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Tijdens een opvallende nieuwjaarsreceptie op 25 januari jl. sprak de Chef Defensie talrijke prominenten, journalisten en militairen toe. In een weldoordachte toespraak en gebruikmakend van de meest moderne communicatietechnieken, kondigde generaal M.
Compernol een hoopvolle toekomst aan. Maar: the proof of the pudding is in the eating…
Met een reeks indrukwekkende cijfers uit 2017 illustreerde generaal
M. Compernol op zeer bevattelijke
wijze tot wat Defensie allemaal nog
in staat is. Het aantal vlieguren per
dag, het totaal aan afgelegde kilometers of de dagen aanwezigheid
op zee gaven duidelijk weer dat
Defensie nog leeft. De niet aflatende
inzet van de militairen is daar zeker
niet vreemd aan. Maar tegelijk beseft iedereen dat Defensie voor een
reeks enorme uitdagingen staat om
ook in de toekomst nog verder in leven te kunnen blijven.
De Chef Defensie (CHOD) liet er dan
ook geen misverstand over bestaan.
Het wordt het jaar van de waarheid
voor de Strategische visie, aldus de
generaal. Deze Strategische visie
beschrijft wat het land van Defensie
verwacht en de middelen die het ervoor zal toekennen, op het vlak van
het personeel en budget. Maar ook
een ambitieus investeringsplan die
inmiddels werd vastgelegd in een
militaire programmatiewet zal bepalend zijn voor de toewijzing van de
budgettaire middelen. Vanuit Defensie zal er nog dit jaar voor om en bij
de 10 miljard euro aan investeringen
op de regeringstafel terechtkomen,
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liet de CHOD zich ontvallen. Met de
toewijzing van de contracten voor
nieuwe vliegtuigen, schepen en
voertuigen zal de concretisering van
de Strategische visie een grote stap
voorwaarts nemen. Dossiers voor
tientallen programma’s zijn voorbereid, akkoorden en intentieverklaringen zijn getekend, prospecties
en evaluaties zijn aan de gang. En
nu…, enkel nog het tekenen van de
contracten door de regering!
Dergelijke aankondigingen hebben
ongetwijfeld tot doel om vanaf nu
het alomtegenwoordige en diepgewortelde pessimisme binnen de
defensiegemeenschap, de rug toe
te keren. Als militaire vakbond willen we daar graag in meegaan.
Maar tegelijkertijd zijn we beducht
voor een evt. mislukking. Een puur
hypothetische stelling waarbij die
belangrijke contracten, om welke
reden dan ook, niet zouden worden
getekend door de regering, zal wellicht tot een nooit meer te herstellen
wantrouwen leiden bij de militairen.
In dit opzicht was de toespraak van
de CHOD dus meer dan gewaagd.
Een mislukking in 2018 zou dan
kunnen leiden tot een zeer trieste
nieuwjaarstoespraak in 2019…

Een ander opmerkelijke oproep
van de CHOD was de schreeuw
naar een meer dan aanzienlijke
rekrutering van jonge militairen.
10.000 Jobs in de komende vijf
jaar, aldus de CHOD. En dit terwijl
er in België ongeveer 150.000 jobs
niet ingevuld geraken. De vraag
stelt zich dus hoe Defensie competitief kan blijven en de concurrentie
kan aangaan met andere spelers
op de arbeidsmarkt? Behalve een
vage oproep naar het bedrijfsleven
om samen te werken, hebben we
alvast geen duidelijke ingrediënten
kunnen noteren om het statuut van
de militairen wezenlijk aantrekkelijker te maken. Zou het eens geen
tijd worden om ook in dit domein
een ‘Strategische visie en bijhorende programmatiewet’ te gaan ontwikkelen? Al zouden wij als militaire
vakbond al tevreden zijn, mocht er
in overleg met de sociale partners
een betrouwbaar sectoraal akkoord kunnen worden afgesloten
en er over een aantal heikele thema’s, zoals bv. een aanvaardbare
pensioenregeling, klaarheid zou
worden geschonken. Laten we in
ieder geval in 2018 van de personeelszaak geen bijzaak maken! 
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