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Desinformatie van de CHOD?
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Naast de overeenkomst van 10 
juni werd eveneens een akkoord 
gevonden over het toekennen van 
maaltijdcheques, het invoeren van 
een verwijderingstoelage volgens 
woon-werkafstand en de verbete-
ring van de kostenterugbetaling bij 
tijdelijke zendingen in het buiten-
land. De invoering van deze koop-
krachtversterkende maatregelen 
vergt echter nog een aantal regel-
gevende activiteiten en zal dus nog 
enige tijd in beslag nemen. 

We zijn evenwel tevreden met de 
stappen die nu gezet werden. Te-
meer omdat de militaire vakbond 
ACMP-CGPM zwaar ingezet heeft 
op de afl ijning van de militaire wed-
des op deze van de Politie en op 
de toezegging van de benodigde 
financiële middelen voor deze 
weddeherziening.

We zijn echter minder te spreken 
over de communicatie van de 
CHOD over de weddeverhoging. 
Deze ruikt immers naar een on-
vervalste vorm van desinformatie. 
In de Flash Defensie Nr 9 schrijft 
Generaal Compernol dat de eer-
ste reeks werkzaamheden op dit 
vlak zullen voorgelegd worden aan 

de ‘volgende’ regering. Dit is niet 
juist!

Op expliciete vraag en op aan-
dringen van de vakbonden werd 
immers de verwijzing naar een 
‘nieuwe’ regering – en ipso facto 
ook naar de ’volgende’ regering – 
geschrapt uit het akkoord over 
de weddeverbetering dat tussen 
de CHOD en de vakbonden werd 
afgesloten op 10 juni. Juist om te 
vermijden dat de verhoging van uw 
wedde op de lange baan gescho-
ven wordt.

Indien er bijvoorbeeld nieuwe fede-
rale verkiezingen zouden komen in 
het najaar en de regeringsvorming 
even moeilijk zou verlopen als nu 
al 13 maanden het geval is, zou 
dit immers kunnen betekenen dat 
een eerste weddeverbetering niet 
zou kunnen plaatsvinden volgens 
de overeengekomen timing, maar 
dat ze wel eens op de Griekse ka-
lender zou kunnen gezet worden.

De verwijzing naar een volgende 
regering is volledig onterecht. Ten-
zij het welbewust gebeurt, maar 
dan is het woordbreuk. En in dit 
geval zelfs het schenden van de 

overeenkomst vanwege generaal 
Compernol.

Daarnaast vraagt de militaire vak-
bond ACMP-CGPM zich ook af 
waarom er zoveel ‘weglatingen’ in 
deze Flash Defensie zijn over de 
ware inhoud van de overeenkomst 
inzake de weddeverhoging. Er is 
immers veel meer overeengeko-
men in dit dossier dan louter de 
‘way ahead’ waarvan sprake in de 
Flash Defensie. Dat bedragen, het 
stappenplan of het juiste groeipad 
nog niet kunnen gegeven worden, 
begrijpen we. Want ze dienen im-
mers nog bepaald te worden. Maar 
waarom de militaire gemeenschap 
niet meer en niet beter geïnformeerd 
mag worden over de juiste intentie 
en draagwijdte van de overeen-
komst, dat kunnen we niet bevatten.

Waarom dienen militairen anno 
2020 nog steeds zo paternalistisch 
behandeld te worden? Of zou de 
overheid alsnog andere intenties 
hebben dan een robuuste wedde-
verbetering voor de militairen? En 
zou ze de militaire gemeenschap 
ondertussen zoet willen houden 
met loze wedde-beloften? De toe-
komst zal het uitwijzen. 

De vakbonden en de Chef Defensie hebben op 10 juni een overeenkomst afgesloten 

over een weddeverbetering voor de militairen. Dit is de eerste stap op een lange weg 

om de loonachterstelling met andere veiligheidsberoepen weg te werken. Nochtans 

roept de daaropvolgende communicatie van de CHOD vragen op.
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Desinformatie van de CHOD?

Een goeie Defensie tegen Covid-19

Dit is geen primeur: Defensie rekruteert  
kandidaat-militairen!

De onderhandelingstafel: vakbondswerk buiten de 
schijnwerper

Scramble!

Collectieve schuldenregeling

Munitietransport: dit kan ook u overkomen!

Ready for take-off!
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