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Er liggen momenteel heel wat projecten op tafel. 

Het zijn voorstellen van HR om het militaire 

beroep aantrekkelijker te maken. Voor ons zijn 

dat eerste voorzich�ge stappen in de goede 

rich�ng maar op dit terrein ligt er nog heel wat 

braakgrond dat men kan ontginnen. Welke 

ini�a�even HR in dit kader wil nemen, zullen we 

van zodra deze concreet zijn zeker met jullie 

delen via een volgende Info-Defensie. 

 

Ondanks de goede ini�a�even moeten we 

opnieuw vaststellen dat men niet leert van de 

opgedane ervaringen. Vorig jaar hee% men met 

schade en schande moeten ontdekken dat een 

strakke toepassing van de rendementsperiode 

geen gemo�veerde militairen opleverde.  

 

Onlangs kregen we een voorstel tot wijziging van 

de lengte van de rendementsperiode. Het ging in 

dit dossier over piloten die een reconversie op 

een ander toestel hadden beëindigd. De huidige 

rendementsperiode voor hen is 4 jaar, en men 

wilde deze optrekken naar 6 jaar. Uiteraard 

hebben we, tezamen met de overige drie 

vakbonden, een niet misverstane “NEEN” 

meegeven. 

 

Het aantrekkelijk maken van de militaire 

loopbaan doe je niet door een barrière op te 

trekken om zodoende het vertrek te 

bemoeilijken, maar door de loopbaan zodanig te 

verbeteren, dat de angst voor een mogelijk 

vertrek wordt uitgesloten. De huidige overheid 

hee%, helaas, één van haar grootste troeven, voor 

een aantrekkelijke militaire loopbaan, zomaar te 

grabbel gegooid in het grote pensioendebat.  

 

Wij zullen, telkens we de gelegenheid hebben, de 

overheid en de Defensiestaf erop wijzen dat het 

belangrijk is om een aantrekkelijke loopbaan te 

creëren, waardoor de militair geen enkele reden 

meer hee% om elders aan de slag te gaan en het 

voor de sollicitant een mo�vator wordt om een 

keuze voor Defensie te maken. 

 

De eerstelijns reclame is de militair die momenteel 

in dienst is. Van zodra deze zodanig wordt 

tewerkgesteld, met de nodige toeters en bellen 

die zijn loopbaan aantrekkelijk maakt, zal hij het 

niet nalaten om dit in zijn leefomgeving uit te 

dragen. Hier zijn we helaas nog ver vanaf... 

 

We merken op, dat Defensie voor de eerste 

lich�ngen van 2018, onvoldoende kandidaten 

hee% gehad om de pelotons in CBOS volledig in te 

vullen bij de start van de opleiding. Daarbovenop 

komen de vertrekkers, die het �jdens de rit voor 

bekeken houden... 

 

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel... 

 

Voorwoord 

Wij zijn 2018 aan de overleg- en onderhandelingstafel sterk gestart. Één van de dossiers waar vele 
van jullie eerdaags mee worden geconfronteerd is de uitreiking van een nieuwe 
herinneringsmedaille, en dit vooral voor de opdracht OVG. Verdere info over deze medaille vind je 
in deze Info-Defensie. 

Adreswijziging DKV voor collec�eve hospitalisa�everzekering van Defensie: 
 

DKV Belgium N.V. 
 

Loksumstraat  25 

1000   Brussel 

Tel : 02/278.23.98 en 02/287.64.11 

Fax : 02/278.23.97 

E-mail : claims.grpi@dkv.be 

Website : hBp://www.dkv.be 
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Er wordt aan de militairen een eervolle onderscheiding toegekend, ingesteld onder de benaming 
“Herinneringsmedaille voor opdrachten of opera+es met betrekking tot de opera+onele 
verdediging van het grondgebied”. Eerdaags zal het KB verschijnen in het Staatsblad en zullen de 
eerste medailles worden uitgereikt in maart 2018. 

Deze medaille zal toegekend worden aan de 

militairen die, in uitvoering van een beslissing van 

de Belgische Regering, hebben deelgenomen aan 

bepaalde opdrachten of opera�es gewijd aan de 

opera�onele verdediging van het grondgebied. 

Tevens zal men de medaille toekennen aan de 

militairen en de burgerlijke personeelsleden van 

het Ministerie van Landsverdediging die, in het 

belang van de voorgaande opdrachten of 

opera�es, een punctuele gespecialiseerde 

ondersteuning, met betrekking tot een 

capacitaire dimensie waarvan de aanwending 

door de Regering bevolen werd, geleverd 

hebben. 

 

De deelstand van de militairen die aan de 

opdrachten of opera�es deelnemen is "in militaire 

bijstand", "in hulpverlening" of "in opera�onele 

inzet". De individuele inzetduur in een van de 

voornoemde deelstanden moet minstens 30 dagen 

bedragen. 

 

De medaille is cirkelvormige uitgevoerd in getaand 

brons en vertoont een verheven rand op beide 

zijden. Haar diameter bedraagt 39 mm.  Op de 

voorzijde voert de medaille het wapenschild van 

het Belgisch Koninkrijk, gesierd met een 

koningskroon. Het geheel is omringd met de 

volgende tweetalige vermelding: "MISSIONS OU 

OPERATIONS INTERIEURES – BINNENLANDSE 

OPDRACHTEN OF OPERATIES".  "MISSIONS OU 

OPERATIONS INTERIEURES – BINNENLANDSE 

OPDRACHTEN OF OPERATIES". 

 

 Herinneringsmedaille  

Beschrijving medaille  

Voorwaarden 
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De achterkant van de medaille voert een gefruite 

lauwerkrans, dewelke een blank veld omringt 

waarop gebeurlijk de naam van de ontvanger en de 

datum van toekenning gegraveerd kunnen worden. 

De medaille hangt met een draagring aan een 

gemoireerd lint van 35 mm breed. Het lint is van 

goud met, in het midden en ver�caal, de na�onale 

driekleur. 

Het lint van de medaille wordt, in voorkomend 

geval, versierd met een getal dat, in Arabische 

cijfers voorgesteld, overeenstemt met het aantal 

uitgevoerde bijkomende periodes van 90 dagen, 

waaraan werd voldaan. Deze cijfers zijn in brons, 9 

mm hoog en maximum 6 mm breed. 

De voltooiing van elke bijkomende periode van 90 

dagen vergunt de toestemming tot het dragen van 

een getal dat, in Arabische cijfers voorgesteld, 

overeenstemt met het aantal, in de deelstanden "in 

militaire bijstand", "in hulpverlening" of "in 

opera�onele inzet", gepresteerde bijkomende 

periodes van 90 dagen. 

Op straffe van niet-ontvankelijkheid van het voorstel 

tot toekenning, moet de aanvraag ingediend worden 

door de beguns�gde, de rechtverkrijgenden, of de 

militaire overheid. 

 

De beguns�gde moet blijk gegeven hebben van een 

onberispelijk gedrag �jdens de opdrachten of 

opera�es. 

De militaire beguns�gde mag zich niet schuldig 

hebben gemaakt aan erns�ge, met de staat van 

militair, overeenstemmend met zijn 

personeelscategorie, niet overeen te brengen feiten. 

De burgerlijke beguns�gde zich niet schuldig 

hebben gemaakt aan tuchtrechtelijke inbreuken op 

de statutaire bepalingen die op hem van toepassing 

zijn. 

De beguns�gde verklaart op zijn eer dat er geen 

enkele strafrechtelijke procedure tegen hem loopt. 

De herinneringsmedailles met betrekking tot de 

militaire opera�es die vóór deze medaille werden 

ingesteld hebben voorrang. 
 

Proficiat aan alle militairen die heel binnenkort deze 

medaille in ontvangst mogen nemen. 

 

 

De medaille kan meerdere keren worden 
toegekend.  

Plaats van de medaille 

Vakbondsvoorstellen voor sterkere pensioenen, 

regering verzaakt 

De vakbonden gaan voor een sterker solidair en duidelijk systeem om lee1are pensioenen te 
voorzien. De regering on2rekt zich aan haar plicht om gepensioneerden een de3ig pensioen te 
waarborgen. 

De minister van Pensioenen vroeg het Na�onaal 

Pensioencomité (NPC) waarin zowel de regering 

als de werkgevers- organisa�es als de vakbonden 

zetelen, om te antwoorden op een reeks vragen 

over de toe- komst van de pensioenen. Zoals 

afgesproken hebben de vakbonden en de 

werkgevers- organisa�es geantwoord op maandag 

15 januari. De regering deed dat niet. Zij is 

nochtans ook volwaardig lid van het 

Pensioencomité. Wij betreuren dat de 

doelstellingen van de gesprekspartners te sterk 

uiteenlopen om op serene wijze te werken aan 

een beter pensioenstelsel.  

De vakbonden herhalen de zes punten waar- voor 

ze een engagement vroegen alvorens 

besprekingen op te starten over de 

Enkele bijzondere aandachtspunten 

Engagementen 
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toekomst de pensioenen. Tot op vandaag gaat de 

minister daar echter niet op in. We vragen dit 

nochtans al sinds de start van het comité! 

 het sociale karakter van de pensioenen te 

waarborgen - er mag geen te groot verschil zijn 

tussen je laatste inkomen en je 

pensioenbedrag, 

 automa�sch de nodige middelen vrij te maken 

om deze doelstelling te waarborgen, 

 de besprekingen over de pensioenen en over 

de arbeidsmarkt gelijk�jdig te voeren,  

 niet meer te raken aan de stelsels van werk- 

loosheid met bedrijfstoeslag (SWT- 

brugpensioen) en �jdskrediet einde- loopbaan - 

de toegangsvoorwaarden tot �jdskrediet 

eindeloopbaan moeten worden versoepeld, 

 de periodes van werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid of SWT voor het 

pensioen gelijk te stellen aan het laatste loon, 

 het stelsel met betrekking tot zwaar werk 

(moet nog worden opgesteld) niet te 

financieren via besparingen op de pensioenen. 

De vakbonden leggen nogmaals de nadruk op een 

aantal elementen die een solidair, coherent en 

sterker pensioenstelsel waarborgen. 

 

Het weBelijke pensioen dat gebaseerd is op 

repar��e, m.a.w. op solidariteit (de welvaart wordt 

herverdeeld, de werkende bevolking draagt bij om 

de pensioenen van de gepensioneerden te 

betalen), de manier waarop het wordt voorgesteld 

en de samen- hang moeten worden behouden. 

 

De regering stelt daarentegen de individuele 

verantwoordelijkheid centraal en onBrekt zich 

bijgevolg aan haar plicht om alle gepensioneerden 

een kwaliteitsvolle sociale bescherming te 

waarborgen. 

Om het weBelijke pensioen te versterken moeten de 

huidige mechanismen worden herzien die het 

pensioenbedrag bepalen. Deze versterking is nodig 

want gepensioneerden moeten kunnen leven van 

hun pensioen. Ze mogen niet in armoede verzeilen. 

Dit alles moet gebeuren in een kader dat 

voorspelbaar, duidelijk en transparant is voor alle 

werknemers. Het is geen goed idee om het 

pensioenstelsel flexibeler te maken. Dit zal de 

bezorgdheid en ongerustheid doen toenemen. 

De argumenten van de vakbonden reiken dus veel 

verder dan het pensioenstelsel met punten 

waarvoor de minister nog steeds geen officieel 

ontwerp indiende. Uit de eerste toelich�ng en uit 

gelijkaardige ervaringen in andere landen blijkt 

trouwens dat het puntenstelsel duur, 

ondoeltreffend en nefast is voor de werknemers. 

Bron: De Nieuwe Werker - 19 januari 2018 

Regering onttrekt zich van plicht 

Versterking 

Zekerheid 

We vragen een engagement om... 
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Anderhalf jaar geleden werd de Strategische Visie 

gepubliceerd. Dat document s�ppelde de koers uit 

voor de toekomst van Defensie. Het beschrij% de 

kerntaken van Defensie en de middelen, in 

personeel en budget, die de regering hiervoor ter 

beschikking stelt. De Strategische Visie tekent het 

proces uit dat de toekomst van Defensie veilig stelt 

en verzekert dat de organisa�e zich aanpast aan de 

veranderende veiligheidsomgeving. 2018 wordt een 

sleuteljaar voor de uitvoering hiervan. 

 

Die uitvoering brengt veranderingen en onzekerheid 

mee bij het personeel van Defensie. Daarom vindt de 

chef Defensie het belangrijk om de �jd te nemen om 

uit te leggen wat er gaande is en meer duidelijkheid 

te scheppen. Tegen 2030 zal Defensie inderdaad een 

diepgaande transforma�e hebben doorgemaakt die 

al gestart is en waarbij alle personeelsleden 

betrokken zijn. 

 

Heel wat militairen hebben al heel wat 

hervormingen bij Defensie meegemaakt. Wat maakt 

dit huidige plan dan zo speciaal? Waarin verschilt 

het van eerdere hervormingen die zelden populair 

waren? 

 

“De vroegere hervormingen werden gedicteerd door 

economische noden,” vertelt de generaal, “en 

concentreerden zich vooral op besparingen. In de 

Strategische Visie is dat net het tegenovergestelde. 

Ze is het resultaat van verschillende factoren. 

Enerzijds hebben decennialange onderinvesteringen 

geleid tot het afschaffen van diensten, eenheden en 

zelfs volledige capaciteiten, met als gevolg een 

steeds kleiner wordende organisa�e. Vandaag staan 

we met de rug tegen de muur en zijn er dus grote 

investeringen nodig om een geloofwaardige en 

duurzame toekomst te verzekeren.” 

 

“Anderzijds bereikt het departement een kri�eke 

omvang om zijn core business nog te kunnen 

verzekeren. Noch de arbeidsmarkt, noch de 

rekruterings- en opleidingsdiensten, noch de 

toegewezen budgeBen laten echter toe om de 

natuurlijke evolu�e van het personeelsbestand te 

compenseren. “Aangezien binnen acht jaar vij%ig 

procent van het personeel met pensioen vertrekt, 

moeten we een structurele oplossing vinden.” 

 

Dat is de huidige uitdaging waarvoor we staan: 

moderniseren en investeren om de kerntaken te 

kunnen blijven uitvoeren en de core business te 

vrijwaren, daarbij rekening houdend met de 

demografische evolu�e. 

 

De Strategische Visie is een product van deze 

regering, maar de beloofde investeringen zullen pas 

merkbaar zijn in de volgende regeerperiode. De 

belo%e zit dus vol onzekerheden. Toch lijkt u erin te 

geloven? 

 

De Strategische Visie en de grote investeringen die 

daarmee gepaard gaan zijn gepland vanaf 2019 en 

dus �jdens de volgende regeerperiode. “Ik blijf 

aandach�g maar ben toch ook enthousiast dankzij de 

ac�es waarmee de huidige regering de uitvoering van 

de Strategische Visie waarborgt.” 

 

Sinds anderhalf jaar krijgt de Strategische Visie 

concreet vorm dankzij de goedkeuring van de 

Militaire Programmawet. “Zoiets bestaat al langer in 

Frankrijk maar is ongezien in België. Deze wet is de 

vertaling van de Strategische Visie in een overzicht 

van alle investeringsprogramma’s en de budgeBen 

die daarvoor nodig zijn vanaf vandaag tot in 2030.” 

Update van de strategische visie in 2018  

Bij het begin van van dit nieuwe jaar wenst generaal Marc Compernol, de chef Defensie, 
duidelijkheid te scheppen over enkele belangrijke lopende dossiers binnen zijn departement. 

De Strategische Visie: 
nodig en vernieuwend  
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“Het is een wet,” tempert de generaal, “en weBen 

kunnen veranderen. Maar zolang ze niet verandert, 

zijn de volgende regeringen gebonden aan de 

verplich�ngen van die Militaire Programmawet. De 

goedkeuring ervan is alleszins een belangrijke stap in 

de realisa�e van de programma’s in de Strategische 

Visie. Dus het ziet er goed uit, zeker als je ziet dat de 

begro�ng voor 2018 die het parlement hee% 

goedgekeurd, integraal de voorziene programmawet 

voor dit jaar weerspiegelt.” 

 

De Strategische Visie werd anderhalf jaar geleden 

gepubliceerd. Wat gebeurt er concreet? 

 

“Met het budget voor 2018 kan Defensie �entallen 

grote programma’s opstarten”, vertelt generaal 

Compernol. “Vanaf 2018 zullen we 

contracten ondertekenen voor onder meer de 

vervanging van de straaljagers, de marinevloot, de 

gevechtsvoertuigen van de Landcomponent en 

de aankoop van unmanned aerial vehicles (UAV), 

type Medium Al�tude Long Endurance (MALE). Dit 

allemaal voor een totaal bedrag van meer dan 9,5 

miljard euro.” 

 

“Met wat er nu allemaal op stapel staat, kunnen we 

dus zeker op�mis�sch zijn”, gaat de generaal verder. 

“Ik geef het toe: ik ben 60 jaar en heb spijt dat ik 

geen 35 jaar jonger ben, want als ik zie wat er 

gepland is, zou ik met plezier opnieuw beginnen!” 

 

De generaal ziet een heel mooie toekomst voor de 

componenten: “De Luchtcomponent zal met de 

allernieuwste straaljagers kunnen werken, zonder 

de A400M-vrachtvliegtuigen en de UAV’s van het 

type MALE te vergeten. De Marine krijgt 

gevechtsschepen van een nieuwe genera�e. Bij de 

Landcomponent worden alle gevechtsvoertuigen, de 

Unimog-vrachtwagens en de LMV’s Lynx vervangen. 

Er komen ook nieuwe capaciteiten zoals het road 

clearance package, … Al dat gloednieuwe materiaal 

is erg mo�verend.” 

 

Een concepBekening van het road clearance package. 
 

Met het toekoms
ge road clearance package krijgt Defensie een capaciteit om bermbommen te verwijderen, 

die veel slachtoffers maken 
jdens de huidige militaire opera
es. 
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Nog belangrijker is het partnerschapsakkoord tussen 

Frankrijk en de Landcomponent, concreet gemaakt 

door het Scorpion-programma. Dat zal de Medium 

Brigade ingrijpend veranderen, zowel op het vlak van 

de doctrine als de opleiding en logis�ek. 

De Marine krijgt uitzicht op nieuwe fregaBen en 

mijnenbestrijdingsmiddelen. Bij deze laatste kan een 

moederschip onbemande toestellen uitsturen om 

mijnen op te sporen en ze te vernie�gen, in de lucht 

(tac�sche drones), op zee (unmanned surface vehicles: 

USV) of onderwater (unmanned underwater vehicles: 

UUV). 

Naast de nieuwe gevechtsvliegtuigen krijgt de 

Luchtcomponent een tankvliegtuig. Tot nu toe 

moesten Europese gevechtsvliegtuigen vaak een 

beroep doen op geallieerde vliegtuigen om in de lucht 

bij te tanken. De aankoop van een eigen capaciteit zal 

zowel de na�onale als Europese autonomie �jdens 

luchtopera�es vergroten. 

 

De Algemene Dienst Inlich�ng en Veiligheid, beter 

gekend als ACOS IS, is de enige dienst die aanzienlijk 

zal uitbreiden met investeringen in cybercapaciteiten, 

satellietbeelden en andere middelen. De toekomst van 

het militair hospitaal wordt momenteel herbekeken. 

De nadruk komt meer te liggen op de onontbeerlijke 

medische steun �jdens militaire opera�es. 

De Strategische Visie is ontstaan uit de noodzaak om 

te investeren in een geloofwaardige toekomst voor 

ons departement, maar ook om 

structurele oplossingen te vinden voor de 

demografische evolu�e van het personeel van 

Defensie. Hoe staat het momenteel met het 

personeelsbestand? 

 

Een globaal overzicht van de systemen voor de toekoms�ge mijnenbestrijdingscapaciteit.  

Waardering voor het militaire beroep  
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“Je maakt geen leger met materieel, maar met 

soldaten. Voldoende nieuwe collega’s aantrekken zal 

dus belangrijker zijn dan nieuwe aankopen. Om de 

pensioneringen van de komende jaren te 

compenseren is er een enorme rekruteringsinspanning 

nodig. Dat wordt een aanzienlijk aantal 

personeelsleden dat we moeten rekruteren, opleiden 

en trainen; geleden van de periode van de militaire 

dienstplicht.” 

Defensie kent twee soorten rekrutering. Er is de 

rekrutering als beroepsmilitair, vooral gericht op 

technici en andere specifieke beroepen die langdurig 

bij Defensie blijven. Daarnaast is er de rekrutering 

voor beperkte duur (BDL), ideaal voor degenen die 

eerst enkele jaren het beroep van militair willen 

Aantal vacatures per categorie voor de komende vier jaar 

Die manier van rekruteren zorgt ervoor dat de 

gemiddelde lee%ijd beter aangepast is aan de militaire 

opera�es maar het beantwoordt vooral aan een 

jobmarkt die sneller verandert dan vroeger. “We laten 

de mensen zelf de keuze om een deel van hun carrière 

bij Defensie te werken. Tijdens dit kortere 

loopbaanpad verwer% de BDL-militair vaardigheden 

die hij of zij op de civiele arbeidsmarkt kan gebruiken 

zoals een rijbewijs als vrachtwagenchauffeur.” 

 

“Het spreekt voor zich dat een BDL-soldaat die naar 

het burgerleven terugkeert, zal weten wat het is om 

vroeg op te staan, op �jd te komen, loyaal en 

zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te 

nemen. Dat zijn voor elke werkgever erg nuWge 

vaardigheden. We blijven verder zoeken welke 

vaardigheden de BDL-militairen nog kunnen 

ontwikkelen als voorbereiding op hun verdere 

loopbaan. Jammer genoeg wordt het BDL-systeem 

soms te eenvoudig beschreven als een contract van 

acht jaar, zonder verdere perspec�even. Dat is niet 

al�jd zo. Die militair kan ook langer bij het leger 

blijven, beroepsmilitair worden en promo�e maken. 

Op dit moment bevinden we ons pas in het vierde 

jaar van de BDL-rekrutering. Als we zien hoe de 

demografische ontwikkeling van het personeel van 

Defensie nog zal evolueren zal wie wil blijven dat 

waarschijnlijk ook kunnen.” 

 

De CHOD is vooral bezorgd over twee aspecten van 

de rekrutering. Een eerste is het steeds groeiende 

aantal vacatures voor technici. Die vacatures geraken 

op de civiele arbeidsmarkt steeds moeilijker 

ingevuld, wat in concurren�e treedt met de 

rekrutering van militaire technici. “Op dat vlak blij% 

de concurren�e met burgerbedrijven voor technici 

maar toenemen. Moeten we misschien de bekende 

paden verlaten en met burgerbedrijven 

samenwerken om gemengde loopbanen voor 

technici te ontwerpen? Anderzijds zal het succes van 

de toekoms�ge rekrutering voor een groot stuk het 

succes van de Strategische Visie bepalen. Dit kan 

zelfs gevolgen hebben voor het voortbestaan van 

Defensie, dat zonder voldoende personeel zijn 

missies niet langer zal kunnen uitvoeren. Elke militair 

moet beseffen dat hij of zij de rekrutering beïnvloedt 

door met kennissen en op sociale netwerken over 

zijn of haar werk te praten. Het is niet allemaal 

rooskleurig. Er kan veel verbeterd worden maar daar 

werken we ook elke dag aan. Men neigt te 
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snel om zich enkel op de problemen te concentreren. 

Maar zonder naïef te zijn kunnen we ook meer 

vertellen over welke posi�eve dingen er bij Defensie 

gebeuren. Eén ding is zeker: zonder nieuwe collega’s 

zal het niet snel verbeteren. Vergeet niet dat we 

allemaal ambassadeurs voor Defensie zijn.” 

 

Maar hoe valt die nood aan nieuwe collega’s te 

verzoenen met de outsourcing?  

 

“Tegen 2030 zal het personeelsbestand zakken van 

30.000 naar 25.000 mensen met inbegrip van 1.000 

leden burgerpersoneel. Toch zal Defensie in staat 

moeten zijn om het huidige ambi�eniveau te 

behouden.” Die 5.000 func�es zullen anderen 

moeten uitvoeren, niet noodzakelijk militairen. 

“Begrijp me niet verkeerd,” gaat generaal Compernol 

verder, “die func�es zijn niet minder belangrijk en de 

militairen die ze vandaag uitvoeren, doen hun werk 

correct. Maar een burger die dat soort func�es 

uitvoert, zal per defini�e niet onderworpen zijn aan 

de verplich�ngen van het militaire statuut: de fysieke 

condi�e onderhouden, slagen voor de fysieke testen, 

wacht lopen, regelma�ge schietoefeningen, op 

opera�e vertrekken, enzovoort.” 

 

“Laten we twee voorbeelden nemen”, benadrukt de 

generaal. “Een eerste: de wacht van een 

groot garnizoen zoals Leopoldsburg zet per jaar het 

equivalent van een compagnie infanterie in, wat 

neerkomt op 120 vol�jdse krachten. Iemand die 24 

uur wacht loopt, is de drie volgende dagen afwezig, 

vier dagen als hij in het weekend wacht liep. Door die 

taak aan een burgerfirma over te dragen, hebben we 

meer militairen ter beschikking voor trainingen. De 

wacht van dat specifiek kwar�er wordt echter nog 

niet uitbesteed. Dit is maar een eenvoudig voorbeeld 

om de omvang van de uitdaging te schetsen.” 

 

Het tweede voorbeeld: de testcase van de 

uitbesteding van de horeca van de Koninklijke 

Militaire School. Bij die reorganisa�e kregen 42 

militairen een nieuwe func�e in keukens van andere 

kwar�eren of op andere posten binnen de militaire 

school. “Niemand werd ontslagen, zo werken we 

niet”, benadrukt de CHOD. “De muta�es gebeurden 

pas na overleg met het betrokken personeel. We 

onthouden dit: 42 mensen uit de keuken komen 

overeen met 42 matrozen om een mijnenjager te 

bemannen of een infanteriepeloton … Dan stelt de 

keuze zich: besteed ik deze enveloppe personeel aan 

een bijkomende mijnenjager ofwel laat ik liever de 

horeca van de KMS uitvoeren door militairen?” 

 

De chef Defensie is echter niet blind voor de risico’s 

van de uitbesteding zoals op het vlak van kwaliteit en 

flexibiliteit van de dienstverlening. Toch blij% hij 

overtuigd dat dit met goede contracten en door bij 

te sturen waar nodig tot een goed einde kan komen. 

“De uitbesteding kent haar kinderziekten en elke dag 

leren we bij. Een eenvoudig voorbeeld is de keuken 

van de KMS: specifiek voor de militairen die ’s nachts 

in Brussel patrouilleren zijn de maal�jden, de 

openingsuren en de organisa�e aangepast. Zodra we 

een hapering merken, zoeken we een oplossing.” 

 

Voor heel wat militairen die bij de outsourcing 

betrokken zijn, is het vaak omwille van hun lee%ijd 

niet meer mogelijk om naar een opera�onele 

eenheid terug te keren. Wat zal Defensie dan doen? 

 

“Om dit voor het personeel zo goed mogelijk voor te 

bereiden, probeert Defensie de �ming van de 

outsourcing te doen samenvallen met die van de 

pensioneringen”, legt de generaal uit. “Dat werkt 

niet honderd procent maar we zoeken oplossingen 

waarbij de prioriteit bij de mensen ligt. Dat is een 

gezamenlijk project waarbij DG MR de kalender van 

de uitbestedingen afstemt op die van DG HR, die 

aanvaardbare oplossingen zoekt voor de betrokken 

militairen.” 

Uitbesteden om de militaire capaciteit te 
behouden  
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De aanpassing van de pensioenlee)ijd was voor de 

meeste militairen een bi*ere pil. De afwezigheid van 

een poli�eke beslissing zorgt voor onzekerheid bij het 

Defensiepersoneel. Wat denkt u hierover en wat wilt 

u aan de militairen zeggen? 

 

We kunnen er niet omheen dat we op termijn langer 

moeten werken”, merkt generaal Compernol op. “In 

oktober 2016 kwam plots de beslissing om de militaire 

loopbaan te verlengen. Dat haalde voor heel wat 

militairen hun persoonlijke plannen overhoop. Het had 

ook een invloed op tal van lopende projecten en legde 

bovendien een hypotheek op de begro�ngsplannen.” 

 

De concrete uitwerking van die princiepsbeslissing ligt 

nu in handen van de Minister van Pensioenen. Toch 

buigt de Defensiestaf zich ondertussen al een jaar over 

dit dossier. Ze hee% aanvaardbare 

overgangsmaatregelen voorgesteld en duidelijkheid 

gevraagd over de invulling van de no�e ‘zware 

beroepen’. “Ik denk dat de voorstellen in de goede 

rich�ng gaan”, verzekert de chef Defensie. “We 

zouden moeten komen tot een meer geleidelijke, 

tragere en beheersbare overgang. Dit dossier raakt 

een groot deel van het personeel, aangezien vele 

collega’s hun pensioendatum naderen. De 

eindbeslissing blij% echter een poli�eke beslissing die 

we vol ongeduld afwachten.” 

Generaal, een andere onzekerheid bij het personeel 

vormen de infrastructuur en de kazernes. 

 

Op 27 oktober 2017 werd beves�gd dat er �jdens 

deze regering geen enkele kazerne wordt gesloten 

uitgenomen degene waarover de vorige regering al 

had beslist. “Kazernes sluiten is een van de moeilijkste 

kwes�es in een hervormingsplan”, beves�gt de 

generaal. “Geloof mij: daar gaan we niet licht over! Ik 

heb persoonlijk de grote slui�ngen onder het vorige 

plan meegemaakt. Of men het nu wil of niet, de 

infrastructuur moet mee evolueren met de noden van 

de organisa�e. Voor de goede werking van bepaalde 

capaciteiten is het nu eenmaal nodig om ze te 

reorganiseren, zonder eenheden op te doeken.” 

 

Op 19 december 2017 werden de betrokken 

korpscommandanten, RSM’s en korpskorporaals 

ingelicht over de geografische herschikking van 

bepaalde eenheden. “De achterliggende gedachte bij 

het hervormingsplan van een aantal kazernes is het 

con�nu streven naar de meest efficiënte oplossing”, 

vertelt generaal Compernol. “Een klein, afgelegen 

kwar�er vereist vij%ig mensen, wat overeenkomt met 

een jaarlijkse kost van 2,5 miljoen euro. Dat moeten 

we afwegen tegenover onze verspreiding over het 

grondgebied, een van de aspecten die Defensie als 

werkgever aantrekkelijk maken. We bekijken wat er 

Langer werken  Betere werkomstandigheden  
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op dat vlak mogelijk is qua rekrutering en opleiding.” 

 

“Tegelijk moet er dringend een inspanning gebeuren 

om de werkomstandigheden in de kazernes te 

verbeteren. Daarom hebben we 9,7 miljoen euro 

vrijgemaakt om in 2018 de infrastructuur van de 

kwar�eren op te waarderen en zo de 

arbeidsomstandigheden te verbeteren.” 

 

De toekomst die de generaal schetst, lijkt resoluut 

posi
ef. Alle keuzes zijn immers gericht op een betere 

werking. Met dezelfde blik bekijkt de CHOD de 

budge#en die de huidige regering aan Defensie 

toewijst. 

 

“Aan het begin van de legislatuur hoopten we in de 

regeringsverklaring te lezen dat Defensie jaarlijks 

minstens het geïndexeerde budget van 2014 zou 

ontvangen. De budgeBaire tabellen leerden ons 

echter dat Defensie �jdens de regeerperiode 1,6 

miljard euro zou moeten besparen. Dat was 

drama�sch”, verklaart de CHOD. Er is sindsdien wel 

één en ander bijgestuurd. “Per jaar kwam er 100 

miljoen bij om vroegere bestellingen te betalen, zoals 

de NH90-helikopter. Verder ontvingen we 200 

miljoen euro, voornamelijk voor 

investeringsprogramma’s voor de uitrus�ng van 

militairen. Het programma voor nieuwe radio’s is het 

beste voorbeeld, maar ook het Franse 

satellietprogramma CSO (Composante Spa�ale 

Op�que), net als de uitrus�ngsprogramma’s voor de 

F-16 en de toekoms�ge A400M. Bovendien hebben 

we voortaan de toela�ng om de inkomsten die we 

zelf verkregen hebben uit de verkoop van materieel 

en infrastructuur of door diensten aan derden ook 

zelf te mogen gebruiken.” 

 

Uiteindelijk bleef van de opgelegde besparing van 1,6 

miljard euro over de hele regeerperiode nog ongeveer 

600 miljoen euro over. “Men kan nog steeds betreuren 

dat we toch nog 600 miljoen euro moeten besparen 

over de legislatuur, maar die inspanning hebben we al 

achter de rug. Ik concentreer me liever op het zo goed 

mogelijk besteden van de teruggewonnen 1 miljard 

euro en op het verder stabiliseren en herstellen van 

ons budget. We moeten nu eenmaal erkennen dat de 

veiligheidssitua�e veranderd is sinds 2014, zowel in 

België als in het buitenland. Toch blijf ik ervan 

overtuigd dat die verandering zich ook in budgeBen zal 

vertalen”, besluit de generaal. 
 

Met alles wat u nu hee) aangehaald, wat is uw 

belangrijkste boodschap voor de militairen? 

 

“Ik hoop dat het personeel bese% waar we naartoe 

gaan: betere arbeidsomstandigheden, nieuw 

materieel en massale rekrutering met een 

aantrekkelijk salaris”, vat de generaal samen. 

“Iedereen verdient graag meer en men hee% soms de 

neiging om te denken dat de werkomstandigheden 

en het loon beter zijn in de privésector. Wist je 

bijvoorbeeld dat een soldaat na zijn opleiding 

ongeveer hetzelfde verdient als een beginnende 

leraar of verpleger? Wij bieden een boeiende job met 

een aantrekkelijk salaris en aantrekkelijke 

carrièrekansen.” 

 

“Al die dingen verdienen het om verteld te worden 

zonder een kri�sche geest te verliezen,” gaat de 

CHOD verder. “Aan de jonge militairen wil ik zeggen 

dat er grote veranderingen op �l staan voor Defensie. 

Er liggen een hoop geweldige projecten voor ons die 

zich nu al aan het voltrekken zijn. Met een beetje 

geduld zal je dat binnenkort zelf merken op het 

terrein.” 

 

“Aan de militairen tussen 35 en 50 wil ik toevoegen 

dat de toekomst van Defensie op hen rust. Jullie zijn 

de motor van de verandering met de invoering van 

het nieuwe materiaal, het gebruik ervan en de 

organisa�e van Defensie. Jullie zijn de sokkel waarop 

alles rust. Blijf verder ervaring opdoen en gebruik die 

om deze transforma�e tot een goed einde te brengen 

en de komende genera�es op te leiden.” 

 

“Tot slot richt ik mij tot mijn mannen en vrouwen 

vanaf 50 jaar: blijf vertrouwen in het systeem. Jullie 

inzet en ervaring zijn me dierbaar. Gebruik ze in het 

voordeel van de organisa�e die jullie deze mooie 

carrière hee% geboden.” 

 

“Alles is aanwezig om de toekomst van Defensie te 

verzekeren. De transforma�e is niet alleen een zaak 

van de chefs. Iedereen kan en moet eraan 

meewerken want wij zijn allemaal tegelijker�jd 

ambassadeurs en aandeelhouders van Defensie. 

Samen zullen we erin slagen!” 

600 miljoen verloren of een miljard 
gewonnen? 

Resoluut positief, maar niet naïef  

Bron: magazines.mil.be 
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Het doel is om deze opdracht vóór eind 2018 aan een 

privépartner te gunnen en dit voor een loop�jd van 12 

jaar. Het is voorzien om te beginnen met de 

opera�onele fase vóór eind 2020 (het beëindigen van 

de administra�eve procedure, de integra�e van de IT-

pla\orms, de voorbereiding en de transfer van de 

stocks, de ac�eve communica�e naar de militairen en 

de eenheden, …). 

 

In het kader van deze opdracht zal de gekozen 

logis�eke partner het materieel dat aan hem 

toevertrouwd wordt, opslaan en naar de interne 

klanten binnen Defensie vervoeren. De betrokken 

categorieën van materieel zijn voornamelijk de 

wisselstukken, de kledij en de persoonlijke uitrus�ng 

van de soldaat. 

 

De voornaamste principes gekoppeld aan deze 

opdracht zijn de volgende: 

 

 Het verwervingsproces van het materieel (Incl 

kledij en uitrus�ng) zal militair blijven. Indien de 

levering rechtstreeks naar het kwar�er (voor een 

leveringscontract) haalbaar en wenselijk is, zal er 

geen beroep gedaan worden op de diensten van 

het contract stockage en distribu�e. 

 

 De Milshops zullen op termijn vervangen worden 

door een E-commerce-pla\orm (webshop), die 

door de logis�eke partner in plaats wordt gesteld. 

Deze webshop zal de militairen toelaten om 

individueel ar�kelen te bestellen. De huidige 

Collibussen zullen in gebruik blijven en dit voor 

het passen, de maatname en de promo�e van 

nieuwe ter beschikking gestelde ar�kelen. 

 

 De overgang naar een logis�eke partner zal niet 

alle stocks van Defensie treffen. Een aantal 

logis�eke taken zullen vanuit de militaire 

kwar�eren door personeel van Defensie 

georganiseerd blijven, zoals bijvoorbeeld: 

- De distribu�e van individuele kledij en uitrus�ng 

voor opera�es (trades) 

- De stockage van rechtstreeks projecteerbare 

reserves voor opera�es (vb: NEO,   NRF,…) 

- De stockage en de distribu�e van gevoelig 

materieel, zoals muni�e, bewapening en 

petroleumproducten. 

 

De Outsourcing van de ac�viteiten stockage en 

distribu�e op het na�onale grondgebied zal toelaten 

om in de toekomst het aangepaste niveau van 

dienstverlening voor Defensie en haar militairen te 

bewaren en dit ondanks het op pensioen vertrekken 

van een groot deel van het rechtstreeks betrokkenen 

logis�eke personeel. 

Uitbesteding stockage en distributie van het 

materieel 

De Ministerraad van 19 januari hee3 op aanvraag van de Minister van Defensie Steven Vandeput 
het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de logis+eke dienstverlening voor stockage 
en distribu+e van het materieel op na+onaal grondgebied goedgekeurd. Dit project kadert in de 
Strategische Visie voor Defensie en de “sourcing” van de niet specifiek militaire ac+viteiten van 
technische en/of logis+eke aard. 
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Op 17 januari 2018 werden verscheidene vragen gesteld aan de MOD. We hebben voor jullie de 
meest interessante vragen weerhouden. 

Commissie voor de Landsverdediging 

Ka2rin Jadin (MR): Defensie zou er moeilijk in slagen de 

nodige technici aan te trekken. 

Waar men vroeger vanaf 16 jaar 

in de Koninklijke School voor 

Onderofficieren, Campus 

Saffraanberg, terecht kon voor 

een technische opleiding, is dat 

nu – om statutaire redenen – 

niet langer mogelijk. De 

technische opleiding bij Defensie 

is voorbehouden voor kandidaat

-onderofficieren die houder zijn 

van een diploma hoger secundair onderwijs. In de 

burgermaatschappij kan men al een leer�jd aanvangen 

met een diploma van de eerste graad. Het is dan ook 

logisch dat het aantal kandidaten voor de technische 

opleiding bij Defensie beperkt is en het is niet 

gemakkelijk om de leerlingen uit de technische scholen 

te overtuigen om voor het leger te kiezen. 

Hoeveel technici werden er gerekruteerd sinds de 

technische opleiding vanaf 16 jaar werd afgescha%? Zijn 

er minder gegadigden voor de technische opleiding bij 

het leger? Zo ja, moet men geen formule vergelijkbaar 

met het alternerend leren overwegen? Ziet u nog 

andere maatregelen om bij jongeren meer interesse 

voor de technische opleiding te wekken? 

 

 

Ik kom tot mijn tweede vraag. Defensie kampt al drie 

jaar met rekruteringsproblemen. Naar verluidt zouden 

de vereisten naar beneden toe worden bijgesteld, wat 

een zorgwekkende evolu�e is. 

Klopt die informa�e? Hoeveel plaatsen raakten er in 

2017 niet vervuld? 

 

Ik kom tot mijn derde vraag. Sinds de invoering van het 

BDL-statuut hee% Defensie problemen om nieuwe 

rekruten aan te trekken. Dit nieuwe statuut zou weinig 

aantrekkelijk zijn en gepaard gaan met een grote 

onzekerheid wat betre% de duur van de loopbaan en de 

reconversiemogelijkheden bij het aflopen van de 

overeenkomst. De militairen die op dit moment in 

dienst zijn, zouden kandidaat-militairen zelfs afraden 

om bij het leger te gaan. 

Hoeveel kandidaten waren er in 2017? Hoeveel 

vacatures waren er? Hoe kan de onzekerheid rond het 

BDL-statuut worden weggenomen? Zou interne 

mobiliteit de rekruteringsproblemen kunnen oplossen? 

 

Veli Yüksel (CD&V): Werd de rekruteringsdoelstelling 

van 1.160 militairen en 50 burgerpersoneelsleden 

gehaald in 2017? Hoeveel vacatures werden 

uitgeschreven voor de technische func�es? Werden 

deze ingevuld met gespecialiseerde onderofficieren en 

daarnaast ook andere profielen? Wat zijn de cijfers? 

Hoeveel wervingen waren er voor de 

gevechtseenheden? Welke profielen werden hiervoor 

aangeworven? 

 

Minister Steven Vandeput: Voor het wervingsjaar 2017 

werden er in totaal 1.160 betrekkingen bij het leger 

vacant verklaard en hebben er 4.372 personen voor ten 

minste een van die func�es gesolliciteerd. Er is minder 

interesse voor technische func�es bij Defensie: er 

werden 90 kandidaat-onderofficieren-technici voor 178 

vacatures en 32 vrijwilligers-technici voor 62 

betrekkingen geworven. Het was derhalve noodzakelijk 

meer niet-technici te werven dan verwacht, wat niet elk 

jaar kan gebeuren. 

 

Gelet op het personeelsbestand en de opdrachten kan 

van Defensie niet worden verwacht dat ze zich opnieuw 

belast met de opleidingen aan de Koninklijke School 

voor Onderofficieren en de Koninklijke CadeBenschool, 

maar ze zal ac�viteiten organiseren om meer 

kandidaten aan te trekken voor de technische func�es. 

Zo zal men bijvoorbeeld burgerlijke technische scholen 

Rekrutering 
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voor een bezoek aan de KSOO uitnodigen. In de 

informa�ecentra van Defensie zullen er bij voorrang 

briefings en informa�esessies voor de technische 

scholen georganiseerd worden en op de vakbeurzen 

zullen de technische func�es belicht worden. De Job 

Days voor de technische func�es zullen op de websites 

van de Forem en de VDAB aangekondigd worden. 

 

Op 12 april 2018 zal er in Peu�e een Job Day voor de 

technische vacatures georganiseerd worden om 

informa�e te verstrekken over de 

loopbaanmogelijkheden in die func�es. De Job Day zal 

voorafgegaan worden door een grootschalige 

reclamecampagne. De selec�e- en toela�ngscriteria 

voor de func�es werden niet versoepeld.  

 

Momenteel wordt er een voorontwerp van wet met 

betrekking tot de wijziging van het BDL-statuut 

onderzocht: de militairen zullen in aanmerking kunnen 

komen voor een gepersonaliseerd programma voor 

beroepsheroriëntering of reconversie. Militairen met 

een BDL-statuut worden geïnformeerd over het aantal 

openstaande plaatsen in het kader van een overstap 

naar het beroepsstatuut voor zijn personeelscategorie 

en de hogere categorie. Elk jaar wordt het aantal 

plaatsen verhoogd. 

 

50 aanwervingen voor burgerpersoneelsleden zijn 

gepland, waarvan 6 voor het War Heritage Ins�tute. 

Daarvan zijn er al 3 ingevuld. De procedure voor de 3 

andere func�es bij het War Heritage Ins�tute, waarvan 

één technische func�e, loopt. Van de resterende 44 

aanwervingen zijn er 32 ingevuld, waarvan 14 

technische func�es. Zeven laureaten zijn gekend, maar 

moeten nog in dienst treden. Daarbij is één technische 

func�e. De laatste 5 procedures lopen nog bij Selor. 

 

Veli Yüksel (CD&V): Vorige week werd bekendgemaakt 

dat de mari�eme NH90-

helikopters, geleverd in 2015, 

problemen hebben met hun radar. 

Deze toestellen zouden de Sea 

Kings tegen 2019 vervangen voor 

reddingsopera�es op zee, alsook 

de AloueBe III- helikopters op 

onze fregaBen. Momenteel 

worden drie NH90-toestellen niet 

meer ingezet en vanaf volgende week blij% ook de 

vierde aan de grond voor een lange herstellingsperiode. 

Wat is de oorzaak van het probleem? Hee% de minister 

weet van gelijkaardige problemen in andere landen 

waar de NH90 wordt gebruikt? Wat zijn de gevolgen – 

ook financieel –- van een eventuele langere inzet van de 

Sea Kings en de AloueBe III- helikopters? Zal de 

leverancier NHIndustries vergoedingen betalen, zoals 

opgenomen staat in de overeenkomst? Voor welke 

bedragen? Dekken die de kosten van het aan de grond 

houden van de NH90's? 

Deze toestellen werden besteld in 2007 onder de 

regering-Verhofstadt II. Zou de minister vandaag nog 

achter een dergelijke bestelling staan? 

 

Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Een jaar geleden stelde 

ik u een vraag over de 

problemen met overdreven 

corrosie bij de Franse en 

Nederlandse NH90's en de 

gevolgen ervan voor de 

bestelde Belgische helikopters 

van hetzelfde type. Volgens de 

pers zouden er nu technische 

problemen zijn met de radar 

van de NH90's, ook "Grijze 

Kaaiman" genoemd. Deze 

helikopters zouden in 2019 de drie laatste Sea Kings 

moeten vervangen. De in de aanbesteding vastgestelde 

vereisten worden niet nageleefd. 

Hoeveel vlieguren staan er op de teller van onze 

NH90's? Is er bij deze toestellen overdreven corrosie 

vastgesteld? De update van de radars zou meer �jd in 

beslag nemen dan de voorziene drie tot zes maanden. 

Hoelang zullen deze drie helikopters aan de grond 

blijven? In januari 2017 sprak u over een 

gemeenschappelijke voorraad van reserveonderdelen 

van de Belgische en Nederlandse Defensie, die sinds 

november 2014 effec�ef bestaat. Kunnen er uit deze 

voorraad onderdelen worden gehaald om de radars te 

vervangen of herstellen? Worden er financiële 

vergoedingen geëist? Is er aan de andere landen die 

NH90's hebben gekocht, gevraagd om een gezamenlijke 

klacht in te dienen? 

 

Alain Top (sp.a): Alle vier de nieuwe NH90-helikopters 

staan blijkbaar al aan de grond door radarproblemen. 

Het updaten van het systeem zou tot anderhalf jaar 

kunnen aanslepen. 

Welke problemen inzake trainingen en inzetbaarheid 

zullen hierdoor ontstaan? Welke mogelijke oplossingen 

zijn er? Zijn er eventueel afspraken met buurlanden 

gemaakt? Welke financiële implica�es zal dit alles 

hebben? 

 

Minister Steven Vandeput: België hee% in totaal acht 

NH90's gekocht: vier Tac�cal Transport Helicopters 

(TTH) en vier NATO Frigate Helicopters (NFH). Die 

laatste is een fregathelikopter die wij ook zullen 

inzeBen voor search and rescue-opera�es 

boven zee. Die opdracht is dus breder dan die 

Problemen NH 90  



ACOD — INFO DEFENSIE  FEBRUARI 2018 18181818 

van de Sea Kings. Contractueel wordt de Belgische 

eindconfigura�e van de NH90 NFH aangeduid als een 

final radar configura�on, waarvan de cer�fica�e werd 

afgerond in 2017. Onze NFH's werden geleverd tussen 

2013 en 2015 en dus wisten wij al dat dit nog moest 

worden toegevoegd. 

 

Daar de NFH-helikopters tussen 2013 en 2015 geleverd 

werden, ontbraken er en ontbreken er nog steeds 

enkele func�es die deel uitmaakten van de 

eindconfigura�e, die in 2017 afgesloten werd. De NH90 

NFH's werden teruggestuurd naar de fabrikant om ze 

met die func�es uit te rusten. Alle landen die in 

dezelfde periode als wij die helikopters ontvangen 

hebben, worden met hetzelfde probleem 

geconfronteerd, dat specifiek is voor de NFH-versie. De 

TTH's ondervinden dat probleem niet. 

 

België hee% beslist om gelijk�jdig het geplande groot 

onderhoud — na 600 uur — te laten uitvoeren, met het 

oog op een kortere totale periode van 

onbeschikbaarheid. 

Er worden momenteel drie toestellen bijgesteld. Het 

gaat niet over een correc�ef onderhoud. Het eerste 

toestel zou in maart beschikbaar moeten zijn, het 

tweede in de herfst en het derde in het begin van 2019. 

De vierde helikopter, die momenteel wordt nagezien, 

zal tegen medio februari opnieuw opera�oneel zijn. 

 

De reddingsopera�es boven zee blijven in 2018 

verzekerd dankzij de Sea King-toestellen terwijl twee 

toestellen in 2018 hun retrofit en hun groot onderhoud 

zullen beëindigen. De Sea Kings kunnen dan nog al�jd 

aanvang 2019 uit dienst gaan. We hebben daarom het 

gebruik van de Sea Kings vorig jaar verlengd. En in geval 

van nood kunnen we voor reddingsopera�es op zee 

steun vragen aan onze buurlanden. 

 

In 2021 zullen de AloueBe- scheepshelikopters uit 

roula�e worden genomen. De NFH kan de marine 

hetzelfde dienstverleningsniveau verschaffen. Er is dus 

geen sprake van de AloueBes nog langer in te zeBen. 

 

Er zullen geen bijkomende kosten zijn. Ook de retrofit 

van de NH90 veroorzaakt geen meerkost, want die 

moest gebeuren doordat de leverancier de 

eindconfigura�e niet �jdig kon opleveren. Voor de TTH 

is er geen probleem inzake retrofit. De inzet van de 

twee TTH's vanaf februari 2018 voor de MINUSMA-

opera�e in Mali komt bijgevolg niet in het gedrang. 

 

Ondanks de onbeschikbaarheid als gevolg van de 

retrofit en de geplande onderhoudsac�viteiten blij% de 

NH90 NFH een performant toestel dat geschikt is voor 

de taken die het moet uitvoeren. Defensie blij% 

overtuigd van de gemaakte keuze. 

 

Tot nu toe hee% men meer dan 2.000 uur met de vier 

NFH's gevlogen, wat representa�ef is ten opzichte van 

andere landen. Onze NFH’s hebben minder 

roestproblemen dan die in de andere landen, want het 

gaat bij ons slechts om een aantas�ng van schroe_es, 
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niet om structurele corrosieproblemen. Dankzij 

bijkomende preven�eve maatregelen zullen we ze nog 

beter kunnen beschermen. 

 

Dankzij de interna�onale samenwerking, met name met 

Nederland, kunnen we wisselstukken op de kop �kken. 

Op die manier hebben we de jongste maanden de hand 

kunnen leggen op een opera�onele radar. 

Alain Top (sp.a): Op de Europese Top van 14 december 

2017 ondertekenden 25 lidstaten 

een samenwerkingsakkoord voor 

veiligheid en defensie. 

Bij welke PESCO-projecten is ons land 

betrokken? Van welke projecten 

neemt België de leiding? Wat is de 

stand van zaken van het PESCO-

dossier? 

 

Minister Steven Vandeput: Wij zullen deelnemen aan 

vijf projecten en er zijn vijf projecten waarin wij 

waarnemer zullen zijn. Wij nemen de leiding over het 

project Mari�me Autonomous Systems for Mine 

Counter Measures. Ze worden nu allemaal opgestart. 

De lidstaten moeten nu snel aangeven hoe zij hun 

engagementen zullen waarmaken. 

 

Alain Top (sp.a): Waarom zijn wij slechts waarnemer bij 

het project over mari�eme bewaking en 

havenbewaking? 

 

Minister Steven Vandeput: We moeten onze ambi�es 

aanpassen aan wat we aankunnen. We hebben 

onvoldoende hoge officieren om hen overal te laten 

bijdragen in interna�onale organen. Wij hebben ook 

niet de juiste technologische kennis in huis. 

Waarnemen wil zeggen dat we iemand aanduiden die 

de werkzaamheden volgt en erover rapporteert. Op het 

ogenblik dat wij dit interessant genoeg vinden, kunnen 

we alsnog beslissen om volwaardig lid te worden. 

Alain Top (sp.a): Op 12 januari 2018 keurde de 

ministerraad de lancering goed van een 

overheidsopdracht voor een dienstencontract voor 

luchBransportcapaciteit van het type corporate. 

Hiermee zet Defensie de deur open om de wiBe vloot 

uit handen te geven, die inderdaad geen kerntaak is 

van Defensie. 

Wat is de �ming voor het afsluiten van het 

dienstencontract en voor de verkoop van de 

toestellen? Zijn er reeds kandidaat-kopers? Welke 

opbrengst wordt er verwacht? Kunnen de 

commissieleden de voorbereidende studie krijgen? 

 

Minister Steven Vandeput: Ik heb aan de ministerraad 

een dienstencontract voorgesteld voor het leveren van 

maximaal 2.500 vluchturen per jaar. Hierbij gaat het 

over zowel de behoe%en van Defensie zelf (2.000 uur 

voor troepentransport en corporate) als van niet-

militaire gebruikers. 

 

Het project loopt over twaalf jaar. Dat begint met een 

transi�eperiode van vier jaar waarbij de huidige vloot 

stapsgewijs uit omloop wordt genomen en verkocht en 

vervangen wordt door een capaciteit aan vlieguren via 

dienstverlening. De ter beschikking gestelde vlieguren 

zullen gebeuren met eigen piloten. In de volgende 

periode van vier jaar zal de contractant tot 2.500 uren 

per jaar leveren, met op�oneel en op basis van de 

resultaten een verlenging van het contract met vier 

jaar. We willen tegen het laatste kwartaal van 2018 zo 

een dienstencontract afsluiten via een 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 

 

De verkoop van de huidige vloot zal gebeuren via een 

openbare procedure. Men mag verscheidene kandidaat

-kopers verwachten, maar er zijn nog geen concrete 

PESCO (zie artikel “Militaire daadkracht 
Europese Unie” pag 19)  

Witte vloot  
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kandidaten. De totale opbrengst van de vijf vliegtuigen 

wordt geschat op ongeveer 5 miljoen euro. 

De uitdaging is dat Defensie geen vast vliegpatroon 

hee% en dus enkel een dienstencontract kan sluiten dat 

flexibel moet inspelen op de wijzigende behoe%en. 

Wij vliegen de huidige vliegtuigen zoveel mogelijk op en 

gaan dan geleidelijk over naar een dienstencontract. Dat 

biedt de financieel meest voordelige oplossing. Een 

exacte berekening kan pas op het ogenblik dat wij 

offertes hebben ontvangen. 

 

Wij hebben een behoe%eanalyse gedaan. Wij stellen 

onder meer vast dat we slechts één long range toestel 

voor twaalf passagiers hebben, terwijl de nood veel 

hoger is. We zullen dus proberen om een betere 

dienstverlening te bedingen, meer afgestemd op de 

bestaande behoe%en. 

Alain Top (sp.a): De ministerraad van 12 januari keurde 

de bouw van een nieuw hoofdkwar�er van Defensie in 

Evere goed. 

Wat is daarvan de kostprijs? Gebeurt deze investering 

met eigen middelen of via een alterna�eve 

financieringsmethode? 

Minister Steven Vandeput: De investering omvat de 

bouw van een kantorencomplex met drieduizend 

werkposten voor de huisves�ng van de defensiestaf. Het 

investeringsbudget wordt momenteel uitgewerkt. 

 

We kiezen voor een nieuw, ecologisch gebouw en stoten 

overtollige terreinen af. De inkomsten daarvan worden 

integraal ingeschreven als niet- fiscale ontvangsten van 

de Staat. De nodige investeringsmiddelen voor het 

hoofdkwar�er worden dan door de Staat aan Defensie 

toegekend. De regering gaat ervan uit dat de waarde 

van de terreinen die verkocht worden ongeveer gelijk 

zal zijn met de kostprijs van het nieuwe hoofdkwar�er. 

 

De realisa�e van het project gebeurt via design and 

build, waarbij één opdrachtnemer verantwoordelijk 

wordt voor de studie en de uitvoering. Er werd een 

federale werkgroep opgericht die de verkoop van de 

overtollige terreinen zal organiseren. Het is een redelijk 

complexe oefening, omdat de terreinen in drie 

gemeenten en twee Gewesten liggen. Het is de 

bedoeling om tegen het zomerreces een beslissing te 

hebben over de te volgen procedure van aanbesteding. 

Aangezien er ook publieke gebruikers geïnteresseerd zijn 

in delen van de grond, waaronder de Europese school, 

kiezen we niet voor een pps-construc�e, maar eerder 

voor een klassieke formule. 

Nieuw hoofdkwartier  

Beslissing ministerraad  

De ministerraad van 26 januari 2018 gaat op voorstel van minister van Defensie Seven Vandeput 
akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de vervanging en ini+ële 
ondersteuning van de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische Marinecomponent en de 
Nederlandse Koninklijke Marine.  

Binnen het NAVO-defensieplanningsproces legt België in 

haar capacitaire ontwikkeling de focus op drie 

capaciteiten, waaronder mari�eme mijnenbestrijding. In 

het het kader van een meer geïntegreerde Europese 

defensiesamenwerking lopen er verschillende 

ini�a�even binnen de EU, waaronder de recent 

opgestarte permanente gestructureerde samenwerking 

(PESCO). België hee% samen met Nederland een PESCO-

module voorgesteld in het domein van de mari�eme 

mijnenbestrijding en neemt hiervan de leiding op zich. 

 

Voor België gaat het concreet om de bouw van zes 

mijnenbestrijdingsschepen, met bijbehorende tools, 

ondersteuningsmateriaal en ini�ële ondersteuning. 

Aansluitend aan deze overheidsopdracht, die via een 

onderhandelingsprocedure met bekendmaking zal 

lopen, kunnen andere Europese partners zich inschrijven 

in dit project. 
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Militaire daadkracht Europese Unie  

Een belangrijk doel van de Europese Unie is om vrede en veiligheid te bevorderen. Tijdens de 
koude oorlog ging het vooral om de bescherming van EU-lidstaten tegen een mogelijke inval van 
de Sovjet-Unie. Tegenwoordig worden wereldwijd militaire troepen ingezet om vrede te 
waarborgen en te helpen bij de wederopbouw van landen. De afgelopen +en jaar zijn er Europese 
troepen ingezet in Moldavië, Macedonië, Soedan, Bosnië-Herzegovina en de Democra+sche 
Republiek Congo.  

Bij de uitvoering en totstandkoming van de Europese 

militaire missies kan een kri�sche noot worden 

geplaatst. Er is er niet al�jd een eenduidige aanpak, 

zoals �jdens de strijd tegen de Islami�sche Staat in 

het Midden-Oosten. De EU-lidstaten konden het niet 

eens worden over een gezamenlijke militaire missie 

tegen IS. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Nederland en België voeren daarom 

op eigen gelegenheid een militaire missie uit. 

 

Uit het Europees optreden tegen de IS blijkt dat 

onderlinge verdeeldheid en de wijze van Europese 

besluitvorming een effec�ef Europees optreden in 

de weg kunnen staan. Mist de Europese Unie 

militaire daadkracht? De Europese Commissie 

schetste op 7 juni 2017 drie verschillende 

toekomstscenario's op het gebied van gezamenlijk 

Veiligheids- en Defensiebeleid. Met de permanente 

structurele samenwerking is een nieuwe 

mogelijkheid gecreëerd voor lidstaten om nauwer 

samen te werken op veiligheids- en defensiebeleid. 

Op 11 december 2017 hebben EU landen zeven�en 

defensieprojecten gelanceerd. Hierin zullen de 

krijgsmachten van de lidstaten in groepen met elkaar 

samenwerken. 

Tijdens de Balkanoorlogen (1990-1995) werd 

duidelijk dat de EU niet genoeg militaire capaciteiten 

had om het conflict alleen te beslechten. De EU 

slaagde er weliswaar in om eensgezindheid te 

vormen, maar beschikte over te weinig troepen om 

effec�ef in te kunnen grijpen. De NAVO hee% 

uiteindelijk geholpen bij de oplossing van het 

conflict. 

Volgens veel lidstaten was er daarom een eigen 

interven�emacht nodig die �jdens dit soort 

conflicten kon optreden. Dit is uiteindelijk 

uitgewerkt in de vorm van Europese baBlegroups. 

Hoewel de EU tegenwoordig beschikt over 

baBlegroups, is zij nog steeds a`ankelijk van de 

militaire capaciteiten van de NAVO. Het is daarom 

noodzakelijk om het Europees Defensiebeleid af te 

stemmen op het NAVO-beleid. In de prak�jk blijkt 

het voor de EU soms moeilijk om tot een eenduidige 

aanpak te komen. Dit bleek �jdens de oorlog in Irak 

in 2003. De Verenigde Staten dwongen de EU-

lidstaten om een standpunt in te nemen �jdens de 

oorlog. Groot-BriBannië, Spanje en Italië steunden 

de interven�e van de Verenigde Staten, terwijl 

Frankrijk en Duitsland niets zagen in een oorlog. 

 

 

 

 

 

 

In 2009 werd het Verdrag van Lissabon getekend. 

Het verdrag bracht op vele Europese 

beleidsterreinen veranderingen met zich mee, ook 

voor het Europese Defensiebeleid. De 

veranderingen waren bedoeld om de coördina�e 

van het Europese buitenlands beleid te verbeteren 

en eensgezindheid te bevorderen. Voorheen was 

het buiten de EU niet duidelijk wie het 

aanspreekpunt was. 

Daarom werd de func�e van “Hoge 

Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse 

Zaken en Veiligheid” in het leven geroepen. De taak 

van de Hoge Vertegenwoordiger Frederica 

Mogherini is om de rela�e tussen de Europese 

Commissie en de lidstaten te verbeteren. Ook vormt 

zij samen met de voorziBer van de Europese Raad 

(Donald Tusk) het Europese aanspreekpunt voor de 

buitenwereld. Tevens leidt zij de Dienst voor Extern 

Optreden (EDEO), een organisa�e die 

verantwoordelijk is voor het bevorderen van 

coördina�e tussen lidstaten en de Europese 

Commissie. 

Het is de vraag of het verdrag hee% gezorgd voor 

Europese eensgezindheid. Na de invoering 

1. Kan de EU zonder de NAVO? 

2. Het Gemeenschappelijk Europees 
Veiligheids- en Defensiebeleid als oplossing 
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Bron: EuropaNu.nl  

van het verdrag vond er een machtsstrijd plaats 

tussen de lidstaten over wie welke invloed zou 

krijgen over het buitenlands beleid. Een ander 

probleem is het gezag van de Hoge 

Vertegenwoordiger. Als er (wellicht buiten haar 

schuld) geen overeenstemming is in de Europese 

Raad zal zij hiervoor toch verantwoordelijk worden 

gehouden. 

Het Europees Defensiebeleid is 

intergouvernementeel van aard. De beslissingen 

worden genomen door alle ministers van 

Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten. Toch zijn er 

ook suprana�onale elementen terug te vinden in de 

besluitvormingsprocedure. De Europese Commissie 

speelt namelijk een rol van betekenis, omdat de 

Hoge Vertegenwoordiger een voorstel van de 

Europese Commissie kan bespreken in de Europese 

Raad. 

De permanente structurele samenwerking (PESCO) 

werd op 13 november 2017 officieel opgericht. Het 

is een reac�e op regionale dreigingen, 

defensiebezuinigingen binnen de EU en afgenomen 

vertrouwen in de VS als partner. Via PESCO komt er 

nauwere samenwerking tussen de krijgsmachten 

van vrijwillig deelnemende lidstaten. Op het 

moment doen meer dan 20 lidstaten mee. 

Schaalvergro�ng en het delen van 

transportcapaciteit moet ervoor zorgen dat de 

Europese defensiebudgeBen efficiënter worden 

besteed. Ook komen er maatregelen om een open 

en concurrerende markt voor defensie te 

versterken. Samenwerking in coördina�e moet de 

daadkrach�gheid vergroten. Op lange termijn is er 

ruimte voor diepere samenwerking, maar ieder 

PESCO-project blij% onder beheer van de lidstaten 

die eraan bijdragen. Het is een volgende stap in 

nauwere samenwerking, maar dient niet als de start 

van een Europees leger te worden gezien. 

Met de lancering van de 17 defensieprojecten in 

december 2017 wordt er concreet vorm gegeven 

aan PESCO. Met uitzondering van Denemarken, 

Malta en het Verenigd Koninkrijk doen alle 28 EU-

landen hieraan mee. 

De Europese Commissie kwam op 7 juni 2017 met 

een document waarin zij drie verschillende 

toekomstscenario's beschrij% op het gebied van 

gezamelijk Veiligheids- en Defensiebeleid. 

Het eerste scenario houdt samenwerking in op het 

gebied van defensie en veiligheid. Binnen dit 

scenario zouden lidstaten vaker samenwerken op 

deze beleidsterreinen �jdens specifieke situa�es, 

veelal op vrijwillige basis. Verder zou het 

samenvoegen van de produc�e op het gebied van 

defensie van de lidstaten op dit gebied moeten 

leiden tot kostenbesparingen. 

 

Het tweede scenario gaat om een gedeeld defensie- 

en veiligheidsbeleid, wat moet leiden tot meer 

financiële mogelijkheden en het vaker samenvoegen 

van opera�onele ac�viteiten. Hierdoor zou de EU 

over meer capaciteit beschikken om in externe crisis 

op te treden. Verder zou het leiden tot een toename 

van de defensie-en veiligheids capaciteiten van de 

EU lidstaten. 

 

Het laatste scenario houdt in dat er een gezamenlijk 

beleid komt op het gebied van defensie en 

veiligheid, wat zou leiden tot een defensie- en 

veiligheidsunie. Belangrijke voorwaarden van dit 

beleid zijn solidariteit en het ondersteunen van 

lidstaten onderling bij problemen. 

Ook zouden de legers van de 

lidstaten gedeeltelijk geïntegreerd 

worden. Dit moet leiden tot 

doelma�ger gebruik van middelen 

doordat de gezamenlijke 

produc�e veel hoger ligt dan de 

lidstaten afzonderlijk. Verder 

moet specialisa�e, het delen van 

dure militaire middelen onderling 

en technologische innova�e 

leiden tot minder kosten. 

3. Intergouvernementeel of supranationaal? 

4. De permanente structurele 
samenwerking (PESCO)  

5. Toekomst Europese Defensie  
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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. 
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