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Militairen   Burgers  

Fontainasplein 9/11 - 1000 Brussel   Fontainasplein 9/11 - 1000 Brussel  

Tel.:   02 508 59 66  Tel.:  02 508 58 64  

Fax:   02 508 59 34    Fax:  02 508 59 34  

E-mail:   hans.lejeune@acod.be  E-mail:  eddy.plaisier@acod.be  

  robby.huysmans@acod.be       

  susy.luyten@acod.be       

Nationaal verantwoordelijken       

Federaal Secretaris       

Eddy Plaisier       

Tel.: 02 508 58 57       

Bestendig Secretarissen Militairen  Coördinatoren Burgerpersoneel  

Hans Le Jeune  Patrick Aps  (Voorzitter Burgerpersoneel)  

Tel.: 02 508 59 66  Tel.: 0477 24 89 81  

Robby Huysmans  Magda Ameele  

Tel.: 02 508 58 62  Tel.: 051 26 15 33  

Stafmedewerker Militairen       

Susy Luyten      

Tel.: 02 508 59 68       

Gewestelijke bureaus  Service en informatie  

• Brussel       

 Congresstraat 17/19 - 1000 Brussel  ACOD TRIBUNE (intersectoraal)  

 Tel.:  02 226 13 11       

• Antwerpen  INFO ACOD-DEFENSIE  

 Ommeganckstraat 47/49 - 2018 Antwerpen  maandelijks ledenblad met actuele informatie  

 Tel.: 03 213 69 30       

  Steunpunt Mechelen  Op aanvraag antwoord  

  Stationsstraat 50 - 2800 Mechelen  op alle persoonlijke vragen i.v.m.:  

  Tel.:  015 41 28 44  •  wedden, premies, toelagen en vergoedingen  

• Vlaams-Brabant  •  pensioenen  

 Maria-Theresiastraat 121 - 3000 Leuven  •  vergoedingspensioenen  

 Tel.: 016 21 37 20  •  non-activiteit, TAPA, TALO, ...  

• Limburg  •  gezondheidszorgen, verloven, vergunningen  

 Koningin Astridlaan 45 - 3500 Hasselt  •  tucht (verdediger ter plaatse, zo gewenst !!!)  

 Tel.:  011 30 09 70       

• Oost-Vlaanderen  Daar bovenop:  

 Bagattenstraat 160 - 9000 Gent  •  juridisch advies  

 Tel.: 09 269 93 33  •  bijstand advocaat bij arbeidsgeschillen  

   Steunpunt Dendermonde      na goedkeuring dossier  

   Dijkstraat 57 - 9200 Dendermonde  •  bijstand MCGR  

  Tel.:  052 21 11 60  •  bijstand MC(B)GR  

   Steunpunt Aalst  •  bijstand deliberatiecommissie  

   Houtmarkt 1 - 9300 Aalst  •  bijstand evaluatiecommissie  

  Tel.:  053 79 00 46  •  bijstand tuchtraad  

• West-Vlaanderen       

 St. Amandsstraat 112 - 8800 Roeselare  DEZE SERVICE EN INFORMATIE  

 Tel.:  051 20 92 98 ZIT INTEGRAAL VERVAT  

      IN DE SYNDICALE BIJDRAGE  

      

  

www.acodwww.acodwww.acodwww.acod----defensie.bedefensie.bedefensie.bedefensie.be    
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Wij wensen iedereen een rus�ge en kalme vaart in 

2018. Dat je dit jaar niet al te veel woelige zeeën 

moet doorvaren. Tevens wensen we jullie vele 

momenten samen met jullie geliefden, vrienden en 

familieleden. Dat in 2018 de balans werk-privé aan 

de posi�eve kant mag doorwegen en dat jullie 

voldoende kwaliteit-�jd mogen hebben in jullie 

leven. 
 

2018 was vanuit vakbondszijde een bijzonder druk 

jaar. We hebben het pensioendossier mogen erven 

uit het jaar 2016 en zijn veelvuldig aan tafel gegaan 

met diverse overheden om de uitvoerings�jd uit te 

rekken en betere overgangsmaatregelen te 

bekomen. Telkens we aan tafel gingen, was ons 

uitgangspunt, dat we maximum 2 jaar langer 

dienen te werken, net zoals de overige bevolking. 

Aangezien de ondergrens bij pensioenen 

momenteel op 60 jaar ligt, vonden we het 

belangrijk dat er intern Defensie een uitstapregel 

van 2 jaar wordt gecreëerd. Hoe dat eruit zal zien, 

dat weten we nog niet, maar men is volop hierover 

aan het brainstormen. 
 

Ook hebben we in 2018 de eerste outsourcing 

projecten zien opstarten en voor dit jaar zullen we 

heel wat nieuwe projecten van start zien gaan. 

Uiteraard volgen we dit op de voet en zullen we 

tussenkomen daar waar nodig is. Dit hele 

outsourcingsproject, plus de onderbeze,ng in vele 

kwar�eren, wakkert de ongerustheid zeer sterk 

aan. We mogen weten dat er in deze legislatuur 

geen kazernes worden gesloten (behalve deze uit 

het plan De Crem), maar dat betekent niet dat men 

op verscheidene plaatsen grondig zal 

reorganiseren. Ook hier zullen wij bijzonder alert 

moeten zijn. 
 

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 

25 mei 2014 (federale, regionale en Europese 

verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen 

worden gehouden op zondag 14 oktober 2018. 

Hieronder vind je per bestuursniveau hoe vaak de 

verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende 

verkiezing zal worden gehouden. 

Voorwoord 

2017 ligt weeral een poosje achter ons en we kijken heel verschillend terug op het afgelopen jaar. 

Voor sommigen onder ons was het een fantas�sch jaar waarbij je geweldige momenten hebt 

mogen beleven. Bij anderen was 2017 een jaar om snel te vergeten en weer anderen hebben 

hoogtes en laagtes gehad maar de optelsom van dit alles maakte dat het een gewoon jaar was 

zoals zovele. 

Bestuursniveau Hoe vaak? Volgende keer 

Gemeentelijk (+ districten Antwerpen) om de 6 jaar zondag 14 oktober 2018 

Provinciaal om de 6 jaar zondag 14 oktober 2018 

Vlaams (regionale verkiezingen) om de 5 jaar 2019 

Federaal om de 5 jaar 2019 

Europees om de 5 jaar 2019 
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Dat betekent dat 2018 een bijzonder druk jaar zal 

worden. Alle grote dossiers zullen ten laatste dit 

jaar de onderhandelingstafel moeten passeren 

want 2019 zal een verkiezingsjaar worden waarbij 

in de eerste hel4 van het jaar alle aandacht gaat 

naar de verkiezingscampagnes en de tweede hel4 

van het jaar zal men vooral bezig zijn met de 

regeringsvorming. 

 

Welk groot dossier ligt er momenteel op tafel? 

Een KB en reglement, dat het huidige 

evalua�esysteem zal moeten vervangen. Het 

nieuwe evalua�eproces zal nog wel raakpunten 

hebben aan het huidige systeem, maar we krijgen 

een heel nieuw jasje. Van zodra we concrete 

teksten hebben en we min of meer tot een 

vergelijk zijn gekomen met de overheid zullen we 

jullie hierover uitvoerig inlichten. 

 

Jullie merken het al, 2018 dient zich aan als een rijk 

gevuld agenda. Hopelijk kunnen we jullie geregeld 

tegemoet komen met posi�eve beslissingen 

waarbij onze militaire loopbaan a;rac�ever wordt 

en aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. 

 

Het bestuur van ACOD-Defensie wensen jullie een 

gelukkig en hoopvol 2018, van harte! 

Wat verandert er op 1 januari 2018?  

 

Aanpassing van de transgenderwet 
 

De procedure voor geslachtsverandering in akten van de burgerlijke stand werd vereenvoudigd. Voor-

taan behoort sterilisatie niet langer tot de verplichte voorwaarden. De medische voorwaarden voor 

voornaamsverandering en de mogelijkheid om zich te verzetten tegen een geslachtsverandering in de 

geboorteakte zijn ook opgeheven. 

  

Fraude met betaalnummers 
 

Vanaf 1 januari geldt een nieuwe gedragscode voor telecomoperatoren die consumenten beter moet 

beschermen tegen fraude en misbruik met 070- of 090x-betaalnummers. De code legt eerst en vooral 

maximumprijzen vast en voorziet in een tariefvermelding voor oproepen hoger dan één euro per mi-

nuut. De telecomoperatoren maakten afspraken om gevallen van fraude en misbruik op te sporen en 

te beperken. De gedragscode werd verscheidene operatoren ondertekend zoals Orange, Proximus en 

Telenet. 

  

Aanvraag uittreksels uit Centraal Strafregister bij gemeente 

  

Alle Belgische gemeenten zijn voortaan aangesloten op het Centraal Strafregister en leveren 

uitsluitend uittreksels daaruit. Wie dit uittreksel nodig heeft vraagt het vanaf nu aan op de gemeente 

in plaats van bij de politie. 

  

Identiteitscontrole door luchtvaartmaatschappijen vlak voor het boarden 
 

Sinds 1 januari moeten luchtvaartmaatschappijen de identiteit van elke passagier controleren aan de 

gate, vlak voordat ze aan boord gaan. De identiteitspapieren moeten vergeleken worden met de gege-

vens op de instapkaart. Deze verplichting geldt voor alle luchtvaartmaatschappijen actief op de ver-

schillende Belgische luchthavens. 
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 Samen werken aan de toekomst 

Op 20 december 2017 werden de syndicale vakorganisa�es �jdens een informa�evergadering 

ingelicht over het plan  ‘Samen werken aan de toekomst van Defensie’  door het Kabinet CHOD . 

Daags voordien werden de Korpscommandanten 

reeds geïnformeerd over dit plan. Tijdens de briefing 

werd ons medegedeeld dat er op datzelfde moment 

een Flash Defensie verspreid werd aan het personeel 

met dezelfde informa�e. Het vertrekpunt van de 

communica�e is de Flash Defensie van 27 oktober 

2017 waarin benadrukt werd dat er geen kwar�eren 

gesloten zullen worden �jdens de huidige 

regeerperiode (behalve de beslissingen van de vorige 

regering) en was het moment aangebroken voor een 

noodzakelijke verduidelijking. 

De Defensiestaf is ervan overtuigd dat dringende 

evolu�es zich opdringen om de opdrachten en de 

werking van eenheden en diensten niet in het 

gedrang te brengen. 

De bedoeling van deze informa�ebriefing was om de 

communica�e van de MOD-CHOD met betrekking tot 

de evolu�e van eenheden op korte termijn toe te 

lichten en duidelijkheid te scheppen over de 

geplande wijzigingen van eenheden, diensten of 

kwar�eren. Hun betrach�ng was om het personeel 

van Defensie te informeren en gerust te stellen al 

hebben wij onze bedenkingen of het voor het 

personeel een geruststelling is wanneer zij op de 

hoogte gebracht zullen worden dat een burger in de 

toekomst mogelijks hun func�e zal overnemen. 

Bovendien brengen deze wijzigingen in de meeste 

gevallen muta�es met zich mee en is het maar de 

vraag of alle van de 1300 betrokken personeelsleden 

daarmee gediend zullen zijn. 

Tijdens de tour de table hebben wij als ACOD 

Defensie onder andere de vraag gesteld of de 

mensen tewerkgesteld kunnen blijven op de 

werkplaats waar de outsourcing plaatsvindt. Er werd 

ons geantwoord dat er maximaal rekening zal 

gehouden worden met de wensen van betrokkene en 

de noden van Defensie. Wanneer we merken dat dit 

niet het geval zal zijn zullen we de Defensiestaf hier 

vanzelfsprekend mee confronteren. 

 

� C2 Landcomponent  

◊ Oprichten Hoofdkwar�er van de 

Gemotoriseerde Brigade te MARCHE-EN-

FAMENNE (ontbinden Hoofdkwar�er Lichte 

Brigade te MARCHE-EN-FAMENNE)  

◊ Oprichten Hoofdkwar�er van het Special 

Opera�ons Regiment te HEVERLEE (ontbinden 

Hoofdkwar�er Mediane Brigade te 

LEOPOLDSBURG)  

� JAMBES  

◊ Verhuis Competen�ecentrum Land-

Departement Genie naar AMAY  

◊ Verhuis Informa�ecentrum NAMEN naar 

FLAWINNE  

� LOMBARDSIJDE  

◊ Fusie 1 EMI (LOMBARDSIJDE) met 4 EMI 

(PEUTIE) met behoud van een Role 1 te 

LOMBARDSIJDE en de detachementen te 

KOKSIJDE, LANGEMARK-POELKAPELLE en 

ZEEBRUGGE  

◊ Transi�e Ba;erij Luchtdoelar�llerie van het 

Bataljon Ar�llerie naar Veldar�llerie+ element 

Info Ops Groep  

� EVERE  

◊ Verhuis Military Police Group naar PEUTIE  

 Competen�ecentrum Infrastructuur Zuid  

◊ Verhuis antennes Competen�ecentrum 

Infrastructuur te BELGRADE en LUIK naar 

AMAY  

� DUISBURG  

◊ Uitba�ng Sportcentrum Defensie door derden  

� ELSENBORN  

◊ Outsourcing ondersteuning Kamp  

 

De volgende evoluties zijn gepland in 
2018: 
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� Ondersteuning Luchtcomponent  

◊ Control and Repor�ng Center (CRC GLONS) 

verhuist naar BEAUVECHAIN  

◊ Air Traffic Control Center GAVERE wordt 

geïntegreerd bij BELGOCONTROL 

(STEENOKKERZEEL)  

� Evolu�e Movement Control Group (MCG)  

◊ –Transfert opdracht Sea Li4 Unit 

BRASSCHAAT naar ZEEBRUGGE en 

outsourcing ‘rail’  

◊ –Transfert opdracht Movement Control Unit 

GAVERE naar ZEEBRUGGE  

◊ –Transfert opdracht Movement Control Unit 

FLORENNES naar MARCHE-EN-FAMENNE  

◊ –Transfert opdracht Movement Control Unit 

LUIK naar MARCHE-EN-FAMENNE  

In 2019 zijn de volgende evoluties 
gepland:  

KWARTIER - PLAATS 
Timing 
Wacht 

Timing 
Facility Mgt 

Timing 
Catering 

KW Cdt de Hemptinne - HEVERLEE 2017 2018 2018 
Ecole Royal Militaire - Kon. Militaire School - BRUSSEL - 
BRUXELLES 

2018 2021 2017 

KW GROENVELD – STEENOKKERZEEL 2018     
KW STEENSTRAAT – POELKAPELLE 2018     
QU Maj IFM Dufour - LIEGE 2018     
Camp ELSENBORN – BUTGENBACH 2019 2018 2018 
KW MEERDAALBOS – BLANDEN 2019 2018 2018 
Camp Lt Gen Bastin/Lagland- ARLON 2019 2020 2020 
Base Lt Col Avi Charles Roman - BEAUVECHAIN 2019     
KW 1LT V. Thoumsin – BURCHT 2019     
Quartier SLt Antoine – EUPEN 2019     
Caserne Lt Thibaut – FLAWINNE 2020     
KW KOL V Renson - SAFFRAANBERG 2020     
KW LTZ Victor Billet - SINT-KRUIS 2020     
KW WEST - BRASSCHAAT & Schietveld 2020     
MARINEBASIS ZEEBRUGGE - ZEEBRUGGE 2021     
QU Lt Gen Baron Jacques de Dixmude - SPA 2021     
Base Gen Maj du Monceau - PEER   2020 2020 
Camp Adjt Brasseur - AMAY   2020 2020 
KW DEN TROON - GROBBENDONK   2020 2020 
KW Maj Housiau - PEUTIE   2020 2020 
QU Dep Mun BERTRIX - BERTRIX   2020 2020 
KW Olt Devignez - SCHAFFEN   2021 2021 
QU Lt Gen Roman/Wartet - MARCHE-LES-DAMES   2021 2021 
Base Jean Offenberg - FLORENNES     2020 

Naast deze fusies en verhuizingen werd er eveneens werk gemaakt van een lange termijn planning 

outsourcing in de vorm van een 5-jarenplan. Het ritme waarop dit plan zal uitgevoerd worden zal in grote 

lijnen bepaald worden door de budge;aire middelen, de prioriteiten van Defensie en de evolu�e van de 

personeelseffec�even. 
 

De jaartallen die hernomen zijn in de tabel verwijzen naar het jaartal waarin getracht wordt het contract te 

realiseren. 

Tussen�jds zullen de betrokken kwar�eren op de hoogte gehouden worden qua concre�sering en realisa�e 

van de contracten die voor hen gepland zijn. 

Planning Outsourcing 
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Andere evolu�es zijn niet uitgesloten en zullen in het voorkomend geval onderworpen zijn aan een 

regeringsbeslissing maar zullen geen impact hebben op de kwar�eren of inplan�ng van de eenheden voor 

2020. 

 

Om tegemoet te komen aan de zoveelste herstructurering zijn de volgende begeleidingsmaatregelen 

besproken: 

 

- Het betrokken personeel zal geïnformeerd worden en bevraagd worden door middel van een 

enquête. 
 

- Er zal een herstructureringsvergoeding toegekend worden aan het personeel waarvan de gewone 

plaats van tewerkstelling of administra�eve standplaats wijzigt in het kader van ontbinding/

verhuis eenheid/dienst op basis van de afstand en de gezinssamenstelling. De modaliteiten van 

deze vergoeding werden in detail uitgelegd in onze Info Defensie van november 2017 op 

bladzijde 4. 
 

- De verhuisvergoeding is eveneens van toepassing. 
 

- Dienstontheffing ten gevolge van een transforma�e: 

 

• zes werkdagen dienstontheffing indien de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 

kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats van het werk en de nieuwe gewone 

plaats van het werk op meer dan 30 kilometer van de woonplaats verwijderd ligt. 
 

• twaalf werkdagen dienstontheffing indien de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 

kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats van het werk en de nieuwe gewone 

plaats van het werk meer dan 80 kilometer verwijderd ligt van de woonplaats 

Meer details staan uitvoerig beschreven in het reglement TRAVARB Deel III Art 303b op 

bladzijde 193. 

 
 Bron: informatievergadering 20 Dec 17 
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Collectieve hospitalisatieverzekering  - premies 2018 

De richtlijnen voor de collec�eve hospitalisa�everzekering werden eind vorig jaar verspreid naar 

de eenheden. Hieronder een overzicht van de meeste relevante info hierover. 

Net als in voorgaande jaren zal Defensie in de kosten bijdragen ten belopen van 100% voor de betaling van de 

premie van de hoofdverzekerde en ten belopen van 50% voor de betaling van de premies van de 

medeverzekerden. 

Vanaf 01 Jan 2018 zal de premie hospitalisa�everzekering ook voor de militairen die na hun loopbaan in het 

ac�ef kader, als gepensioneerde Mil in het reservekader, onmiddellijk aansluitend of niet, een Vrijwillige 

EncadreringsPresta�e (VEP) uitvoeren, voor 100 % ten laste genomen worden door Defensie voor de militair in 

VEP en voor 50 % ten laste genomen worden voor de aangesloten gezinsleden. 

 

De jaarpremies voor 2018 bedragen: 

 

 

  

Premie 

2018 - 100 % 
Ten laste van Defensie Ten laste van de 

hoofdverzekerde 

Hoofdverzekerde 18 -55 j 141,36 euro 141,36 euro 0 euro 

Hoofdverzekerde 56 -64 j 167,52 euro 167,52 euro 0 euro 

Hoofdverzekerde 64 -69 j 385,68 euro 385,68 euro 0 euro 

Gezinsleden 0 - 17 j 64,80 euro 32,40 euro 32,40 euro 

Gezinsleden 18 - 55 j 152,64 euro 76,32 euro 76,32 euro 

Gezinsleden 56 - 64 j 167,52 euro 83,76 euro 83,76 euro 

Gezinsleden 65 - 69 j 385,68 euro 192,84 euro 192,84 euro 

Gezinsleden vanaf 70 j 517,44 euro 258,72 euro 258,72 euro 
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Vanaf 1 Jan 2016 zal een éénmalige vrijstelling voor 

een eenpersoonskamer van 250,00 euro per 

verzekerde per verzekeringsjaar van toepassing 

zijn. De vrijstelling zal echter niet worden toegepast 

bij de waarborg ambulante zorgen (geen 

hospitalisa�e) en in het kader van 27 zware ziekten 

(geen hospitalisa�e) of indien de verzekerde 

opteert voor een verblijf in een twee-of meer 

persoonskamer. 

De personeelsleden hoeven zich geen zorgen te 

maken in verband met de con�nuïteit van de 

dekking. Zelfs als de aWouding nog niet gebeurd is, 

blijven de rechthebbenden gedekt door de 

verzekering conform de algemene en bijzondere 

voorwaarden. 

 

Elke wijziging van de administra�eve toestand van 

de hoofdverzekerde (militair of burger) of 

medeverzekerde die invloed hee4 op het contract, 

dient door de hoofdverzekerde aan DGHR-HRA-E/

M/HI zelf te worden vermeld binnen de DRIE 

MAANDEN. De verantwoordelijkheid berust bij de 

hoofdverzekerde. Volgens de termen van het 

contract, kan een verzekerde die nalaat om een 

wijziging van zijn administra�eve situa�e te 

melden, �jdelijk of defini�ef van het contract 

hospitalisa�everzekering uitgesloten worden. De 

verzekeringsmaatschappij zal GEEN vergoeding 

betalen indien deze informa�eplicht niet 

gerespecteerd is. 

Voor de uit het ac�ef kader gepensioneerde Mil die 

GEEN Vrijwillige EncadreringsPresta�e (VEP) 

uitvoert, is het geheel van de premies voor 100 % 

Herinnering opleg eenpersoonskamer 

Bron: nota DGHR 

    Wijziging fietsvergoeding Wijziging fietsvergoeding Wijziging fietsvergoeding Wijziging fietsvergoeding     

Zoals eerder al geschreven in onze Info-Defensie zal de fietsvergoeding met terugwerkende 

kracht worden verhoogd. 

 

Deze wijziging voorziet de toekenning van een fietsvergoeding, gelijk aan het bedrag dat elk jaar van de 

belas�ng kan worden vrijgesteld door de belas�ngadministra�e (actueel: 0,23 euro per afgelegde Km), met 

een terugwerkende kracht vanaf 1 september 2017. In de prak�jk houdt dit in dat de militairen, die hun 

fiets gebruikt hebben voor het woon-werkverkeer, een regularisa�e zullen krijgen voor de periode tussen 1 

september 2017 en de datum van de publica�e van de nieuwe tekst in het staatsblad (20 december 2017). 

Deze regularisa�e van 0,23 euro zal automa�sch uitgevoerd worden door de diensten van BFA-R. Na 20 

december 2017 zal het bedrag van 0,23 euro per afgelegde Km toegepast worden. 

 

Een fietsvergoeding voor de zogenaamde speed pedelecs, die een snelheid tot 45 Km per uur kunnen 

behalen, is tot op heden niet voorzien. 
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Tijdens de commissie van Landsverdediging van 20 december 2017 stelden de 

volksvertegenwoordigers Veli Yüksel (CD&V), Wouter Devriendt (Groen), Alain Top (sp.a), 

Stéphane Crusnière (PS) en Benoit Hellings (Ecolo) enkele per�nente vragen met betrekking het 

interne onderzoek naar de tevredenheid van het personeel bij Defensie, de vervanging van de 

marineschepen. Hieronder het overzicht van deze vragen en de antwoorden van Minister Steven 

Vandeput. 

Commissie voor de Landsverdediging 

20 december 2017  

Veli Yüksel (CD&V): Uit een intern 

tevredenheidsonderzoek 

binnen Defensie blijkt dat 

militairen zich niet 

gewaardeerd voelen en 

hun twijfels hebben over 

de efficiën�e van de 

organisa�e. Bovendien 

zouden ze jongeren 

afraden om militair te 

worden, is er grote 

onzekerheid over hun toekomst en ontevredenheid over 

de interne en externe communica�e. Volgens het 

rapport is dit te wijten aan een gebrek aan poli�eke 

keuzes, in het  bijzonder over welke kazernes al dan niet 

worden gesloten. Kan de minister dit rapport toelichten? 

Hoe interpreteert hij de resultaten en welke ac�es zal hij  

ondernemen om de tevredenheid opnieuw te vergroten 

en om jongeren aan te trekken? 
 

Wouter De Vriendt (Groen): Er wordt ook onzekerheid 

gecreëerd door het uitblijven van poli�eke 

besluitvorming, zoals over het kazerneplan, het 

pensioendossier en het dossier over de 

gevechtsvliegtuigen. Dit kan toch onmogelijk alleen te 

wijten zijn aan de interne communica�e, zoals de 

minister beweert? De ontevredenheid is in de jongste 

twee jaar – dus onder zijn bewind – toegenomen. Hoe 

zal hij de militaire carrière aantrekkelijk maken en de 

rekruteringsdoelstelling van 1.500 manschappen halen 

in 2018? Kan de minister het onderzoeksrapport 

bezorgen? 
 

Alain Top (sp.a): Hoe zullen de twijfels bij het personeel 

worden weggenomen? Volgens de minister zijn 

investeringen de oplossing voor veel van de problemen, 

maar waarom schui. de regering de factuur dan door 

naar de volgende regeringen? Hoe zal de minister de 

openstaande vacatures invullen, zeker nu ook een deel 

van het personeel naar het nieuwe veiligheidskorps zal 

worden doorgeschoven? Waarom betwijfelen bijna vier 

op �en militairen dat Defensie haar taken naar behoren 

vervult? Hoe zal de minister hierover intern en extern 

communiceren? 
 

Stéphane Crusnière (PS): Volgens een intern onderzoek 

bij het personeel van Defensie hebben de militairen een 

eerder nega�ef beeld van hun organisa�e. Drie op de 

vier personeelsleden vinden Defensie geen betrouwbare 

werkgever en een op de drie werknemers vindt dat het 

leger tekortschiet als werkgever. De redenen hiervan 

zijn de permanente werkonzekerheid en de sombere 

vooruitzichten. Waarom waren de conclusies van het 

onderzoek vier maanden na de ontvangst ervan nog 

al�jd niet aan de personeelsleden gecommuniceerd? 

Zi1en de slechte resultaten er voor iets tussen? Defensie 

blijkt maar middelma�g te scoren voor interne en 

externe communica�e. Hoe zult u die situa�e 

verhelpen? De werkomgeving wordt als ongeschikt 

beschouwd: gebrekkige infrastructuur, weinig 

aantrekkelijke carrièrevooruitzichten, te weinig 

promo�emogelijkheden. Wat zult u hieraan doen? 
 

Minister Steven Vandeput: Ik had dat intern onderzoek 

niet nodig om te weten dat er klachten zijn bij Defensie. 

Al 30 jaar wordt bij Defensie bespaard en dat laat zich 

voelen op de werkvloer. Als Defensie zich nu voor het 

eerst laat bijstaan door een extern kantoor om de zaken 

degelijk aan te pakken, dan moet men uit zijn rapport 

niet afleiden dat het de laatste twee jaar steil bergaf is 

gegaan. Bovendien raden maar weinig mensen hun 

kinderen aan hetzelfde te doen als zijzelf. Ik doe niet 

mee aan de poli�eke spelletjes die men wil spelen met 

de mensen die bekommerd zijn om het welzijn van onze 

militairen. Als zoveel mensen bij Defensie ontevreden 

zijn, dan is dat omdat er jarenlang werd bespaard en 

omdat dat poli�ek telkens werd uitgebuit. 
 

De beslissingen om te stoppen met besparen, te 

investeren en de aanwerving te verhogen, vormen een 

belangrijk kantelpunt. Ik lees echter in de krant dat er 

par�jen zijn, onder andere die van sommige 

vraagstellers, die vinden dat er bij Defensie 

best nog meer bespaard kan worden. De 

Interne onderzoek naar de tevredenheid  
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maatregelen moeten ervoor zorgen dat wij evolueren 

naar een beter uitgerust en moderner leger, wat het 

moreel ten goede zal komen. Er komen ook 

investeringen om het welzijn van het personeel te 

verhogen door het materieel te verbeteren en door de 

kazernes aan te pakken. Dat die boodschap niet tot bij 

de gewone militair geraakt, kan ik me voorstellen. Wij 

houden immers allemaal van klagen. Defensie moet 

meer de nadruk leggen op strategische en interne 

communica�e. Wat de bevorderingen betre., werd het 

verval afgescha.. Jaarlijks neemt het aantal plaatsen 

voor sociale promo�e aanzienlijk toe. Om onze 

doelstellingen inzake werving te halen, doet Defensie 

inspanningen op het vlak van communica�e. Er worden 

job days en verkennningsdagen georganiseerd en er was 

zelfs een Ladies at Defence Day. Defensie is aanwezig op 

de sociale media en er circuleren filmpjes. De Chef 

Defensie en ik hebben elke militair aangeschreven voor 

de kerstvakan�e. 
 

De a1ri�e voor dit jaar bedraagt ongeveer 7%. Er wordt 

permanent aan gewerkt om de a1ri�e onder controle te 

houden door meer omkadering en 

informa�everstrekking aan de militair in spe. Er worden 

geen kazernes meer gesloten in deze regeerperiode, 

behalve dan die voor wie de beslissing al in de vorige 

zi?ngperiode werd genomen. 
 

Over de pensioenen pleeg ik nauw overleg met de 

minister van Pensioenen en ik ben er zeker van dat we 

een compromis zullen vinden dat voor iedereen 

aanvaardbaar is en dat ook bijdraagt aan de 

houdbaarheid van ons pensioensysteem. 
 

Veli Yüksel (CD&V): Voor een stuk is er voorbije 30 jaar 

te weinig geïnvesteerd in Defensie, maar toch is dit 

individuele aanvoelen van de militairen een opmerkelijk 

signaal. Naar verluidt hee. 72% van de militairen ook 

niet geantwoord op de enquête, wat iets zegt over de 

wil tot openheid over de eigen toekomst bij Defensie. 

Een en ander zou ook te maken hebben met het feit dat 

er geen poli�eke keuzes worden gemaakt en er geen 

oplossingen komen, zoals de CHOD overigens beves�gt. 

Klopt dat en hoe gaat de minister daarmee om? 
 

Minister Steven Vandeput: Er hee. 28% geantwoord, 

72% niet, waarbij we moeten beseffen dat zij die 

gewoon tevreden zijn, meestal zwijgen en omgekeerd. 

Zo een groep bestaat al�jd uit gedreven medestanders, 

veel tegenstanders en een s�lzwijgende meerderheid. 

De test was vrijwillig en verliep via computer, en niet 

elke militair hee. dagelijks toegang tot een computer. 

Als een derde van de respondenten aldus hee. geuit 

wat hen allemaal tegenzit, is dit op zich belangrijk. 

Daarom werd dit onderzoek ook uitgevoerd. 
 

Deze regering werkt aan een duidelijk investeringsplan 

met perspec�even voor de toekomst en wij moeten dit 

communiceren aan de individuele militair. Net daarom 

onderzoekt 

een 

professioneel 

bureau hoe dit 

het beste kan. 

Als wij 

natuurlijk 

vinden dat 

iedereen moet 

worden 

ingelicht over 

elk onderzoek 

in plaats van 

dat het 

management 

ac�e onderneemt en op een andere manier 

communiceert, dan loopt de zaak vast. The proof of the 

pudding is in the ea�ng. Daarom zeg ik dat wij onze 

rekruteringsdoelstellingen in 2017 moeten en ook zullen 

halen, net als onze ambi�euze doelstellingen in 2018 en 

nadien. Toen de vakbond al die punten zo nodig op 

straat moest gooien, hebben wij ook gezegd dat het 

nooit zal lukken als we allemaal blijven zeggen dat alles 

slecht is. Maar dat is niet mijn keuze als minister van 

Defensie, want dan geraken we nooit vooruit. 
 

Wouter De Vriendt (Groen): Ik vraag de minister toch 

om het rapport zeer ter harte te nemen en ik wil er nog 

steeds een exemplaar van ontvangen, als lid van de 

commissie Defensie. Dat is niet meer dan logisch en het 

zou getuigen van transparan�e binnen Defensie. Een 

aantal belangrijke werven, waaronder het kazerneplan, 

blijven onopgelost of worden slecht beheerd, met 

onzekerheid als gevolg. De opera�e Vigilant Guardian 

wil de regering blijkbaar niet meer aIouwen, terwijl wij 

die militairen vervangen willen zien door poli�emensen. 

De opera�e doet immers aIreuk aan de 

exper�seopbouw bij de militairen zelf, wat zij ook 

aangeven. D verhoging van de pensioenlee.ijd gaat wat 

ons betre. niet op voor de speciale job van militair. Dit 

alles werkt de onzekerheid in de hand. 
 

Minister Steven Vandeput: We hebben al afgebouwd 

en vandaag zi1en we aan een niveau dat volgens de 

Land Component Commander sustainable is. Dat niveau 

kunnen we aanhouden. Met deze opdracht leert men 

trouwens ook dingen bij, men is ac�ef in groep in een 

stadsomgeving. Jonge officieren en onderofficieren 

hebben de mogelijkheid om zich te buigen over heel 

concrete organisa�eproblemen inzake de beveiliging 

van een stad. Weet de heer De Vriendt hoeveel 

militairen die deelnemen aan die opera�e 

hebben geantwoord op de enquête? Ik weet 
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het alleszins niet, dus moet men oppassen wanneer men 

spreekt over "de militairen". 

 

Momenteel geldt ook nog steeds terreurniveau 3. We 

kunnen de poli�ecapaciteit moeilijk permanent 

afstemmen op dat niveau. Dan zou men nog gaan 

beweren dat wij een poli�estaat hebben. Er komt een 

direc�e Algemene Beveiliging, met bijkomende 

aanwervingen bij de poli�e, maar wat zou men doen 

met een verhoogde poli�ecapaciteit als het 

dreigingsniveau daalt? 

 

Alain Top (sp.a): Laat de commissieleden allereerst de 

resultaten van de enquête inzien. Als men als werkgever 

een tevredenheidsenquête uitvoert, moet men daar een 

aantal voorwaarden aan verbinden voor een resultaat, 

want men schept een verwach�ngspatroon. Zo 

verwacht een deelnemend personeelslid een patroon te 

zien en ook dat men iets doet met de resultaten. Als 

men die niet kenbaar maakt, gee. men aan er niets 

mee te zullen doen. En als de minister zegt dat hij als 

poli�cus zijn kinderen niet de raad zou geven om aan 

poli�ek te doen, dan kleineert hij zijn eigen 

bevragingsprincipe. Men moet iets te doen met de  

resultaten in hun geheel en ook niet zomaar beweren 

dat 28% de enquête hee. ingevuld, en dat met een 

nega�eve ingesteldheid. 
 

Minister Steven Vandeput: Dat heb ik niet gezegd. 

 

Alain Top (sp.a): De minister zei dat die 72% 

personeelsleden tevreden is met het werk. 

 

Minister Steven Vandeput: De heer Top verdraait mijn 

woorden. Ik heb gezegd dat ik vaststel dat diegenen die 

klagen, zich eens goed hebben laten gaan. Ik heb 

gezegd dat wij die enquête zeer erns�g nemen. Ik heb 

de heer Top uitgenodigd om eens na te gaan hoe 

Defensie zich tegenwoordig profileert ten aanzien van 

kandidaten. 

 

Alain Top (sp.a): Opnieuw zegt de minister dat die 28% 

militairen klagers zijn die zich hebben laten gaan. Hij 

neemt die mensen dus niet erns�g. 

 

Minister Steven Vandeput: De heer Top getuigt van 

kwade wil, want klagers die zich eens goed laten gaan, 

zijn een eviden�e bij dergelijke bevragingen. Ik neem de 

enquête wel degelijk erns�g, want het is een 

beleidsdocument, op basis waarvan een verhaal wordt 

uitgerold. Voorbeelden daarvan zijn de wijze waarop we 

ons profileren tegenover kandidaten of de manier 

waarop we intern communiceren. Men kan verhalen 

blijven ophangen over hoe slecht het allemaal loopt, 

maar dan zullen we er niet geraken. Dat is waarschijnlijk 

wat de par�j van de heer Top eigenlijk beoogt. 

 

Alain Top (sp.a): De minister legt de schuld steevast 

hetzij bij de opposi�e, hetzij – in dit geval – bij de 28% 

militairen die met hun antwoorden een slecht voorbeeld 

zouden geven. Dat is niet erns�g en ik constateer vooral 

dat hij alle personeelsgerelateerde beslissingen uitstelt, 

of het nu gaat om de kazernering, het pensioendebat of 

de aanwezigheid van militairen op straat. 

 

Stéphane Crusnière (PS): Het rapport is zorgwekkend, 

want niet minder dan 10.000 

militairen hebben hun mening 

gegeven. We mogen niet blind 

blijven voor hun malaise. U 

zegt dat u al voor het 

onderzoek wist dat er 

problemen waren. Waarom 

hebt u dan niet sneller 

gereageerd? Volgens u zijn de 

vorige regeringen daarvoor 

verantwoordelijk, maar de 

maatregelen van de huidige 

regering hebben het er zeker 

niet makkelijker op gemaakt. De onzekerheid omtrent 

de slui�ng van de kazernes weegt en dat u zegt dat er 

�jdens deze legislatuur geen kazernes verdwijnen, is niet 

meteen geruststellend. Onder deze regering zijn er voor 

het eerst militairen op straat gekomen. 

 

Minister Steven Vandeput: Ik herinner me een vroegere 

betoging. De minister die des�jds bevoegd was voor 

Defensie hee. vandaag andere ideeën over Financiën en 

probeert tegelijk de desastreuze toestand van de 

begro�ng van de Fédéra�on Wallonie-Bruxelles te 

verdoezelen.  

 

Stéphane Crusnière (PS): Ik zou willen dat u met een 

strategische visie komt voor de human resources. Als 

parlementslid wil ik het rapport inzien, de vakbonden 

daarover begin volgend jaar horen en de genomen 

maatregelen op regelma�ge basis opvolgen in de 

commissie. 
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Alain Top (sp.a): De kersverse Nederlandse minister van 

Defensie vertelde in De Telegraaf dat de mijnenjagers, 

onderzeeboten en M-frega1en waarschijnlijk niet 

vervangen kunnen worden. Wat is de strategische visie 

van onze minister? Werden hierover afspraken 

gemaakt? 
 

Minister Steven Vandeput: Er zijn geregeld contacten 

tussen de Belgische defensiestaf en de Nederlandse 

collega’s met het oog op de vervanging van de frega1en 

en de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Ik heb de 

Nederlandse minister Bijleveld ontmoet op 16 en 30 

november in Den Haag. De Nederlandse staatssecretaris 

voor Defensie Visser, specifiek belast met het verwerven 

van materieel, was ook aanwezig. Op die mee�ng heb ik 

niet gehoord dat Nederland twijfelt aan een van de 

projecten. Onze projecten lopen tot 2030. Minister 

Bijleveld sprak waarschijnlijk enkel over haar 

ambtsperiode. 
 

Het regeerakkoord en de strategische visie voorzien in 

investeringsprogramma’s in materiaal, die ook bedoeld 

zijn als incen�ves en bronnen van bijkomende kennis, 

technologie en werkgelegenheid. Er werden structurele 

samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen het 

Ministerie van Defensie en de FOD Economie en ook met 

de Nederlandse Defensie. Nederland zorgt voor de 

aankoop van de frega1en en België voor de aankoop 

van de mijnenjagers. De contracten zijn nog niet van 

start gegaan. De FOD Economie bestudeert hoe de 

Belgische industrie binnen de we1elijke grenzen een 

steentje kan bijdragen. De Europese wetgeving op de 

overheidsopdrachten biedt de mogelijkheid om te eisen 

dat het onderhoud wordt gedaan in de buurt van de 

opera�onele basis en we zullen dat ook vragen. De kans 

is groot dat het onderhoud meer zal kosten dan de 

bouw. Onze gemeenschappelijke projecten bewijzen dat 

we aan een Europese Defensie willen werken. Indien 

andere landen zich hierbij willen aansluiten, moeten ze 

eerst aantonen dat ze de con�nuïteit van de 

opera�onele capaciteit kunnen garanderen. 
 

Alain Top (sp.a): Ik zal hier vragen over blijven stellen 

zolang de Nederlandse pers 

twijfel zaait. Zo was er recent 

het bericht over de 

vervanging door een 

destroyer en niet door een 

fregat, wat ook voor ons 

grote consequen�es zou 

hebben. Zolang er geen 

duidelijk afspraken op papier 

staan, zal de onzekerheid 

blijven. De plannen lopen 

misschien tot 2030, maar de 

vervanging zal vroeger 

gebeuren. Dus zullen ook de afspraken vroeger moeten 

worden gemaakt, want de bestelling moet over enkele 

jaren al gebeuren. België moet dus nu aandringen op 

goede afspraken. 
 

Minister Steven Vandeput: Het gaat hier niet om een 

Europese samenwerking, maar om een samenwerking 

tussen twee landen. Bij zo'n samenwerking moeten de 

budge1en en beslissingscriteria van beide landen op 

elkaar worden afgestemd. Het is inderdaad onze 

ambi�e om een omva1end memory of understanding te 

hebben in 2018, zodat er meer juridische zekerheid is 

over het vervolg van het project. 
 

Wat uw opmerkingen over de destroyer betre.: het 

budget zou dan veel hoger liggen. De pure financiële 

realiteit zal dromers wellicht snel meer realiteitszin 

bijbrengen. Het gekozen plaQorm is het kleinste 

plaQorm dat de drie dreigingen – op en onder zee en in 

de lucht – aankan. 
 

Alain Top (sp.a): Nederland besloot in 2013 om 37 F-35 

vliegtuigen aan te kopen. Nederland zou daarmee vier 

toestellen kunnen inze1en voor militaire missies en twee 

voor bewaking van het luchtruim. Staatssecretaris voor 

Defensie Visser liet de Tweede Kamer weten dat er 

voorlopig slechts 34 van de 37 toestellen zouden worden 

aangekocht vanwege de wijzigende dollarkoers. Volgens 

de Algemene Rekenkamer in Nederland zouden in het 

scenario van 37 aangekochte toestellen slechts vier 

toestellen beschikbaar zijn voor buitenlandse missies en 

bewaking van het luchtruim samen. Nu het aantal slinkt 

naar 34 komt zelfs deze ambi�e in gevaar. De F-35 is 

een van de kandidaat-opvolgers van onze eigen F-16. 

Mijn frac�e is geen voorstander van de 

aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, 

Vervanging van de marineschepen 

Dossier gevechtsvliegtuigen 
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maar de regering plant de aankoop van 34 toestellen. 

Een scenario zoals het Nederlandse zou rampzalig zijn. 

De aankoop van minder dan 34 gevechtsvliegtuigen zou 

ervoor zorgen dat de toestellen niet meer inzetbaar zijn 

voor militaire missies en bewaking van het luchtruim. 

Als men ze enkel gebruikt voor het bewaken van het 

luchtruim, betaalt men daar wel heel veel voor. 
 

De minister spreekt over een inzetbaarheid van 6 

toestellen op buitenlandse missie en 2 voor de bewaking 

van het luchtruim. Hoe komt hij tot deze aantallen? 

Vallen ze te rijmen met de cijfers in Nederland? Is de 

minister bereid om de inzetbaarheid te laten berekenen 

door het Rekenhof? Hoe reageert hij op de Nederlandse 

aankondiging? Wat zijn de garan�es om een dergelijk 

scenario in België te vermijden? Wanneer zal het 

Rekenhof de financiële impact van de vervanging 

berekenen? 
 

Midden 2018 beslist de regering over de vervanger van 

de F-16. Officieel zijn er nog twee kandidaten: de 

Amerikaanse F-35 en de Duits-Britse Eurofighter. De 

Franse regering besloot om een samenwerkingsvoorstel 

aan onze regering te bezorgen buiten de 

aanbestedingsprocedure. Tot op vandaag is er geen 

duidelijkheid. De premier sluit hun deelname aan de 

verdere procedure alvast niet uit. Daarnaast beloo. de 

Franse minister van Defensie nu ook al 4 miljard euro 

economische compensa�es via Franse investeringen. 

Het Europees consor�um beloo. onder meer 

cyberbeveiliging voor de hele telecom in ons land. Ook 

Lockheed Mar�n pakte reeds uit met belo.es. Kan de 

minister de compensa�es van de verschillende 

kandidaten toelichten? Is het Franse voorstel nog in de 

running? Blij. de minister vasthouden aan de F-35 en de 

Eurofighter in de procedure? Is dit het officiële 

regeringsstandpunt? Welk orgaan zal controle 

uitoefenen op de gemaakte compensa�ebelo.es? 
 

Wouter De Vriendt (Groen): Premier Michel hee. zich in 

het aankoopdossier van de 

gevechtsvliegtuigen 

gemengd. Hij en zijn par�j 

ijveren ervoor dat de 

Dassault Rafale alsnog in 

de procedure mag blijven. 

De minister, die geen 

voorkeur hee. voor een 

specifiek toestel, is het daar 

niet mee eens. De Franse 

regering hee. de procedure 

niet gevolgd en ligt dus uit 

de race. Dassault biedt 

miljardeninvesteringen en 

4.500 jobs aan in België. Ook Lockheed Mar�n doet zijn 

duit in het zakje, want via Fokker kon Asco zich al 

verzekeren van de produc�e van een deel van de 

vliegtuigvleugel van de F-35. Procedureel wegen de 

economische compensa�es maar voor 10% in de 

eindbeoordeling. Beloofde economische compensa�es 

worden trouwens soms niet gerealiseerd en 

constructeurs rekenen dergelijke compensa�es minstens 

gedeeltelijk door in de prijs. Hoe kan de regering 

volhouden dat de procedure eerlijk en transparant 

verloopt als zij overweegt om het niet-reglementaire 

voorstel van Frankrijk in overweging te nemen? Hoe wil 

de minister vermijden dat de compe��e vooral met 

economische compensa�es wordt uitgevochten en dat 

daardoor niet voor het beste toestel wordt gekozen 

tegen de beste prijs? Compensa�es worden sterk aan 

banden gelegd door Europa. Is dit dossier voldoende 

afgetoetst? Wil de regering eigenlijk nog wel landen in 

dit dossier? De lopende procedure lijkt niet meer alle 

op�es te dekken. Wat is de stand van zaken? 
 

Benoit Hellings (Ecolo): In plaats van in te gaan op de 

offerteaanvraag die u had 

uitgeschreven voor de off-

the-shelfaankoop van 34 

jachtbommenwerpers hee. 

Frankrijk op 7 september 

België een vergaand 

partenariaat aangeboden. 

Volgens u is dat geen 

formeel antwoord op het 

RfGP en hee. Frankrijk zich 

buiten de mededinging 

geplaatst, maar minister Reynders hee. u gevraagd 

"met iedereen te blijven praten". Begin oktober werden 

er juridische analyses van de bestaande studies van 

Defensie en het advocatenkantoor S�bbe besteld. Tot 

welke conclusies is men over de juridische en financiële 

risico's gekomen? Hebben de eerste minister en de 

minister van Buitenlandse Zaken u gevraagd de door het 

RfGP geïni�eerde overheidsopdracht te annuleren? 

Pleegt u overleg met de Franse minister van Defensie 

Florence Parly? Zal de ministerraad vóór de in het RfGP 

gestelde deadline een formele beslissing nemen? 
 

Minister Steven Vandeput: Wat het benodigde aantal 

toestellen betre., verwijs ik naar het verslag van de 

hoorzi?ng met kolonel Van Pee op 24 februari 2016. 

Indien het Parlement aan het Rekenhof vraagt om 

bepaalde studies uit te voeren, zullen mijn diensten alle 

medewerking verlenen. Defensie hee. op eigen ini�a�ef 

de volledige evalua�emethode aan het Rekenhof 

aangeboden. Het Nederlandse en Belgische programma 

verschillen van opzet. De Nederlanders zijn mee in een 

ontwikkelingsprogramma gestapt, terwijl wij voor een 

off-the-schelfaankoop gaan. Het lijkt me niet alleen niet 

opportuun, maar ook weinig relevant om 

commentaar te geven bij de bevindingen van 
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de Nederlandse Rekenkamer. Ik heb de 

evalua�eprocedure aan het Rekenhof aangeboden en 

het Rekenhof hee. gezegd dat het niet bevoegd is. Het 

is niet aan mij om uit te maken wanneer een orgaan van 

de wetgevende macht moet worden ingeschakeld. 
 

Wij leggen geen compensa�es op. Dat zou in strijd zijn 

met de Europese regelgeving. Voor degenen die vrezen 

dat er alleen op basis van compensa�es beslist zou 

worden, wil ik er aan herinneren dat er een duidelijke 

puntentelling beschreven is in de RfGP. Kandidaten 

hebben de mogelijkheid om maatregelen voor te stellen 

die onze veiligheidsbelangen kunnen helpen vrijwaren. 

Dat zal in de meeste gevallen op korte termijn leiden tot 

economische en industriële ac�viteiten, maar dat kan 

geen doel op zich zijn. Verder wil ik mij in deze fase niet 

uitspreken over concrete voorstellen. De 

onderhandelingen en de voorbereiding van het Best and 

Final Offer (BAFO) zijn nog steeds aan de gang. Wij 

verwachten het BAFO op 14 februari. Daarna zal een 

gemengde evalua�ecommissie van Defensie en 

Economie de voorstellen evalueren. Na toewijzing van 

de opdracht is de FOD Economie bevoegd voor de 

opvolging. 
 

De juridische analyse van het Franse antwoord is nog 

al�jd niet afgerond. Ik heb daarover geen contact gehad 

met mevrouw Parly. Ik heb vandaag twee juridische 

evalua�es die zeggen dat wij best doorgaan met onze 

RfGP. Blijkbaar is dat ook wat de heer De Vriendt 

aanraadt. 
 

Alain Top (sp.a): Ik kan mij erin vinden dat de minister 

vandaag nog niets kan zeggen over de compensa�es. 

Mijn vraag is in hoeverre wij de feiten niet achterna 

hollen op het moment dat het Rekenhof hierbij wordt 

betrokken. Na het antwoord is het nog niet duidelijk of 

de Franse aanbieder al dan niet nog meespeelt. Er zijn 

blijkbaar verschillen in de methodieken om tot de cijfers 

te komen. Nederland hee. 37 vliegtuigen nodig om 

dezelfde inzetbaarheid te halen als wij met 34. 
 

De Nederlanders slagen er niet in met het 

vooropgestelde budget 37 toestellen te kopen. Het kan 

dus dat wij de 34 toestellen niet kunnen kopen met het 

geraamde budget. Moeten de methodieken niet 

opnieuw worden doorgenomen? Ik dring er ook op aan 

dat de wetgevende macht het Rekenhof zo snel mogelijk 

zou inschakelen. 
 

Wouter De Vriendt (Groen): De minister lijkt in een 

parallel universum te leven. De vervangingsprocedure 

van de F-16 is compleet in de soep gedraaid. Toch 

herhaalt hij de formele procedure. Er zijn heel wat zaken 

helemaal niet zeker meer. Premier Michel en president 

Macron doen een onderonsje ten voordele van de 

Rafale. 
 

Op deze manier zal het in overweging nemen van de 

Franse kandidaat voor problemen zorgen. De procedure 

wordt in elk geval niet transparanter. Er zijn essen�ële 

veiligheidsbelangen, maar de economische 

compensa�es van de bedrijven worden intussen in de 

publieke opinie uitgesmeerd. Ik heb de minister inder�jd 

gevraagd om de essen�ële veiligheidsbelangen af te 

toetsen bij de Europese Commissie. Minister Jambon 

hee. toen gezegd dat dit gebeurd was. Uiteindelijk 

weten wij nu dat dit helemaal niet gebeurd is. Wij zullen 

dus juridisch in de problemen komen. De conclusie is, 

dat de minister van Defensie de hele procedure moet 

annuleren en zijn huiswerk opnieuw moet doen. 
 

Benoit Hellings (Ecolo): Drie maanden na het Franse 

aanbod is er nog steeds geen antwoord. De heer De 

Vriendt en ikzelf zijn van bij het begin tegen die 

overheidsopdracht en tegen alle voorstellen. Om onder 

de Franse druk uit te komen, zou men bijvoorbeeld 

eindelijk de Europese Commissie om advies kunnen 

vragen over de manier waarop de richtlijn over de 

militaire overheidsopdrachten en het verbod op 

compensa�es moet worden toegepast. Dan zou u 

kunnen zeggen dat het Franse voorstel noch het RfGP 

noch de Europese richtlijnen in acht neemt. Gelet op de 

enorme juridische en financiële risico's bestaat de enige 

manier om te vermijden dat de volgende genera�es met 

de nadelige gevolgen worden opgezadeld erin de 

overheidsopdracht te annuleren. 
 

Minister Steven Vandeput: Er is informeel contact 

geweest met de Europese Commissie, maar die is niet 

bevoegd voor defensiematerie. Eerder had het Rekenhof 

zich al onbevoegd verklaard.  
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Nieuw platform stelt medisch dossier online 

Binnenkort kan iedereen op een onlineplaAorm zijn medisch dossier controleren en aanvullen. 

‘The Personal Health Viewer’ moet mensen «co-piloot van de gezondheidszorg» maken, aldus 

minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).  

Nog in het eerste kwartaal van dit jaar zal ‘The 

Personal Health Viewer’ online komen. Dat is een 

plaXorm waarop iedereen zijn persoonlijk medisch 

dossier van thuis uit zal kunnen raadplegen. 

Pa�ënten zullen ook extra informa�e kunnen 

toevoegen en kunnen aanduiden met welke artsen 

en instellingen de informa�e gedeeld mag worden. 

Het plaXorm is de uitvoering van een wet die al in 

2002 door de federale regering werd goedgekeurd. 

Daarin wordt het recht van elke pa�ënt vastgelegd 

om zijn of haar medisch dossier in te kijken. Als je dat 

vandaag wil doen, moet je een afspraak maken bij de 

huisarts. 

‘The Personal Health Viewer’ werd al getest door een 

select publiek en de resultaten hebben minister De 

Block weten te overtuigen. «We gaan de pa�ënt niet 

enkel inzage geven», stelde het Open Vld-boegbeeld 

in ‘De Inspecteur’ op Radio 2. «We gaan ook de 

mogelijkheid bieden om zaken toe te voegen die er 

volgens de pa�ënt ook bij moeten staan. Je kan ook 

zelf kiezen of het dossier gedeeld wordt met andere 

zorgverstrekkers.» Met het plaXorm wil De Block 

mensen bewust laten omgaan met hun gezondheid. 

«De pa�ënt moet een copiloot zijn in de cockpit als 

het gaat over gezondheidszorg», luidde het. 

De minister maakte zich sterk dat het systeem nog 

voor de vierde maand van dit jaar voor iedereen 

beschikbaar zal zijn. In een later stadium is het de 

bedoeling dat er ook andere toepassingen aan 

worden toegevoegd, zoals een app die je hartslag 

meet. 

 

Niet enkel inzage 

Bron: Metro 03 januari 2018  

Uitbreiding met andere apps 

Periode om de kandidaturen in te dienen: vanaf 15 Jan tem 16 Feb 2018. 

 

Het Mod B moet gericht worden naar 

uw personeelsbeheerder bij DGHR, 

met als =tel "ME – Overplaatsing naar 

de Direc=e Beveiliging DAB Fed Pol." 

Ieder Mod B dat buiten de 

kandidatuurperiode ingediend wordt, 

zal niet aanvaard worden. 

Bijkomende informa=e betreffende de 

te volgen procedure is hernomen in de 

DGHR-SPS-CARR-006 en op de website van Externe Mobiliteit 

(hCps://www.mil.be/nl/pagina/partners-projecten-publieke-sector) in de rubrieken 

"Toegangsvoorwaarden – Doelgroep" en "Indienen van de kandidatuur."  

Externe mobiliteit : DAB – Oproep voor kandidaturen voor 

de functie van beveiligingsagent 

(Directie Beveiliging van de Federale politie)  

Inlijving 01 Jun 2018  
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De VS zullen meer dan 200 miljoen dollar (165 miljoen euro) investeren in de renova�e of 

modernisering van bepaalde militaire installa�es in Europa. Dat blijkt uit de begro�ng 2018 

van het ministerie van Defensie.  

 

Het gaat onder meer om sites om versterkingen aan te voeren of materieel te stockeren met het oog 

"ontradend te werken" op de "Russische agressie". De sites bevinden zich onder meer in Estland, 

Slowakije, Letland, Hongarije, Roemenië, IJsland en Luxemburg, maar ook in Zutendaal (Limburg). 

Die basis moet tegen 1 mei volledig opera�oneel zijn. Het ini�a�ef is goed voor meer dan 150 lokale 

jobs. 

Bron: BELGA  

VS-leger steekt 165 miljoen in Europa 



www.facebook.com/acod.defensie 

De dag dat u gepensioneerd bent betaalt u 
niet langer de volle bijdrage. De bijdrage voor 
een gepensioneerd lid bedraagt immers € 
6,00 (€ 7,20 voor leden aangesloten in 
Antwerpen) per maand. De regel gaat in 
vanaf de maand volgend op deze waar u ons 
hiervan ingelicht hebt.  
 
Gezien de verschillende 
pensioenleeftijden is het voor onze 
gewesten onmogelijk om bij te houden wie wanneer met pensioen gaat. Wij vragen 
u dan ook om zelf het initiatief te nemen en via uw lokale afgevaardigde ONS 
SECRETARIAAT de datum waarop u met pensioen gaat kenbaar te maken. 

Syndicale bijdrage 

gepensioneerden 


