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Chef Defensie aan het woord
de militaire vakbond

Voorwoord

Hectische tijden vergen
juiste informatie!
VOORWOORD DOOR YVES HUWART | SECRETARIS-GENERAAL

Politiek gekrakeel over de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen, de aankondiging
door de regering van nieuwe investeringen in allerhande materieel en een nieuwe stap in
de pensioenhervorming. Daarnaast: een langere inschrijvingsperiode voor de rekrutering
en het in dienst houden van steeds oudere reservisten. Verder: de plechtige uitreiking
van medailles op de Grote Markt van Brussel gevolgd door berichten over gebrekkig onderhoud van de graven van ‘onze helden’. Als militairen hebben we de afgelopen weken
heel wat voorgeschoteld gekregen...
Geef toe, de berichten van de afgelopen weken waren niet altijd even
fraai. En wat positief was, raakte ondergesneeuwd door meer negatieve
berichtgeving. In dit nummer van
De Schildwacht pakken we uit met
een primeur. Terwijl de militairen op
het terrein de evolutie van het leger
steeds meer bergaf zien gaan, kondigt de top van het leger aan dat de
toekomst hoopvol is. Wij wilden weten hoe de vork nu juist aan de steel
zit en gingen voor een uitgebreide
babbel op bezoek bij de hoogste
militaire baas. We laten de Chef Defensie aan het woord, uitgerekend op
een moment dat er (politieke) hoogspanning heerst bij het management
van Defensie, en vernemen uit eerste
hand hoe generaal Marc Compernol
naar de toekomst kijkt. Hierbij hebben we kunnen ervaren dat de Chef
Defensie niet anders is dan alle andere militairen: hij probeert er iedere dag
opnieuw het beste van te maken!
Het moet in ieder geval lang geleden
zijn dat er nog zoveel gedebatteerd
werd over de toekomst van Defen-
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sie. En natuurlijk zijn er over ieder
thema voor- en tegenstanders te
vinden, zowel binnen als buiten het
leger. Verschil in visie moet er zijn om
de beste keuzes te kunnen maken,
die van belang zijn voor ieder van
ons. Ook al vertraagt dit op het eerste zicht de besluitvorming.
Neem nu de pensioenhervorming.
Nog steeds leven heel wat militairen
met de onzekerheid over wat er nu
uiteindelijk van in huis gaat komen.
Wat we al zeker weten is dat de aangekondigde hervorming ten vroegste
in januari 2020 van start zal gaan. En
dus niet zoals de eerdere mededelingen: aanvankelijk januari 2018 en later januari 2019. Al het overige is nog
onzeker. Wie uiteindelijk onder de regeling ‘zware beroepen’ zal vallen of
hoe de reeds gepresteerde dienstjaren zullen meetellen om vroeger met
pensioen te mogen, is allemaal nog
onzeker. Een indicatie van wat het
kan worden hebben we reeds uitgebreid gecommuniceerd in de zomer
van 2017. Alleen merken we dat heel
wat militairen ‘besmet geraken’ door

berichtgeving via de (sociale) media
en uiteindelijk het vertrouwen in een
degelijke afloop verliezen. Begrijpelijk
wanneer we vaststellen hoeveel informatie er op ons afkomt en vooral
omdat de geleverde informatie soms
sterk varieert en gekleurd is al naargelang haar oorsprong. Daarenboven bekijkt iedereen de verkregen
informatie vaak vanuit een eigen perspectief, dat niet altijd onbevooroordeeld is.
Juiste en gebalanceerde informatie
is dus cruciaal, maar tegelijkertijd
ook bijzonder moeilijk. Als vakbond
willen we deze uitdaging blijven aangaan en vandaar trachten we ook via
onze diverse informatiekanalen de
militairen zo nauwkeurig mogelijk te
informeren. En dit telkens er een wezenlijke evolutie is. Vandaar dat wij u
(nog eens) oproepen om u via onze
website
(www.acmp-cgpm.be)
in te schrijven voor onze regelmatige
Upshot-berichten of onze InfoNews.
Op die manier blijft u op de hoogte
van wat er werkelijk van belang is
voor u als militair. 

De Schildwacht

Foto: Jurgen Braekevelt

Mei 2018 - nr. 03

Colofon

2

Voorwoord
Hectische tijden vergen juiste informatie!

De Schildwacht is het maandelijkse
tijdschrift van de Algemene Centrale
van het Militair Personeel. Alle leden
krijgen een exemplaar toegestuurd.
Adresgegevens worden behandeld
overeenkomstig de wet op de privacy (wet 8/12/1992).

4

Chef Defensie aan het woord

8

Privacyverklaring ACMP-CGPM

Verantwoordelijke uitgever:
Yves Huwart
Coördinatie:
Concetto Bandinelli
Algemene gegevens - ACMP:
Romboutsstraat 1 – Bus 021
1932 Zaventem
srt@acmp-cgpm.be
www.acmp-cgpm.be
Tel.: 02 245 72 14
Fax: 02 245 73 01

10

#MeToo

12

EUROMIL Presidium-meeting in Brussel

14

Recht van antwoord

BE32 2100 6234 6602
BIC: GEBABEBB
BE57 0682 3639 9535
BIC: GKCCBEBB

Foto cover: Malek Azoug

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Volg ons op Facebook
EUROMIL

European Organisation
of Military Associations

De Schildwacht

3

