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‘Onze doelstelling is een perfor-
mant beroepsleger, met gemo-
tiveerde militairen en de laatste 
nieuwe technologie’. Deze zin 
komt letterlijk uit de State of The 
Union-toespraak van premier 
Alexander De Croo op 11 oktober. 
Een zeer verheven doel, zeer zeker, 
doch wanneer we een politicus ho-
ren spreken over een ‘performant 
leger’, dan zijn we steeds op onze 
hoede. 

Want eigenlijk stond meneer De 
Croo gewoon te papegaaien. (Vol-
gens het woordenboek betekent 
papegaaien: anderen napraten, 
meestal met mooi verpakte, niets-
zeggende woorden; fabeltjes ver-
tellen, dus.)

Het begon met voormalig minister 
De Crem die het reeds in 2008 had 
over een ‘kleiner en performanter 
leger’ dat hij zou uitbouwen. Zijn 
opvolger Vandeput beweerde in 
2014 een ‘slanker en performan-
ter leger’ te willen creëren. De 
voorganger van De Croo, Charles 
Michel, stelde in 2015 dat Defen-
sie ‘performanter’ zou worden. 
Hoewel hij de woorden ‘slanker’ 
of ‘kleiner’ niet uitsprak, bedoelde 
Charles Michel wel degelijk een af-

geslankt leger, zoals later zou blij-
ken uit de Strategische Visie (het 
‘plan Vandeput’). Daarenboven 
ook ‘afgeslankt’ op financieel vlak, 
want: er kwamen zware besparin-
gen. We weten ondertussen alle-
maal hoe het gegaan is met deze 
performanter leger-doelen van 
onze excellenties…

Nu komt premier De Croo met de-
zelfde doelstelling af: performant, 
dus. We zijn zeer benieuwd wat dat 
gaat geven. En of het deze keer 
opnieuw ‘kleiner’ zal betekenen, 
met minder personeel dus. Ofte-
wel: gaat de beoogde getalsterkte 
van 29.000 personeelsleden uit het 
STAR-plan van minister Dedonder 
bijgevolg binnen een paar jaar niet 
in de vuilbak belanden? Zoals ge-
beurde bij alle strategisch plannen 
van de voorbije 20 jaar.

Doch niet getreurd, volgens onze 
premier zullen de militairen wel 
‘gemotiveerd’ zijn. Ook hier zullen 
we waakzaam blijven de komende 
jaren. Er wordt met ons pensioen 
immers al een decennium lang ge-
marchandeerd. Tijdens de voorbije 
begrotingsbesprekingen was het 
weer van dattum. Dit maal wil-
den de liberalen morrelen aan de  

perequatie van de ambtenaren. 
Waarbij er ook al met een half oog 
gekeken werd naar de pensioenen 
van de militairen.

Exact tien jaar geleden, in 2012, 
lanceerde toenmalig minister van 
Pensioenen, de liberaal Van Quic-
kenborne, reeds het voorstel om 
de pensioenleeftijd van de militai-
ren fors op te trekken. Een kleine 
vijf jaar later stelde de liberale mi-
nister Bacquelaine voor om deze 
leeftijdslimiet te verhogen naar 63 
jaar. En nog eens vijf jaar later wil-
len de liberalen dus gaan prutsen 
aan de perequatie.

Als ze erin slagen hun voornemen 
uit te voeren, gaat het zeker goed 
komen met dat oogmerk van onze 
eerste minister: een performant 
beroepsleger met gemotiveerde 
militairen. Ze zullen dan ongetwij-
feld heel geestdriftig en gedreven 
zijn, onze militairen, zeker wanneer 
hun organisatie dan ook nog eens 
opnieuw kleiner zou worden.

Enige hypocrisie schijnt de liberale 
bewindslui kennelijk niet vreemd te 
zijn. 

Alhoewel de titel het misschien anders laat uitschijnen, gaat dit voorwoord niet over 

de veelal bontgekleurde vogels die leven in de tropen. Maar wel over de soms even 

bont gevederde schepsels die gedijen in en rond de Wetstraat. Verder handelt dit 

stukje ook over uw motivatie en uw pensioen. En een klein beetje over hypocrisie.
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Nieuw: ‘Toelage Instructor’

Een betere vakbond, ook voor de BDL!

BDL: handleiding

50 jaar EUROMIL

Smakelijk!

Enquête ‘Identiteit’ 2021

‘Recovery Group’ in het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg

Opkomen voor de militairen en het milieu

Vriendschap door sport
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Colofon

Volg ons op Facebook
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