Afdeling Edegem

De Edegemse afdeling van de Nationale Strijdersbond nodigt U uit
op een lezing door de heer Generaal Marc COMPERNOL, Chef Defensie,
op dinsdag 19 mei 2020 om 20 uur
in hotel “De Basiliek”, Trooststraat 22 te 2650 Edegem

“Defensie: huidige en toekomstige uitdagingen”
Welke zijn de uitdagingen van Defensie in een wereld
waarin Europa zijn statuut van veiligheidscocon als
schuilplaats voor de ons omringende chaos verloren heeft?
De veiligheidsomgeving wordt immers steeds complexer
en minder voorspelbaar. Terwijl de hernieuwing van
wapensystemen sinds 2018 succesvol werd opgestart,
moet Defensie een cruciale herkapitalisatie in het
personeelsdomein realiseren ten einde de veiligheid van
onze medeburgers evenals een solidair operationeel
engagement te kunnen blijven garanderen. Onze
operationele output behouden, onze paraatheid verhogen,
gelijktijdig het personeelsbestand hernieuwen en de
integratie van nieuwe wapensystemen voorbereiden, zijn
zowel simultane als onafscheidelijke objectieven die de
nodige interne flexibiliteit en de inplaatsstelling van de
noodzakelijke budgettaire middelen zullen vergen.
Generaal Compernol studeert in 1980 af aan de Koninklijke Militaire School als burgerlijk
ingenieur mechanica en ballistiek. Hij kiest voor de artillerie en behaalt tevens het
paracommandobrevet. Aanvang jaren ’90 neemt hij als kapitein en commandant van de
Batterij Paracommando deel aan de operaties Sunny Winter in Congo Brazzaville en
UNOSOM II in Somalië. Zijn loopbaan vormt een rijke afwisseling van bevelvoeringsfuncties
op verschillende niveaus, staffuncties in vooral het operationele domein en vormingen in
binnen- en buitenland. Op 13 juli 2016 wordt Luitenant-generaal Compernol aangeduid als
Chef Defensie en bevorderd tot generaal. Sedert 2010 is hij Vleugeladjudant van de Koning.
Indien U wenst gebruik te maken van deze unieke kans om rechtstreeks van de Chef
Defensie meer te vernemen over de uitdagingen van vandaag en morgen, bent U meer dan
welkom. Om organisatorische redenen vragen we wel in te schrijven vóór 14 mei op het
volgende e-mailadres : hendrik.vansluijs@hotmail.com. De deuren openen om 19.30 uur en
deelname is gratis.

