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Voorwoord

Grappig gezicht: 
defensietop rolt de spierballen
VOORWOORD DOOR YVES HUWART  |  VOORZITTER

Had het dat maar eerder gedaan 
voor de psychosociale begelei-
ding van militairen tijdens en na 
hun missies. De militaire vakbond 
ACMP-CGPM trekt hierover al ge-
ruime tijd aan de bel, want deze 
steun is al jaren ruimschoots on-
voldoende. Niet alleen wordt de 
ernst van het probleem schrome-
lijk onderschat en zijn er te weinig 
middelen, maar de aanpak is bo-
vendien te reactief en weinig struc-
tureel. Met als gevolg dat heel wat 
personeelsleden kampen met hun 
geestelijke gezondheid.

Het spierballengerol aangaande de 
hervorming van de korpstucht, de 
statutaire tucht en het deontolo-
gisch kader heeft dan weer vooral 
veel weg van een 'do something, 
general' aanpak. Met name: toch 
maar iets doen om tenminste de 
indruk te wekken dat er doortas-
tend wordt opgetreden. Oftewel: 
met zware hagel in het wilde weg 
rondknallen in de hoop toch maar 
iets te raken.

Dat militairen reeds aan vier repres-
sieve rechtsstelsels onderworpen 

zijn – het tuchtstelsel, de statutaire 
maatregelen, het militair strafrecht 
en het gewoon strafrecht – en dat 
alleen de eerste twee al 25 maat-
regelen tellen om corrigerend op 
te treden, gaat blijkbaar verloren 
in de paniek rond de voortvluch-
tige militair. Dat Belgische militai-
ren daarenboven ook reeds over 
een zeer uitgebreid deontologisch 
richtsnoer beschikken, dat tot de 
meest robuuste van gans de NAVO 
behoort, daar wordt schijnbaar ook 
heel vlotjes overheen gegaan.

Zou het niet logischer zijn om, in 
plaats van halsoverkop te willen 
hervormen, eerst te onderzoeken 
waarom in dit dossier slechts twee 
van de bovenvermelde vijfentwintig 
maatregelen toegepast werden? 
Zou het niet kunnen dat dit in de 
eerste plaats te maken heeft met 
een gebrek aan kennis van het be-
staande instrumentarium? Zou het 
daarenboven niet kunnen dat de 
verschillende vormen van extremis-
me in de eenheden onvoldoende 
gedocumenteerd en niet centraal 
geregistreerd worden? Zou het 
kunnen dat de legertop de voor-

bije jaren niet de juiste prioriteiten 
gesteld heeft en niet de gepaste 
keuzes gemaakt heeft op het vlak 
van de werking van het defensie-
apparaat? Is die vooropgestelde 
optimalisering van het mutatiebe-
leid dan eigenlijk niet eerder een 
symptoombestrijding dan een 
aanpak ten gronde? 

Zou het dus niet meer opportuun 
zijn om de falende toezichts- en 
controlefunctie van de militaire hië-
rarchie grondig te hervormen? Zou 
het niet meer aangewezen zijn om 
de lakse kwaliteitsbewakingsme-
chanismen bij Defensie ingrijpend 
bij te sturen? Zou het niet nodig 
zijn om afstand te nemen van die 
'ons kent ons' cultuur, waarbij een 
afgesloten clubje aan de top de za-
ken regelt en mekaar zeker geen 
pijn wil doen? En zou het niet drin-
gend tijd zijn om eindelijk komaf te 
maken met de complete afwezig-
heid van iedere vorm van accoun-
tability bij het militaire commando? 

Echte verandering begint immers 
bij de top! 

Het commando gaat er snoeihard tegenaan dezer dagen: de tucht- en statutaire 

maatregelen moeten worden herzien, de waarden en normen van Defensie moeten 

worden uitgebreid en de screening van militairen moet hervormd worden. Daarnaast 

worden ook het mutatiebeleid en de psychosociale steun onder handen genomen. 

Dit alles ten gevolge van de zaak ‘Jürgen Conings’ en onder het motto: het leger 

treedt manmoedig op!
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handelingscomité
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Het leger weet zelfs niet hoe groot het probleem 
van extremisme is
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