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Bericht van de Chef Defensie

Het voorbije weekend heeft de regering een aantal beslissingen genomen in de
marge van de begrotingsbesprekingen. Op het ogenblik van de beleidsverklaring
was ik in het buitenland. Sinds mijn terugkeer woensdagochtend had ik reeds
gesprekken met onze minister, alsook met de vakorganisaties.
Zoals jullie intussen weten, werden de eerste formele stappen gezet om de
pensioenen van de militairen aan te passen. Als Chef Defensie heb ik hierover twee
bezorgdheden. In de eerste plaats is er de bezorgdheid over de impact op de
militairen, met hun eigenheid. Anderzijds is er de bezorgdheid over de gevolgen
voor de organisatie.
Onze militairen verdienen respect. Het verhogen van de pensioenleeftijd is een
onderdeel van het maatschappelijk debat om het globale pensioensysteem
betaalbaar te houden. Ook de militairen zullen op een redelijke wijze hun steentje
moeten bijdragen. Ook wij zullen dus langer moeten werken in de
toekomst. Verschillende pistes worden onderzocht om “werkbaar werk” tot aan het
pensioen mogelijk te maken. Een volledige loopbaan bij Defensie zal in de
toekomst eerder de uitzondering worden. Het BDL-statuut (statuut beperkte duur)
komt al tegemoet aan deze maatschappelijke tendens. De aangekondigde
maatregelen treffen dan ook voornamelijk de actieve militairen die al een tijdje bij
Defensie werken. Ik begrijp ten volle de ongerustheid bij sommige militairen. Een
redelijke invoering van de nieuwe maatregelen moet een erkenning zijn voor de
geleverde prestaties.
Ons land verdient een operationele Defensie. De finaliteit van Defensie is
immers de operationele inzet ter verdediging van onze democratische waarden. De
beslissingen in het pensioendebat mogen de operationaliteit niet in het gedrang
brengen. Het uitgestippelde pad inzake investeringen en rekruteringen is absoluut
noodzakelijk om die operationaliteit te vrijwaren.
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Jullie verdienen het om correct geïnformeerd te worden. Er circuleert veel
informatie in de (sociale) media. Alles is echter nog niet volledig bepaald en
sommige informatie is nog voorbarig. De genomen oriëntaties moeten nu verder
uitgewerkt worden. Dit kan niet losgekoppeld worden van de debatten die nog bezig
zijn in de Nationale Pensioencommissie.
Als Chef Defensie engageer ik me om naar de politieke overheid toe maximaal de
belangen van het personeel te vrijwaren en de operationaliteit van Defensie te
verdedigen.
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