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Voorwoord Op een dood paard blijven rijden
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Voorwoord

Stel u voor dat u in een vliegtuig 
stapt en de piloot zegt: ‘Mensen, 
we hebben twee kapotte motoren. 
Maar we weten dat jullie staan te 
popelen om jullie bestemming te 
bereiken. Dus we stijgen op en 
proberen de motoren tijdens de 
vlucht te repareren. We denken 
dat het risico van een crash het 
waard is, want we willen niet dat 
jullie zich vervelen met wachten 
op het vliegveld.’ Als u een pas-
sagier was, zou u toch serieus 
ongerust zijn met een dergelijke 
boodschap. Dat is precies hoe wij 
ons voelden toen we in juni 2020 
te horen kregen dat de nieuwste 
versie van HRM@Defence op 1 ja-
nuari 2021 zou ingevoerd worden 
en wat dat informaticasysteem al-
lemaal geacht werd te gaan doen. 
Vandaar dat wij toen reeds onze 
grote bezorgdheid uitspraken over 
dit project en zijn timing. 

U weet ondertussen dat onze be-
kommernis en argwaan van negen 
maanden geleden volledig terecht 
waren, beste lezer. Hebt u de 
beproeving van laattijdige of ver-
keerde uitbetalingen van wedde, 
toelagen of vergoedingen (geluk-
kig!) niet zelf aan de lijve moeten 

ondervinden, dan hebt u onge-
twijfeld al van een collega verno-
men hoe groot de miserie is. En 
wanneer het niet gaat over foute 
fi nanciële verrichtingen, dan han-
delt het wel over de ontelbare ver-
keerde administratieve gegevens 
of verwerkingen met HRM@De-
fence. Het onheil houdt bovendien 
niet op: ondanks onze herhaalde 
interventies en de stellige belofte 
dat ‘de problemen tegen 31 maart’ 
opgelost zouden zijn1, is er nog 
steeds weinig feitelijke vooruitgang 
of betere kwaliteit van de output. 

Wij vrezen bovendien dat HRM@
Defence nog veel meer middelen 
zal gaan opslorpen dan het tot op 
heden al gedaan heeft; we spre-
ken nu al over ettelijke tientallen 
miljoenen euro’s en een zware 
personeelsfactuur. Zoals met vele 
grote, falende IT-projecten zijn we 
daarenboven bang dat dit project 
te laat of onvoldoende grondig bij-
gestuurd gaat worden. Wij vrezen 
dat er dus nog veel meer goed 
geld achter slecht geld zal gesme-
ten worden en dat de defensietop 
met dit dood paard zal willen blij-
ven rijden. Wij willen dat het per-
soneel zo snel mogelijk van deze 

ellende verlost wordt. Vandaar dat 
de militaire vakbond ACMP-CGPM 
besloten heeft Defensie via juridi-
sche weg in gebreke te stellen. U 
leest er meer over in dit nummer 
van De Schildwacht.

Gelukkig is het dezer dagen niet 
allemaal kommer en kwel bij De-
fensie en is er ook goed nieuws 
te melden. Uitstekend nieuws, 
zelfs! Want op 26 maart is er een 
cruciale stap gezet in het wedde-
dossier. Er werd die dag immers 
een overeenkomst bereikt tussen 
de vakorganisaties en de overheid 
over hoe de afl ijning van de wed-
des van de militairen op deze van 
de Politie concreet zal gebeuren. 
Dit betekent dat er voor iedere mi-
litair een serieuze weddeverhoging 
zit aan te komen tussen 2022 en 
2024. 

Deze overeenkomst wordt ac-
tueel omgezet in een ontwerp 
van koninklijk besluit, dat eer-
daags formeel onderhandeld 
wordt met de vakbonden. U 
gaat er kortelings meer over ver-
nemen in de publicaties van de 
ACMP-CGPM. 

Zwarte gaten in het heelal blijven groeien en slokken alles op wat in hun buurt komt. 

Defensie heeft ook zo’n zwart gat: HRM@Defence. De problemen van dit informati-

casysteem blijven maar groeien, het slorpt steeds meer geld en personeel op en nie-

mand schijnt exact te weten wat er zich binnenin afspeelt. Bovendien is er niemand 

die verantwoording moet afl eggen voor zijn falen.

Op een dood paard 
blijven rijden
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

(1) HBvL 04 maart 2021 – Spaarcenten aanspreken omdat Defensie premies niet betaalt 
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Op een dood paard blijven rijden

Defensie, motor van het herstel

Marine: stop of vooruit?

Rekrutering: too little, too late!

CIBE Sud, voorwaarts Marche!

Lokale afgevaardigde van de ACMP

Gepensioneerd, maar nog actief:  
enkele aandachtspunten

Beter beschermd dankzij een overeenkomst met 
Assuralia

HRM@Defence: Juridische stappen tegen Defensie
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