eerste concrete stappen gezet 
voor de grootste verbetering van de verloning van de 
militairen sedert…. de jaren 60! U leest er meer over in 
deze editie van De Schildwacht.

De militaire vakbond ACMP-CGPM roept hierbij nog-
maals alle verantwoordelijken op om werk te maken 
van deze broodnodige verbetering van het militair sta-
tuut, te beginnen met de wedde. Stop met dit dossier 
verder met de handrem op en met slepende voeten te 
behandelen. Actie! Nu! Pronto! 

Laten we het deze keer even hebben over: schone schijn, woorden en daden, ver-

keerde voorkeuren, beleid met de handrem op, een alternatief universum, digitaal 

leiderschap, uw centen… en fi lmpjes.

Filmpjes bij het leger
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER
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