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Voorwoord

Geachte mevrouw 
de Minister Dedonder

Laten we eerst een kat een kat noemen, mevrouw de 
Minister: u gaat een weinig benijdenswaardig persoon 
zijn. Versta ons niet verkeerd, u gaat met fantastische 
mensen samenwerken en hieruit veel voldoening put-
ten. Maar u gaat een organisatie aantreffen die volledig 
uitgehold is en de zwaarste crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog doormaakt. U gaat geconfronteerd wor-
den met een sterk krimpend personeelsbestand, met 
een leger dat met moeite zijn operationele missies kan 
uitvoeren, met uitgewoonde kazernes en met zwaar 
ontoereikende werkingsmiddelen. Bovendien gaat u 
de facturen moeten betalen van al die materieelaan-
kopen, terwijl u over ruimschoots onvoldoende euro’s 
zult beschikken. Met dank aan de vorige regering die 
zo ‘galant’ was de facturen naar u door te schuiven.

We hebben oprecht met u te doen, mevrouw de Mi-
nister. U gaat de kwadratuur van de cirkel moeten op-
lossen en hiervoor op weinig steun van uw collega’s 
kunnen rekenen. Ook bij de bevolking zal er niet al te 
veel begrip zijn. Internationale kwesties en buitenlandse 
militaire missies worden door de meeste Belgen als ‘ver 
van hun bed’ beschouwd. Dreigingen zijn weinig of niet 
tastbaar. Vandaar dat het moeilijk is om aan het volk uit 
te leggen dat een leger nodig is en dat dit geld kost. 
En steeds klagen over de homeland operaties, zoals 
de legertop doet, helpt ook al niet om het draagvlak bij 
de burger te vergroten. 

Vandaar dat we u bij deze enkele suggesties willen 
doen om Defensie ten dele uit de diepe put te helpen 
kruipen. Eerst en vooral – en voordat het leger com-
pleet leegloopt – moet het vertrouwen van het perso-
neel hersteld worden. Boter bij de vis is hier leidend. Of-
tewel: als men wil overgaan tot een ‘herkapitalisatie van 
het personeel’, zoals in het regeerakkoord staat, dan 

verdienen militairen fatsoenlijke en serieuze arbeids-
voorwaarden, te beginnen met de verloning. Hiermee 
kunnen we voorkomen dat nog meer militairen vrijwillig 
vertrekken naar de civiele arbeidsmarkt, de werving sla-
bakt en het leger nog verder uitgehold wordt. Allemaal 
zaken die ten koste gaan van de slagkracht.

Dit brengt ons bij de tweede suggestie. De voorbije 
decennia hebben defensieministers zich herhaaldelijk 
tot doel gesteld het leger nog kleiner, maar ook nog 
beter te maken dan hun voorgangers reeds deden. 
Ons leger is ondertussen de kampioen geworden in 
de discipline ‘meer doen met minder’. Vandaar dat we 
u verzoeken een einde te maken aan dit onevenwicht 
tussen taakstellingen en beschikbare mensen en wer-
kingsmiddelen. Bewindslui willen met het leger in de 
champions league voetballen, doch het heeft slechts 
de mogelijkheden voor de amateurklasse. Graag zou-
den we u daarom willen vragen te zeggen waar het op 
staat, mevrouw de Minister. Kan het nu eens eindelijk 
gedaan zijn met het jubeljargon, al die hoeraberichten 
en vals-positieve afkondigingen over hoe goed het gaat 
in het leger? Uw militairen in de eenheden geloven het 
al lang niet meer. Het werkt zelfs contraproductief. Sim-
pelweg omdat ze iedere dag opnieuw weer geconfron-
teerd worden met een andere, veel donkere realiteit.

Verder durven wij hopen, geachte Minister, dat u ook 
voldoende realiteitszin aan de dag gaat leggen met be-
trekking tot de vragen voor deelname aan buitenlandse 
missies. We adviseren u het leger niet te zien als een 
buitenlandpolitiek-instrument om ‘goed te doen’ en bij-
gevolg Defensie niet aan te wenden ter stimulering van 
de politieke gemoedsrust. Niemand wordt hier beter van. 
Tot slot nog deze tip: de grootste kracht aan het werk 
binnen de defensiestaf is inertie. Wees u ervan bewust!

Mevrouw Ludivine Dedonder heeft op 1 oktober bij Koning Filip de eed afgelegd als 

nieuwe minister van Defensie, de vijfde al op minder dan twee jaar tijd, maar wel de 

eerste vrouwelijke excellentie op Landsverdediging sedert 1831. Bij deze wensen 

we als militaire vakbond ‘onze’ nieuwe MOD enkele adviezen te geven.

VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER
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