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Voorwoord

Vertrouwen is m.a.w. de kern van 
het militair zijn. Wanneer er vertrou-
wen in de kamer is – welke ook 
deze kamer is: de woonkamer van 
het gezin, de troepenkamer in de 
kazerne, de kleedkamer van de 
sporthal, de machinekamer van 
het fregat, de logementskamer tij-
dens de buitenlandse missie – dan 
gebeuren er goede dingen. Wan-
neer er geen vertrouwen aanwezig 
is in de kamer, gebeuren er geen 
goede dingen. En juist dit vertrou-
wen van het personeel in Defensie 
staat al heel lang onder druk. Het 
vertrouwen in Defensie als werk-
gever heeft de afgelopen jaren nog 
nooit zo laag gestaan.

De meest gangbare defi nities van 
vertrouwen omvatten doorgaans 
de volgende elementen: de bereid-
heid van een persoon of groep om 
afhankelijk te zijn van de daden van 
een andere persoon of groep; iets 
wat cruciaal is in militaire eenhe-
den. Daarnaast is het de verwach-
ting van een persoon dat degene 
die hij vertrouwt (en dit kan een 
persoon of een organisatie zijn) zal 
handelen op een manier die hem 
niet zal benadelen. Verder gaat 
vertrouwen over geloven dat een 

ander oprecht is of dat iets goed 
zal gaan.

Alle drie de elementen zijn bij het 
gros van de militairen de voorbije 
jaren negatief beïnvloed. De weten-
schap dat we nog jarenlang met 
ernstige personeelstekorten en be-
perkte middelen moeten werken, 
maken het personeel onrustig en 
ondermijnen het vertrouwen. Maar 
ook onbegrip over de zwalkende 
koers die Defensie vaart en het 
uitblijven van belangrijke beslis-
singen voor de toekomst werken 
onvrede en afnemend vertrouwen 
in de hand.

Opmerkelijk is overigens dat het 
afgenomen vertrouwen niet zo-
zeer ontstaan is bij de relaties met 
collega’s en de directe chefs, maar 
dat de pijn vooral zit bij de wijze 
waarop de politiek met Defensie 
de voorbije decennia is omge-
gaan. De hoop van velen die het 
leger een warm hart toedragen en 
de neerwaartse spiraal wensen te 
doorbreken, is dan ook nadrukke-
lijk gevestigd op de visie en daad-
kracht van de minister van Defen-
sie. En mogelijk is er op dit vlak 
licht aan het einde van de tunnel. 

De recente verklaringen van ‘onze’ 
minister Ludivine Dedonder, maar 
ook haar jongste besluiten en han-
delingen laten het beste verhopen 
voor de defensieorganisatie en in 
het bijzonder voor haar mensen.

De bilaterale vergadering die de 
militaire vakbond ACMP-CGPM op 
11 december met de minister heeft 
gehad, heeft deze eerste positieve 
indrukken en daden enkel maar 
bevestigd. Sleuteldossiers zoals, 
onder andere, de pensioenleeftijd, 
een ernstige weddeverhoging, 
adequate medische zorgverstrek-
king en simpele administratieve 
verwerking, convenabele infra-
structuur, het welzijn op het werk, 
een correct personeelsbeheer, 
zouden eindelijk eens op een gun-
stige manier kunnen evolueren en 
tot een voor de militaire gemeen-
schap goed einde gebracht kun-
nen worden.

Wanneer minister Ludivine De-
donder haar verklaringen ook ef-
fectief kan omzetten in daden, 
zal bij het personeel van Defensie 
het vertrouwen ongetwijfeld weer 
groeien. 

Wanneer ik een gesprek voer met oudere militairen, dan valt het mij op dat er één 

thema is dat dikwijls terugkeert: vertrouwen. Vertrouwen is deel van het DNA van het 

militair beroep. Vertrouwen in de collega’s, vertrouwen in de chefs, vertrouwen in de 

uitrusting, vertrouwen in de procedures, oftewel: vertrouwen in de organisatie, het 

behoort tot de essentie van ons beroep.

Vertrouwen
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER



De Schildwacht 3

De Schildwacht

European Organisation 
of Military Associations

EUROMIL

November - December 2020 - nr. 06

2

4

6

8

10

12

14

Vertrouwen

Het pensioendossier: Aanpassing van het  
minimumpensioen - Stand van zaken

‘Autodelen’ bij Defensie

Air Crash Investigation

Welk verlof voor de kandidaat-militairen?

Covid-19: The Return

Nieuwe ledenbijdrage

Foto cover: Peter Leduc Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

De Schildwacht is het tweemaan-
delijkse tijdschrift van de Algemene 
Centrale van het Militair Personeel. 
Alle leden krijgen een exemplaar 
toegestuurd. Adresgegevens wor-
den behandeld overeenkomstig de 
wet op de privacy (wet 8/12/1992 & 
GDPR).

Verantwoordelijke uitgever:
Yves Huwart
Coördinatie: 
Concetto Bandinelli &  
Laurent Schmitz

Algemene gegevens - ACMP:
Romboutsstraat 1 – Bus 021
1932 Zaventem
srt@acmp-cgpm.be
www.acmp-cgpm.be
Tel.: 02 245 72 14
Fax: 02 245 73 01

BE32 2100 6234 6602
BIC: GEBABEBB

BE57 0682 3639 9535
BIC: GKCCBEBB

Colofon

Volg ons op Facebook

Foto: Concetto Bandinelli


