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Over aanpakken en engagement
de militaire vakbond

Voorwoord

Over aanpakken en engagement.
Maar ook over vertrouwen.
VOORWOORD DOOR YVES HUWART | SECRETARISCH-GENERAAL

‘Ik wil de minister zijn van aanpakken, van engagement’, zegt kersvers defensieminister Loones in zijn beleidsverklaring van 26 november laatsleden in het Parlement.
Het antwoord hierop van de militaire vakbond ACMP-CGPM is: wij willen niets liever!
Wij willen effectief hopen, minister Loones, dat u de koe bij de horens vat. Ook al
rest u maar een half jaar om nog zaken te verwezenlijken.
Wij rekenen er écht op dat u ‘geen
luchtkastelen gaat voorspiegelen,
mooie praatjes gaat maken of show
verkopen’, zoals u aan uw collega’s
in het Parlement te kennen gaf. Want
die goed-nieuws-show hebben uw
militairen nu al tot in den treure mogen
horen de voorbije 15 jaar. Als personeel écht het belangrijkste kapitaal is,
zoals uw voorgangers en de militaire
top steevast beweerden, dan verdient de militaire gemeenschap een
betere behandeling dan deze die ze
de voorbije jaren gekregen heeft. Dan
verdient ze het ook ‘om de middelen
te krijgen om hun taak goed uit te
voeren’, zoals u in uw beleidsverklaring stelt. U verwacht ‘een eerlijk engagement’ van de militairen, zegt u.
En in ruil kiest u om hen ‘vertrouwen
en verantwoordelijkheid te geven’.
Wij kijken uit naar dat vertrouwen en
die verantwoordelijkheid. We willen ze
opnemen. Doch, zoals u ongetwijfeld
weet, is het niet louter een kwestie
van vertrouwen ‘geven’ als chef, maar
ook van vertrouwen ‘verdienen’. Een
chef – of hij nu politicus of militair is –
kan maar vertrouwen krijgen van zijn
medewerkers indien hij zich dit ook
waard toont. Door zijn daden. En niet
door zijn woorden. Dienaangaande
zijn uw militairen de voorbije jaren dikwijls in de kou blijven staan. Denken
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we maar aan het pensioendossier,
de onzekerheid over de sluiting van
de kazernes of de politieke intentie
inzake onze ziektedagen.
Vandaar dat we u durven te suggereren om eerst het vertrouwen in de militaire en civiele defensieleiding te herstellen. Boter bij de vis is hier leidend.
Dus: niet langer mooie praatjes,
zoals u zelf aangeeft. Dit begint met
fatsoenlijke en serieuze arbeidsvoorwaarden. Deze zijn niet alleen nodig
om mensen te kunnen behouden,
maar zeker ook om ze te kunnen krijgen. In de zes maanden waarover u
beschikt kunt u zeker al beginnen met
enkele serieuze bakens hieromtrent
te verzetten. De ACMP-CGPM wil u
hier graag bij helpen. Omdat dit óók
nodig is om het beeld weg te nemen
dat Defensie een onbetrouwbare en
onaantrekkelijke werkgever is.
We zouden u ook willen verzoeken
uw belofte om ‘ambitie’ te tonen waar
te maken op budgettair vlak. Mogelijks dient u dienaangaande dan méér
dan één tand bij te steken de komende weken. Want het ziet er niet goed
uit wanneer we het ontwerp-budget
voor 2019 er bij nemen. De voor Defensie geplande kredieten zouden in
reële termen zomaar eventjes 200
miljoen lager liggen dan deze in 2014,

het jaar waarin deze regering aan de
macht kwam. Dus zelfs ondanks de
extra taken en extra middelen ten gevolge van de terreurdreiging, zou het
leger volgend jaar opnieuw een lager
budget hebben dan vijf jaar geleden.
Stond er bovendien in het regeerakkoord van oktober 2014 niet zoiets
als ‘het leger terug de middelen geven om te kunnen functioneren’?
Net zoals ons kunt u dit enkel maar
een gebroken belofte noemen, mijnheer de minister. Ten andere, ook het
Rekenhof maakt zich in haar recent
rapport ernstige bedenkingen bij het
ontwerp-budget voor Defensie voor
2019. Dit lijkt ons dus ook een mooie
uitdaging voor iemand die ‘correcte
inzet en ambitie’ wil tonen. Net zoals
u houden militairen ervan om de zaken aan te pakken. Maar dan moeten
ze wel de middelen krijgen om dat te
kunnen doen. Dus ook de financiële.
We hopen dat u deze handschoen
wil opnemen.
Tot slot nog dit, geachte minister: een
militair gehoorzaamt en zet zijn leven
op het spel. En dat verdient respect.
Dit respect dient de overheid te vertalen in haar zorgplicht voor zij die dienen. België, zijn bevolking en het leger verdienen uw loyaliteit en inzet. U
kunt dan op de onze rekenen. Maar
wel: boter bij de vis! 
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