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Onderwerp: Reëel gevaar Strategisch plan

vllnneer

- Tervueren Montgomery

Als voogdijminister ben ik altijd zeer attent op de situatie en het personeel van het WHL

Vanaf het begin van mijn mandaat heb ik gevraagd dat zijn rol op het gebied van militaire
geschiedenis, herinnering en burgerschap versterkt wordt.
Toen ik als minister van Defensie aankwam, zag ik het gebrek aan investeringen, zowel in

middelen als in personeel, die ten behoeve van het instituut waren gedaan, Dit is één van de
Tedenen waaTom ik gevraagd heb om de ontwikkeling van een strategisch plan, om het de
middelen en het nodige personeel te geven om zijn missies uit te voeren en dlt instituut de
plaats te geven die het verdient in de wereld van de miiitaire geschiedenis.

Het strategisch plan werd ontwikkeld door een comité dat bestond uit de
regeringscommissaris van Defensie en de regeringscommissarls van de Staatssecretaris van
Beqrotinq, de voorzitter van de Raad van BestuuT, de directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal, en twee experten in het domein van personeel en in het domein van
begroting (die ook leden zijn van de Raad van Bestuur). Er werd op regelmatige basis
teruggekoppeld naar het directiecomité en de Raad van Bestuur heeft het plan unaniem
goedgekeurd in de zitting van 17 juni 2021.

Het directiecomité wordt opgericht in overeenstemming met de wet van 28 april 2017 tot
oprichting van het War Heritage Institute en bestaat uit de directeur-generaal en de adjunct-
directeur-generaal en vier leden die verantwoordelijk zijn voor directies die rechtstreeks
onder het gezag van de directeur-generaal vallen,

Conform de voornoemde wet heeft de Raad van Bestuur meerdere bevoegdheden en is onder
andere bevoegd om de strategie van de instelling te definiëren.

uw mail van 5 juli heeft mijn volle aandacht genoten.
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Qua investeringen wordt voor de komende vier jaar een investeringsplan voor alle sites
vooropgesteld, voor een totaal van meeT dan 3 miljoen euro, Een substantieel bedrag
daarvan gaat naar het KLIvl, Daarenboven wordt samen met Wetenschapsbeleid en de Regie
der Gebouwen onderzocht hoe de gebouwen in het lubelpark in hun geheel kunnen
gerenoveerd worden/ dit in de aanloop naar 200 jaar België in 2030. Pas als de buitenkant
van de gebouwen volledig in orde gebracht is, kan ook aan een structurele vernieuwing van
de binnenkant gedacht worden.
De versterking van het personeel op de sites gebeuIt voornamelijk met militairen, die zich
vanaf een bepaalde leeftijd en onder bepaalde vooTwaaTden kandidaat zullen kunnen stellen
voor een detachering naar het WHI. Er wordt geen personeel van het KLI\4 weggehaald en
verplaatst naaT andeTe sites. Integendeel, de site van het KLIY krijgt ook zelf een eigen
sitemanager met staf en bijkomend onthaa lpersoneel.

De adjunct-directeur-generaal a,i. is een personeelslid van het WHI en werd in 2017, zoals
de rest van de directie, ad interim in zijn huidige functie aangeduid. Hij is historicus en heeft
jarenlange ervaring met het runnen van musea en erfgoedsites. Hij heeft zijn functie tot
dusver steeds in al zijn aspecten en naar behoren uitgevoerd. In de periode 2Ol7 -2O2o
tekende hij o.m. voor de organisatie van de herdenkingsprogramma's rond de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog.
Op 23 juni 2021 publiceerde Selor de vacature voor de aanduiding van een adjunct directeur-
generaal met een volwaardig mandaat. Deze vacature staat open voor iedereen.
De adjunct-directeur-generaal a.i. is niet de redacteur van het Strategisch Plan, Het werd
geschreven en bediscussieerd binnen het Strategisch Comité en finaal goedgekeurd door de
Raad van Bestuur. De adjunct-directeur-generaal a,i. maakte deel uit van het Strategisch
Comité en werd ook bij de oprichting van het WHI aangewezen door de Raad van Bestuur als
secretaris van dit orgaan.

Het WHI is een federale instelling die is verankerd op het hele grondgebied en dus zeker niet
alleen in Brussel. De sites van het WHI hangen niet af van het KLI\4.
De bezoekers aan het KLI4 vertegenwoordigen ongeveeT 1/3 van het totaal aantal bezoekers.
Net als het KLM verdienen alle sites dus de nodige aandacht.
De collecties zijn eigendom van de federale staat en het WHI bepaalt zelf waar het deze
opstelt en bewaart. De in het strategisch plan voorgelegde toekomstige spreiding is zeer
evenwicl-rig,

l'4et deze elementen hoop ik u van een antwoord te hebben gediend.

[4 et de meeste hooqachtinq,

Ludivine DEDONDER

re. +' ) 44'5:ôù . f:x r} ) 44197ôr . e.mail, trdrviiè.dedonder@mir.be
.bê


