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Voorwoord

Het schaamteniveau
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

De term ‘ambitieniveau’ is binnen 
Defensie sinds jaar en dag een 
ingeburgerd begrip. Het is de ver-
tolking van wat ons land met zijn 
militaire middelen wil kunnen doen 
om uitvoering te geven aan zijn bui-
tenland- en veiligheidsbeleid. Met 
name, hoe België zijn eigen plek en 
rol in Europa en de wereld ziet en 
hoe het die rol wil invullen met zijn 
defensieapparaat.

Concreet fungeert het ambitieni-
veau als een strategisch ijkpunt 
voor Defensie. Op basis van het 
ambitieniveau kan immers bepaald 
worden welke militaire capaciteiten 
nodig zijn om deze politieke streef-
doelen te realiseren en hoe men de 
militaire instrumenten wil aanwen-
den.  Bijvoorbeeld: ‘x’ schepen ge-
durende zoveel maanden kunnen 
inzetten, ‘y’ gevechtsvliegtuigen 
gedurende een bepaalde periode in 
het buitenland kunnen ontplooien, 
of een land-battlegroup bestaande 
uit ‘z’ militairen binnen de zoveel 
weken voor een zekere tijdsduur 
operationeel kunnen gebruiken.

Aan het ambitieniveau hangt 
dus een prijskaartje, met name 
de middelen én de mensen om 

deze ambities waar te maken. En 
daar wringt nu al geruime tijd het 
schoentje! Zoals verderop in dit 
blad nogmaals geïllustreerd wordt 
(de artikels ‘24.962!’ en ‘Forum 
in Florennes’), beschikt het leger 
al lang niet meer over de midde-
len en - nog veel minder – over 
de mensen om te doen wat de 
regering en de bevolking nog den-
ken dat het kan doen. Het politiek 
vooropgestelde ambitieniveau is in 
realiteit grotendeels een lege doos 
geworden.

Zoals het goede militairen betaamt, 
slagen zij erin deze farce nog 
steeds mooi te camoufl eren. Al-
hoewel het de laatste jaren steeds 
moeilijker wordt, blijft Defensie een 
meester in het ‘de-kleren-van-de-
keizer-effect’: de keizer (het leger) 
heeft geen kleren (mensen) meer, 
maar iedereen – de Wetstraat in-
cluis – vindt de kleren nog steeds 
mooi. Een verhaal van collectief 
zelfbedrog, dus.

Het gevolg van deze houding is dat 
ons ambitieniveau eigenlijk verwor-
den is tot een ‘schaamteniveau’: 
een niveau van militaire mogelijk-
heden dat zo laag is geworden, 

dat we denken (en vooral hopen!) 
ermee weg te komen als we er 
juist boven blijven. Zodat we niet 
van schaamte diep onder de grond 
zouden moeten kruipen.

Bijgevolg doen we met Defensie 
iets niet langer omdat we het als 
land zelf willen, maar wel omdat 
de verwachtingen van de anderen 
ons daartoe dwingen: de NAVO, 
de VS of de andere bondgenoten. 
Het uitgangspunt is dus militair juist 
voldoende kunnen blijven doen om 
onze partners in de ogen te kunnen 
blijven kijken.

De politieke ambitie van dit land 
met Defensie is nu al geruime tijd 
om niet onder het schaamteniveau 
te geraken. Met de defensietop als 
deemoedige partner in deze ‘mis-
daad’. Mocht er een kampioen-
schap bestaan ‘de schijn ophou-
den dat er militair steeds méér kan 
gedaan worden met minder’, dan 
zou ons land al lang de champions 
league gewonnen hebben. Be-
nieuwd hoe lang deze schijnverto-
ning nog volgehouden kan worden. 
Zeker in post-coronatijden… 

Met admiraal M. Hofman hebben we alvast een nieuwe stafchef. Voor een nieuwe 

regering is het meer dan een jaar na de verkiezingen nog ‘iets te vroeg’. De peni-

bele situatie in vele eenheden vraagt nochtans om een grondige bijsturing van de 

koers die nu gevaren wordt. Niet in het minst op het vlak van het personeel. Tenzij 

onze beleidsverantwoordelijken het ‘ambitieniveau’ - tegen alle gezond verstand in - 

willen blijven herleiden tot een ‘schaamteniveau’.
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