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Minister van Defensie en Vicepremier Didier Reynders heeft tot hiertoe gedaan wat
hij kon binnen een regering in lopende zaken. De defensiestaf heeft inmiddels groen
licht gekregen om een aantal HR-initiatieven uit te werken. Maar de toestand in de
eenheden blijft op vele vlakken lamentabel. Er is dus nog geen tastbare verandering
bij de basis. Intriest!
Gedurende onze ontmoeting met
Minister van Defensie en Vicepremier Didier Reynders van midden januari 2019 had hij het op
die manier aangekondigd: ‘Grote
nieuwe initiatieven zouden er niet
meer volgen met een regering
in lopende zaken. Maar hij was
duidelijk van plan om nog een
aantal concrete en punctuele zaken te verwezenlijken.’ Het moet
gezegd dat onder meer een belangrijk investeringsdossier voor
de Marine werd gerealiseerd. Op
personeelsvlak werden een aantal kleinere aanpassingen voorgelegd aan het parlement. Aanpassingen aan bestaande wetgeving
die moet bijdragen tot het wat
langer in dienst houden van sommige reservisten, het optrekken
van sommige leeftijdslimieten om
wat meer reservisten en militairen in het BDL-statuut te kunnen
aanwerven evenals een versoepeling van enkele procedures om
als militair intern het departement
te kunnen doorstromen. Binnen
de huidige politieke context is dit
lovenswaardig werk. Maar er zal
véél meer moeten gebeuren om
het tij écht te doen keren.
In dit opzicht heeft de minister ook
aanvaard dat DG HR een reeks
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personeelsinitiatieven kan uitwerken. Verder in deze editie van De
Schildwacht treft u een overzicht
van de pistes waaraan gewerkt
wordt. Alleen zal de concrete realisatie van al deze maatregelen
voorbehouden blijven voor een
volgende regering. We moeten
dus nog niet al te snel hopen op
die algemene weddeherziening
of de invoering van een ‘verwijderingsvergoeding’. Maar zoals
we reeds in het verleden hebben
gemeld, kunnen er ook een aantal initiatieven genomen worden
op het niveau van het militair reglement. We denken dan vooral
aan maatregelen die bijdragen
tot een gunstigere arbeidstijdregeling voor de militairen. Ook dit
proces werd inmiddels opgestart.
Voor de ACMP-CGPM moet er
nu zo spoedig mogelijk werk gemaakt worden van een arbeidstijdregeling die komaf maakt met
forfaitaire aanrekeningen van geleverde prestaties. Daarenboven
moet er ook rekening worden
gehouden met het tijdstip van de
dag of de week om gepresteerde
uren aan te rekenen. Wie buiten
de reguliere diensturen prestaties
verricht (bv. tijdens het weekend),
moet deze uren op een andere
wijze aangerekend of gecom-

penseerd krijgen dan vandaag
het geval is. En wat er al zeker
niet moet gebeuren is bepaalde
‘gunstmaatregelen’
afschaffen
zonder andere tastbare voordelen in te voeren.
Maar wat nog veel belangrijker
is om militairen toe te laten hun
werktevredenheid terug te vinden,
zijn de omstandigheden waarin
onze militairen hun dagdagelijks
werk moeten verrichten. De afgelopen weken trokken we naar enkele luchtmachtbasissen om eens
de temperatuur te meten bij ‘onze
jongens’ (en uiteraard ook onze
vrouwelijke collega’s). De problemen waar deze mensen voortdurend mee geconfronteerd worden
tonen de lamentabele toestand
aan. En dit zowel op het vlak van
bv. infrastructuur, bevoorrading
als personeelsbezetting. Situaties
die ‘buitengewoon droevig’ zijn
voor al wie het ooit anders heeft
gekend. Terwijl Defensie tracht
om de toegangsdeur wijd open te
zetten om jonge rekruten aan te
werven, gaan steeds meer militairen via de achterdeur buitenwandelen als de toestand niet snel
op orde geraakt en het personeel
niet het gevoel krijgt dat de overheid écht voor hen zorgt!
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