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Voorwoord

Beter een gepensioneerde
militair in de rangen dan
een jonkie!
VOORWOORD DOOR YVES HUWART | SECRETARIS-GENERAAL

Wie bovenstaande titel leest denkt wellicht dat ik de waanzin nabij ben. Nochtans verwoordt deze titel wat er zich momenteel binnen ons leger afspeelt. Terwijl de Strategische visie van minister Steven Vandeput de verjonging van het leger predikt, versoepelt
de defensiestaf de voorwaarden om militairen tijdens hun pensioen een ‘vrijwillige encadreringsprestatie’ (VEP) te laten uitvoeren. Errare humanum est. Perseverare diabolicum!
Deze Latijnse spreuk betekent zoveel als: ‘Zich vergissen is menselijk. Volharden is des duivels’!
Volgens het principe nr. 9 uit de Strategische visie 2016-2030, ‘dient er
maximaal te worden afgestapt van
Life Time Employment, om van
Defensie een algemeen jongere organisatie te maken’. Zo hoopt de
regering de gemiddelde leeftijd van
boven de 40 jaar terug te dringen
naar 34. Half oktober 2016 - amper
enkele maanden na het verschijnen
van de Strategische visie - zondigt
de regering een eerste maal tegen
haar eigen principe, door de pensioenleeftijd voor alle militairen op
een brutale wijze te willen verhogen. Ten gevolge van de onzekerheid die er momenteel heerst rond
de nieuwe pensioenregeling, kiezen
veel militairen het zekere voor het
onzekere. Sinds de aankondiging
van de principebeslissing over de
nieuwe pensioenregeling van half
oktober 2016, stelt de defensiestaf
een aanzienlijke stijging vast van
de verzoeken voor ‘pensioenen op
aanvraag’ en de stopzetting van de
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‘vrijwillige verlenging van de militaire
loopbaan’. Hierdoor dalen de effectieven van Defensie sneller dan
voorzien. In combinatie met de
aanhoudende onzekerheid op vele
vlakken leidt dit stilaan maar onmiskenbaar tot een ware exodus.
Begin deze maand werd door de
defensiestaf een opmerkelijke oproep gelanceerd, waarin werd aangekondigd om meer militairen de
kans te geven om een ‘vrijwillige
encadreringsprestatie’ (VEP) uit te
voeren. Voor iedere post waarvoor
geen vervanging kan worden gevonden in de normale mutatieplanning, zal eventueel een VEP kunnen
toegestaan worden. Een militair die
een VEP uitvoert is reeds gepensioneerd en voert deze bijkomende
prestaties uit als reservist. Hiermee
wil de defensiestaf enerzijds tegemoetkomen aan de vraag van
bepaalde militairen om langer te
blijven werken en tegelijkertijd de
snelle daling van het aantal effectieven opvangen. Op het eerste zicht
lijkt dit een nobele doelstelling. Althans voor sommige uitverkorenen

waarvoor de aanvraag nog moet
worden goedgekeurd.
Wat echter onze bijzondere aandacht trok in de desbetreffende
oproep, is dat Defensie beslist heeft
om extra budget te voorzien om
het financieel verschil tussen het
pensioen en de laatste wedde te
kunnen uitkeren aan zij die in 2018
van deze VEP-regeling zullen gebruikmaken. Waar de afgelopen
jaren om budgettaire redenen de
rekruteringskraan voor jonge militairen fors werd dichtgedraaid, wordt
er bijkomend geld vrijgemaakt om
de ouderen langer bij Defensie te
houden. Een brutale pensioenverhoging en extra geld vrijmaken om
meer ouderen in dienst te houden,
heeft nog weinig vandoen met de
verjongingsobjectieven uit de Strategische visie. Ondertussen blijven
de operationele eenheden onderbemand en verweesd achter en
komen alle operationele lasten opnieuw op dezelfde schouders terecht. De enige logische oplossing
is nochtans heel simpel: gewoon
meer jongeren aanwerven! 
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