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Voorwoord 

We zi�en momenteel in zeer turbulente �jden qua 

federaal beleid. De Regering van vandaag is per 

defini�e niet de Regering van morgen. Als we de 

�jdsperiode overschouwen sedert 1 november, dan 

hebben we 3 verschillende ministers aan de tafel 

gehad (zie verder in de Info-Defensie). De inkt die 

nodig was voor het schrijven van een beleidsnota is 

amper droog of de tekst verdwijnt alweer in de 

prullenbak. 

 

We proberen de actualiteit zo accuraat mogelijk te 

volgen en zullen jullie zodoende ook zo snel mogelijk 

op de hoogte houden via uw afgevaardigde of uw 

mailbox. 

 

We zijn bijna op het einde van 2018 maar ook bijna 

op het einde van deze legislatuur. Zoals veel 

beleidsmakers in de pers verkondigen, ligt er toch 

nog heel wat werk op de plank. Zo hebben we de 

plannen om de pensioenwet te wijzigen, de 

aanpassing van het stelsel van de ziektedagen en 

daarbij horende vermindering van de wedde tot 60% 

na 30 dagen AGR, verlenging van de loopbaan, 

loopbaansparen, hal1ijdse pensionering, aanpassing 

van het statuut van het medisch technisch korps, 

drugsbeleid, evalua�eproces, ...  

 

Verscheidene dossiers liggen ons zwaar op de maag 

en daarom zullen we overheid zeker niet 

aanmoedigen om die nog snel af te haspelen zoals 

het dossier BruMil (zie verder in deze Info-Defensie). 

 

Aangezien we nu een minderheidsregering (52 van 

de 150 Kamerleden) hebben, is het hun opdracht om 

telkens weer partners te zoeken in de opposi�e om 

tot een akkoord te komen. Dat staat een vlo�e 

werking uiteraard sterk in de weg. Meer en meer 

krijgen we de indruk dat alle par�jen overgaan naar 

een verkiezingsmodus en dat de Regering Michel II 

deze winkel alleen maar moet draaiende houden om 

zodoende een ontslag te voorkomen. 

 

De periode tussen het ontslag en de benoeming van 

een nieuwe Regering, blij1 de ontslagnemende 

regering aan. De bevoegdheden van de 

ontslagnemende Regering is dan wel beperkt tot het 

a7andelen van de “lopende zaken”. Dat de ministers 

verder mogen regeren, houdt verband met de 

noodzakelijke con�nuïteit van het beleid. Dat hun 

bevoegdheid beperkt is, komt door het feit dat de 

volksvertegenwoordigers geen effec�eve controle 

meer kunnen uitoefenen op de Regering. Aangezien 

dat er verkiezingen staan gepland in mei 19 zou dit 

een heel lange periode “lopende zaken” inhouden, 

hetgeen uiteraard niet aan te raden is.  

 

Wat vandaag niet is kan morgen komen... 
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Sander Loones werd op 2 november 2018 voorgedragen als minister van Defensie en 

Ambtenarenzaken, als opvolger van par�jgenoot Steven Vandeput, die burgemeester van Hasselt 

werd.  

Hij kwam, zag en… overwondween 

Op 12 november 2018 legde hij de eed af als 

minister. Sander Loones werd als 39-jarige de jongste 

minister in de regering-Michel I. Zijn carrière zat in 

een stroomversnelling en op basis van zijn 

beleidsnota ging hij het voorbereidende werk van zijn 

voorganger netjes afwerken. Hij vervulde die 

opdracht maar 28 dagen, want zijn par�j verliet de 

regering op 9 december, omdat die zich weigerde te 

scharen achter het VN-migra�epact.  

Loones hee1 alleszins één fantas�sche herinnering 

opgedaan binnen Defensie, en deze mag hij zeker 

toevoegen aan zijn collec�ef geheugen. Zijn bezoek 

aan twee Belgische frega�en die deelnamen aan een 

grote NATO oefening te Zweden. Het leverde enkele 

leuke foto’s op… 

 

Sander Loones was tot voor kort trouwens ook 

ondervoorzi�er van N-VA, een func�e die hij moest 

neerleggen om minister te kunnen worden. En nu… 

staat hij met lege handen… 

Loones lijkt dus de grootste pineut van deze 

regeringscrisis en het verdwijnen van N-VA uit de 

regering-Michel: hij kan - in tegenstelling tot zijn 

collega’s Jambon, Francken en Demir in de Kamer - 

niet terug naar het Europees Parlement, waar een 

andere regeling bestaat en waar hij al werd 

opgevolgd door een par�jgenoot. 

Hee1 hij spijt, wilde Radio 2 West-Vlaanderen de 

eerste maandag na de opstart van Michel II weten. 

"Als ik europarlementslid was gebleven en niet 

minister was geworden, zat ik niet in deze situa�e, 

maar dan had ik ook niet meegemaakt wat ik de 

laatste weken heb gezien", aldus Loones die 

vervolgens het engagement en de inzet van onder 

meer de militairen in ons land prijst. Wat hij nu gaat 

doen, weet hij nog niet. 

Terug naar af 
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Op 09 december werd de volgende mededeling gedaan door de Regering: 

Wijziging van de samenstelling van de Federale Regering 

Een nieuwe minister 

Per koninklijk besluit werd vandaag het ontslag 

aanvaard van de heren Jan Jambon, Johan Van 

Overtveldt, Sander Loones, Theo Francken en 

mevrouw Zuhal Demir als leden van de federale 

regering en de bevoegdheden van de regeringsleden 

werden herschikt. 

 

De heer Kris Peeters, vice-eersteminister en minister 

van Werk, Economie en Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel, wordt bovendien belast met 

Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met 

een beperking.  

 

De heer Alexander De Croo wordt benoemd tot vice-

eersteminister en minister van Financiën, belast met 

Bestrijding van de fiscale fraude en minister van 

Ontwikkelingssamenwerking.   

 

De heer Didier Reynders wordt benoemd tot vice-

eersteminister en minister van Buitenlandse en 

Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris 

en de Federale Culturele Instellingen.   

 

De heer Pieter De Crem wordt benoemd tot minister 

van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.  

 

De heer Koen Geens, minister van Jus��e, wordt 

bovendien belast met de Regie der gebouwen.   

 

Mevrouw Maggie De Block wordt benoemd tot 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migra�e. 

Mevrouw Sophie Wilmes wordt benoemd tot 

minister van Begro�ng en van Ambtenarenzaken, 

belast met de Na�onale Loterij en 

Wetenschapsbeleid.   

 

De heer Daniel Ducarme, minister van Middenstand, 

Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en 

Maatschappelijke Integra�e, wordt bovendien belast 

met Grote Steden.   

 

De heer Philippe De Backer wordt benoemd tot 

Minister van Digitale Agenda, Telecommunica�e en 

Post, belast met Administra�eve Vereenvoudiging, 

Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 

Noordzee. 

Hij is geboren te Luik op 6 augustus 1958. 

 

Didier Reynders is sinds 6 december 2011 Minister 

van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Europese Zaken. Van 1999 tot 2011 was hij minister 

van Financiën en Ins�tu�onele Hervormingen. Sedert 

2004 is hij eveneens Vice-Eerste Minister. 

 

Hij studeerde rechten aan de Université de Liège en 

werkte als advocaat van 1981 tot 1985. In dat jaar 

werd hij directeur-generaal van het departement 

plaatselijke overheden van het ministerie van het 

Waals Gewest. 

 

Van 1986 tot 1991 was hij voorzi�er van de NMBS, 

en vervolgens voorzi�er van de Na�onale 

Maatschappij der Luchtwegen tot in 1993. 

 

Didier Reynders was docent aan de Hautes Ecoles 

Commerciales de Liège en assistent bij de dienst 

publiek recht van de Université de Liège. Hij was 

eveneens gastprofessor aan de Université Catholique 

de Louvain. 

 

Zijn poli�eke loopbaan star�e in 1987 als 

kabinetschef van Jean Gol op Jus��e en Ins�tu�onele 

Hervormingen. Van 1988 tot 2011 was hij 

Een  korte voorstelling van de MOD 
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gemeenteraadslid in Luik. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd hij 

gemeenteraadslid in Ukkel. In januari 2013 werd hij 

voorzi�er van de MR-federa�e van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Hij zetelt sedert 1992 in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers waar hij van 1995 tot 1999 

de func�e van frac�evoorzi�er van MR-FDF 

bekleedde. Van 2004 tot 2011 was hij algemeen 

voorzi�er van de MR. Voordien, vanaf 1995, was hij 

voorzi�er van de provinciale Luikse federa�e van de 

MR. 

 

Didier Reynders werd onlangs benoemd tot 

Commandeur de la Légion d’honneur. Hij is gehuwd 

en vader van drie zonen en een dochter. 

  

Wijziging fietsvergoeding 

Na heel veel geduld en herhaaldelijke tussenkomsten mogen we jullie meedelen dat er ook een 

fietsvergoeding mag worden aangevraagd voor zij die hun woon-werkverkeer overbruggen met 

een Speed Pedelec. 

De militair die voor de verplaatsing van zijn 

verblijfplaats naar zijn plaats van het werk, en 

omgekeerd, gebruik maakt van zijn fiets, hee1, 

wanneer hij voor een traject in één rich�ng ten 

minste één kilometer aflegt, recht op een 

fietsvergoeding per afgelegde kilometer. De 

vergoeding is gelijk aan het bedrag dat elk jaar voor 

het gebruik van de fiets is vrijgesteld van belas�ng. 

 

Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee 

wielen voorzien van pedalen, aangedreven door de 

spierkracht van de fietser en eventueel voorzien, van 

een bijkomend type van aandrijving met als primaire 

doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de 

aandrijUracht onderbroken wordt als het voertuig 

een maximale snelheid van 45 km per uur bereikt. 

Met een fiets wordt gelijkgesteld, een motorisch of 

niet-motorisch aangedreven rolstoel of een ander 

niet-motorisch aangedreven licht vervoermiddel. 

 

Het fietsen mag voorafgaan aan of volgen op 

aanvullend gebruik van het gemeenschappelijk 

openbaar vervoer of van het eigen voertuig. De 

vergoeding kan evenwel nooit gecumuleerd worden 

met een tegemoetkoming in de kosten van het 

openbaar vervoer of van het eigen voertuig voor 

eenzelfde traject �jdens dezelfde periode. 

 

Deze aanpassing op de fietsvergoeding treed in 

werking op 01 januari 2019. 
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Er wordt aan de vrijwilliger van het ac�ef kader die, 

wanneer dwingende redenen van omkadering zulks 

vereisen, �jdelijk aangewezen is om een hogere 

func�e van onderofficier of van ambtenaar van 

niveau B of C uit te oefenen, wordt een 

func�etoelage toegekend, waarvan het jaarlijks 

bedrag is vastgesteld op €1.000. 

 

De betrokken vrijwilliger mag aanspraak maken op de 

func�etoelage vanaf de dag waarop hij het in de 

organieke tabellen van het personeel voorkomende 

ambt van de hogere func�e, waarvoor hij door DGHR 

werd aangewezen, daadwerkelijk uitoefent wegens 

het �jdelijk gebrek aan een �tularis. 

 

Het voordeel van de func�etoelage wordt toegekend 

aan de betrokken vrijwilliger, die gedurende ten 

minste één werkdag aan de  

toekenningsvoorwaarden beantwoordt. 

1° vanaf de eerste dag van de vierde maand na 

die waarop de vrijwilliger, die ze geniet, �jdelijk 

aangewezen wordt om opnieuw het ambt van 

vrijwilliger uit te oefenen en waarvan bij 

aanvang blijkt dat de duur van de �jdelijke 

aanwijzing niet gekend is; 

2° vanaf het ogenblik dat de vrijwilliger, die ze 

geniet, �jdelijk aangewezen wordt om opnieuw 

het ambt van vrijwilliger uit te oefenen en 

waarvan bij aanvang blijkt dat de duur van de 

�jdelijke aanwijzing meer dan drie maanden zal 

bedragen. 

 

Zij is opnieuw verschuldigd vanaf de eerste werkdag 

waarop de betrokken vrijwilliger zijn in het organiek 

kader opgenomen ambt van een hogere func�e van 

onderofficier of van ambtenaar van niveau B of C 

hee1 heropgenomen. 

De func�etoelage wordt ten belope van één twaalfde 

van het jaarlijks bedrag uitbetaald met de wedde van 

de tweede maand die volgt op de maand, waarin de 

betrokken vrijwilliger gedurende tenminste één 

werkdag aan de bedoelde toekenningsvoorwaarden 

De functietoelage wordt geschorst: 

Functietoelage voor de vrijwilligers 

Op 14 november 2018 werd het Koninklijk besluit onderschreven door onze Koning en op 28 

november 2018 mochten we vaststellen dat publica�e in het Staatsblad ook een feit is zodat de 

func�etoelage voor het �jdelijk uitoefenen van het ambt van een andere personeelscategorie en/

of van een ander niveau ook voor de vrijwillige in uitvoering kan worden gebracht, en dit op 01 

januari 2019. 
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Goed overleg bevordert de samenwerking en de 

sfeer binnen het hoog overlegcomité. Om dat overleg 

in goede banen te leiden moet je je aan een aantal 

spelregels houden. Helaas hebben we moeten 

vaststellen dat het overleg werd geschonden om 

volgende redenen: 

 

- Bij het begin van het overleg mag het besluit nog 

niet vastliggen. Het is de bedoeling dat er naar 

elkaar geluisterd wordt en dat alle construc�eve 

inbreng wordt onderzocht. Het verloop van het 

HOC laat sterk uitschijnen dat deze steekkaart 

moet starten zonder enige aanpassing en het 

lopende overleg dit zeker niet in de weg mocht 

staan. 

- Er mag geen �jdsdruk zijn op het overleg. De 

uitvoering van de steekkaart staat gepland op 

01/01/2019, wat nefast is voor de deelnemers aan 

de overlegtafel. Ondanks onze vraag naar een 

“plan B” om de �jdsdruk weg te nemen, werd er 

halsoverkop overgegaan naar het bevragen van de 

adviezen aan de sociale partners om zodoende 

het sociaal overleg zo snel mogelijk te beëindigen. 

- Alle informa�e die noodzakelijk was voor een 

goed advies moet �jdig bij alle deelnemers 

worden afgeleverd. Tot op de dag van het hoog 

overleg van 07 december 2018 waren de 

schri1elijke antwoorden op onze vragen nog niet 

in ons bezit, waardoor een grondige analyse 

onmogelijk werd. 

We hebben moeten vaststellen dat de voorstellen die 

werden gedaan reeds van toepassing zijn in BruMil 

op enkele diensten. Het is bezwaarlijk dat het 

gedoogbeleid dient te worden geofficialiseerd voor 

een zeer beperkte groep binnen Defensie. Andere 

pogingen van alterna�eve toepassingen op het 

huidige reglement werden onmiddellijk de kop 

ingedrukt en al of niet gesanc�oneerd. Alle 

commando’s doen dit vanuit eenzelfde doel, het 

beter doen func�oneren van hun diensten. Waarom 

deze bijzondere benadering? 

 

Waarom wordt deze steekkaart voor zo’n kleine 

groep van militairen uitgegeven. Er zijn met 

zekerheid nog eenheden en diensten die hiervan 

willen gebruik maken. 

 

Wat met alle andere crea�eve vormen van 

tewerkstelling binnen Defensie? Mogen we in de 

toekomst nog meer van zulke ini�a�even verwachten 

om zo gedoogbeleid te vergoelijken? Wat zal de 

reac�e zijn op lagere kaders die eenzelfde crea�viteit 

aan de dag leggen? Gaan we ook hen 

tegemoetkomen? 

 

In de steekkaart is er sprake van een week-on en een 

week-off. Aangezien er te weinig wordt gepresteerd 

in de “week-on” en helemaal niets in de week-off, wil 

men elke week invullen met een forfaitair 

gemiddelde van 38 Hr/week. 

 

Dit forfaitair systeem is moeilijk verdedigbaar bij de 

andere personeelsleden van Defensie die een zeer 

strikte toepassing hebben van het arbeidsreglement.  

Vooraleer naar een advies over te gaan dient de 

voorliggende tekst grondig te worden besproken. Er 

werd op geen enkel moment, noch in de technische 

vergaderingen noch op het hoog overlegcomité de 

tekst grondig overlopen. Er werd op die manier NIET 

naar ons geluisterd en we waren ook nog NIET 

uitgepraat over dit voorstel. Vandaar ons nega�ef 

voorstel. 

Steekkaart BruMil 

De overheid hee4 het plan om een bijkomende steekkaart toe te voegen aan de TRAVARB voor 

het personeel van de militaire luchthaven. Om verscheidene redenen hebben wij een nega�ef 

advies gegeven. 

Principiële bezwaren 

Inhoudelijke bezwaren 
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De Belgische militairen leveren uitstekend werk; dat 

hoe1 geen betoog meer. Ze krijgen daarvoor 

trouwens vaak lof van onze verschillende Europese 

en interna�onale partners.  

 

De plekken waar Belgische militairen bij opera�es 

worden ingezet, zijn divers. Niet alleen de aard van 

hun opdracht verschilt, er zijn ook grada�es wat het 

gevaar en de complexiteit betre1, op menselijk en 

materieel vlak, alsook wat de omgeving betre1. 

 

De recente opdrachten van het Belgisch leger in 

Afghanistan, in Irak en in Mali zijn hiervan sprekende 

voorbeelden, zoals we hebben kunnen vaststellen 

�jdens bezoeken aan onze militairen in die landen én 

�jdens de parlementaire werkzaamheden in de 

commissie voor de Landsverdediging en in de 

bijzondere commissie belast met de Opvolging van 

de buitenlandse missies. 

 

We kunnen er niet omheen dat het voor de vrouwen 

en mannen uit ons leger heel moeilijk kan zijn om 

naar het gewone leven terug te keren nadat ze in het 

buitenland vaak maandenlang intensief werden 

ingezet. In dat verband werden al �jdens de vorige 

zi\ngsperiode parlementaire vragen gesteld aan de 

minister van Defensie, om een stand van zaken op te 

maken over de invoering van een 

“decompressieperiode”, teneinde onze benadering te 

vergelijken met de experimenten ter zake van 

buurlanden, onder meer Frankrijk en Nederland.  

 

De mogelijke trauma’s waaraan onze militairen ten 

gevolge van oorlogservaringen �jdens opera�es 

kunnen lijden, vergen een veelzijdige aanpak; die 

trauma’s kunnen bijvoorbeeld tot ui�ng komen in 

terugplooiing op zichzelf, in depressies of in 

onvermogen om naar een normaal leven terug te 

keren. 

 

Die symptomen van pos�rauma�sche stress bij uit 

een oorlog terugkerende militairen zijn moeilijk op te 

sporen; zij vergen derhalve een daadwerkelijke 

gespecialiseerde opvolging op lange termijn, op basis 

van kennis die absoluut bij onze strijdkrachten intern 

aanwezig moet zijn.  

 

Tijdens de vorige zi\ngsperiode hee1 de generale 

staf voorgesteld om in Paphos (Cyprus) als 

proefproject te voorzien in een decompressieperiode 

voor een honderdtal Belgische militairen die 

terugkwamen uit Afghanistan (vooral dan uit 

Kunduz). 

 

Tijdens diezelfde zi\ngsperiode hee1 toenmalig 

minister van Defensie Pieter De Crem in zijn 

antwoord aan het Parlement aangegeven dat volgens 

hem het decompressieproject op Cyprus niet nodig 

was en dat de des�jds ingeze�e middelen 

volstonden.  

 

Zo worden, luidens zijn antwoord, aan de Belgische 

militairen diverse middelen ter beschikking gesteld, 

van de beschikbaarheid van een op de plaats van de 

opera�es aanwezige raadgever mentale 

opera�onaliteit (RMO) tot het inschakelen van 

tweedelijnshulp, indien nodig.  

 

Wat de tweedelijnszorg inzake geestelijke 

gezondheid betre1, beschikt Defensie daartoe over 

het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) 

van het Militair Hospitaal Koningin Astrid; het CGG 

begeleidt de militairen en de 

burgerpersoneelsleden van Defensie met 

Psychosociale begeleiding 

Er werd een voorstel van resolu�e ingediend door de PS-frac�e over de uitbouw van een 

volwaardige psychosociale begeleiding van de Belgische militairen vóór, �jdens en na hun 

opdrachten. 
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psychiatrische of psychologische problemen, onder 

meer opdracht gerelateerde stoornissen, blijvende 

aandoeningen, rela�eproblemen enzovoort. Bij het 

CGG krijgen de militairen die �jdens een opera�e 

trauma�serende ervaringen hebben opgelopen 

gespecialiseerde hulp, die wordt verstrekt door een 

mul�disciplinair team. 

Ofschoon die voorzieningen (RMO en CGG) een 

uitermate posi�eve zaak zijn en kennelijk ook werken 

wanneer militairen daar om verzoeken, komt het 

volgens de indieners van dit voorstel van resolu�e de 

poli�eke overheid toe dienaangaande een stand van 

zaken op te maken en die voorzieningen te 

verbeteren. Dat kan eventueel gebeuren als 

onderdeel van een ware langetermijnvisie, en veel 

stelselma�ger, preven�ever en geïntegreerder.  

 

Tot dusver kan echter louter worden vastgesteld dat 

een echte voorbereiding op de terugkeer blijkbaar 

uitblij1. Dat ter zake geen echte regeling voorhanden 

is, lijkt de indieners verontrustend, nu de medische 

component niet langer prioritair is voor de huidige 

regering en er bovendien een onrustwekkend hoog 

verloop is bij de jonge militairen. 

 

De door deze regering aangenomen “Strategische 

Visie” maakt van de “gevechtsmissies” een 

sleutelfunc�e van onze Defensie. Zulks impliceert de 

facto een herijking en bijsturing van de voorzieningen 

die onze militairen ter beschikking hebben 

gedurende hun volledige loopbaan en hun missies.  

 

Die – onder meer met de militaire vakbonden te 

herijken – voorzieningen moeten ertoe strekken: 

 

1. de terugkeer te vergemakkelijken naar een 

“normaal” leven, dat ver af staat van de 

gevechtsreflexen; 

2. stress te reguleren; 

3. alsook, bovenal, reeds proac�ef over te gaan tot 

het traceren van in moeilijkheden verkerende 

militairen die later psychische stoornissen kunnen 

vertonen.  

 

Die herijking zou ook kunnen plaatsvinden via een 

uitwisseling van good prac�ces met onze buurlanden 

die ter zake over een zekere exper�se beschikken. 

Doel daarvan is te zorgen voor betere Belgische 

voorzieningen vóór, �jdens en na de opera�es 

waaraan onze militairen moeten deelnemen.  

 

Een rapport van de Franse Assemblée na�onale2 

over de behandeling van gewonde militairen komt 

tot een aantal interessante conclusies en 

vaststellingen en wijst op de uitdaging om om te 

gaan met niet-zichtbare letsels, die vaak pas later 

opduiken. 

 

Het rapport stelt eveneens dat militairen die 

dergelijke trauma’s opliepen, vaak uit het leger 

wegtrekken: zo wenst slechts 25 % van de mensen 

met psychische letsels de militaire loopbaan voort te 

ze�en, tegenover 75 % van wie lichamelijk werd 

gewond. Sommige militairen moeten bovendien 

opstappen omdat ze niet langer opera�oneel 

inzetbaar zijn. 

 

Om al die redenen zijn de indieners van oordeel dat 

het de taak is van Defensie, de regering en de Kamer 

van volksvertegenwoordigers om grondig na te 

denken over de Belgische voorzieningen inzake 

psychosociale begeleiding van de Belgische 

militairen, in goede samenwerking met de betrokken 

actoren en rekening houdend met de in onze 

buurlanden bestaande voorzieningen.  
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Die exper�se moet binnen Defensie zelf worden 

opgebouwd. Daartoe moeten de nodige middelen 

worden verstrekt aan de medische component, die 

onmisbaar is om onze militairen in de beste 

omstandigheden te kunnen inze�en.  

 

Een dergelijke exper�se vereist een daadwerkelijk 

langetermijnbeleid.  

 

De jongste interne enquêtes bij de militairen geven 

aan hoe belangrijk het is rekening te houden met hun 

welzijn, zowel op missie als na afloop, wanneer ze 

terug bij hun familie zijn. Om het voortbestaan te 

waarborgen van de regale func�e die Defensie is en 

omdat de indieners van dit voorstel van resolu�e 

ervan overtuigd zijn dat onze militairen de 

belangrijkste rijkdom van Defensie zijn, is een echte 

denkoefening dienaangaande aan de orde. Dat is het 

doel dat de indieners met dit voorstel van resolu�e 

voor ogen hebben. 

A. gelet op met name het rapport d’informa�on n°

2470 van 16 december 2014 van de Franse 

Assemblée na�onale inzake de begeleiding van 

de gewonden, waarin onder meer wordt 

ingegaan op pos�rauma�sche stress in het leger; 

B. gelet op het waardevolle werk van de militairen 

die aan opera�es deelnemen, en overwegende 

dat vóór, �jdens en na deze opera�es een 

specifieke psychosociale follow-up binnen 

Defensie vereist is; 

C. gelet op het belang ter zake van de medische 

component; 

D. gelet op eerdere ervaringen van Defensie in 

verband met een decompressieperiode; 

E. gelet op de momenteel bestaande voorzieningen 

inzake psychosociale follow-up van de Belgische 

militairen binnen Defensie; 

F. overwegende hoe belangrijk het is de 

legervakbonden te raadplegen in het raam van 

een dergelijke evalua�e; 

G. gelet op het belang na te gaan welke best 

prac�ces de Europese partnerlanden hanteren; 

H. gelet op de specificiteit van de func�e van 

militair, meer bepaald op medisch en familiaal 

vlak, alsook gelet op het belang van een 

gedifferen�eerde aanpak naargelang van de 

omstandigheden waarmee de militairen �jdens 

opera�es geconfronteerd zijn geweest; 

1. de bestaande voorzieningen inzake 

psychosociale follow-up van de bij opera�es 

ingeze�e Belgische militairen volledig te 

analyseren; 

2. op basis van die evalua�e die voorzieningen zo 

nodig bij te sturen met het oog op een betere 

psychosociale begeleiding vóór, �jdens en na de 

opera�es, waarbij in het raam van een 

langetermijnbeleid decompressieperiodes 

onderdeel van die follow-up kunnen zijn; 

3. de toekomst van de medische component van 

Defensie én van het Militair Hospitaal Koningin 

Astrid veilig te stellen, door ze te beschouwen als 

noodzakelijk bij het uitzenden van Belgische 

militairen bij opdrachten in het buitenland, 

alsmede voor hun welzijn en hun gezondheid; 

4. in de bijzondere commissie belast met de 

Opvolging van de buitenlandse missies tweemaal 

per jaar verslag uit te brengen over de 

psychosociale follow-up die de Belgische 

militairen hebben gekregen in het raam van de 

opera�es waaraan Defensie hee1 deelgenomen. 

Tijdens de hoorzi\ng van 12 december 2018 in de 

Kamercommissie Defensie hee1 ACOD de volgende 

bemerking gegeven: 

 

Het hee1 ons bijzonder gecharmeerd om van bij 

aanvang van de tekst te mogen vaststellen dat je 

vooreerst de militaire gemeenschap wil bedanken 

voor hun professionalisme. Dank daarvoor. 

 

We kunnen het bij deze ook niet nalaten om het 

bijzondere karakter van ons beroep hierbij onder 

jullie aandacht te brengen en extra te 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE  

Zij verzoekt de Federale Regering om:  

REACTIE ACOD 
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onderstrepen. De blootstelling aan gevaar, de duur 

van de zending, de fysieke vermoeidheid, de 

verwijdering van de thuisomgeving en gezin, etc. – 

hebben een sterke impact op de psychologische en 

mentale fitheid van onze militairen, en dit niet 

alleen �jdens de missies maar ook op alle 

voorbereidingen en trainingen die aan een missie 

voorafgaan en de periodes erna. 

Tijdens de voorbereiding wegen de weken van 

afwezigheid, de recupera�e-�jd na een intensieve 

oefening, het herstel van blessures, enz... bijzonder 

zwaar door op de psyche van het individu en zijn 

omgeving. De spanningsboog wordt ruim voor het 

vertrek opgebouwd om zodoende de militair in de 

beste condi�es op zijn missie te plaatsen. 

 

Tijdens de missie krijgen we te maken met allerlei 

impacten op de mentale en fysieke gezondheid van 

de militair zoals: 

 het sluimerende gevaar, 

 de stress van het leven in een kleine 

gemeenschap, 

 de verwijdering van de vertrouwde omgeving, 

 de onmacht om op te treden in het thuisfront, 

 de onregelma�gheid en de duur van de 

plaatselijke inzet, 

 trauma�sche incidenten, 

 leiderschapsfouten, 

 cohesie-problemen, 

 ect. 

Daarom is een goede zorg van het thuisfront voor, 

�jdens en na de missie heel belangrijk. En het 

thuisfront zijn niet alleen de naast familie en 

vrienden van de militair, maar ook u en ik. 

 

Helaas merken we de laatste jaren dat daar het 

schoentje serieus wringt. We verwachten dat de 

militair snel recupereert, dat de mentale 

opera�onaliteit en de geestelijke gezondheid zich 

snel herstelt. En hierin speelt uiteraard zijn huiselijk 

omgeving een belangrijke rol, maar we mogen ook 

de maatschappelijke omgeving hierbij niet vergeten, 

waar wij verantwoordelijk voor zijn. We zien dat de 

goede maatschappelijke zorg voor onze militair 

meer en meer afneemt, waardoor het belang van 

meer psycho-sociale hulp vergroot. 

 

De militair ziet bij zijn thuiskomst zijn 

pensioenlee1ijd dras�sch de hoogte ingaan, hij ziet 

het plan om bij een langdurig lichamelijk en /of 

psychisch herstel, dat hij een deel van zijn loon zal 

moeten inleveren. Bij buitenlandse zendingen zal 

men slechts 75% ontvangen van de 

maal�jdvergoeding en aanpassingen van de 

vergoedingen en toelagen zoals bij de poli�e zijn 

onbespreekbaar. 

 

Daarbovenop dient de militair na zijn buitenlandse 

missie veelvuldig extra opdrachten uit te voeren 

zoals OVG en interna�onale oefeningen, wetende 

dat de volgende missie er binnen het kalenderjaar 

weer zit aan te komen… 

 

Een decompressieperiode als mogelijke oplossing 

lijkt ons uiteraard iets te kort door de bocht en biedt 

misschien voor de terugkerende militairen een 

welgekomen fysieke en psychische ontspanning 

maar mag niet als symbool staan voor de erkenning 

vanwege de militaire en civiele overheid aan de 

militairen die hun leven riskeerden in dienst van het 

land. Dat lijkt ons een stap te ver. 

 

De erkenning van het militaire beroep uit zich in de 

verscheidenheid aan dossiers die ons worden 

aangeboden, waaruit we mogen opmerken dat we 

anders worden beheerd dan de doorsnee 

ambtenaar. Elke harmonisering naar het openbaar 

ambt of de privé is een kaakslag voor de militaire 

gemeenschap. 

 

We willen graag 

Majoor Erik De Soir, 

psycholoog, 

psychotherapeut, 

psychotraumatoloog, 

hypnotherapeut 

citeren: 

Third loca�on decompression (TLD) beoogt het 

beheer van postopera�onele stress voor personeel 

dat na een langdurige opera�e terug huiswaarts 

keert na een verblijf in een poten�eel 
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gevaarlijke en/of trauma�sche opera�ezone. Binnen 

Defensie ontstond in het voorjaar 2010 de vraag of 

het zinvol zou zijn om een testcase op te ze�en om 

het nut van een dergelijk programma te evalueren. 

Een werkgroep van militaire specialisten on`ermde 

zich onder leiding van de Sec�e Psychosociale Steun 

in de schoot van het Stafdepartement Well-being 

over de uitwerking van een mogelijk programma. 

 

Na deelname aan de Sas d’Adapta�on van het 

Franse Armée de terre en een diepgaande studie 

van de adapta�eprogramma’s van andere NAVO-

landen, werd gekozen om voortaan niet meer over 

decompressieperiode maar adapta�esas te spreken. 

Decompressie verwijst namelijk naar een loslaten 

van spanningen en opgestapelde druk, terwijl 

militairen na een opera�e eerder nood blijken te 

hebben aan een gedifferen�eerde mix van 

ondersteunende maatregelen. 

 

De term third loca�on verwijst naar een welgekozen 

plaats tussen het opera�etheater en het thuisfront. 

Het programma van andere NAVO-partners omvat 

min of meer vaste onderdelen zoals rust en 

ontspanning, fysieke relaxa�e, psycho-educa�e en 

post-mission debriefing. 

 

De eerste beschrijvingen van dit soort programma’s 

gaat terug tot de oorlogsliteratuur in de nasleep van 

WO II en de Falklandoorlog, waar duidelijk bleek dat 

organieke groepen die langer onderweg waren naar 

huis minder mentale problemen ondervonden dan 

troepen die op korte �jd terug thuiskwamen. 

Doorheen de krijgsgeschiedenis werd 

“decompressie” na oorlogservaringen gezien als een 

�jdelijke verwijdering uit de gevechtszone met �jd 

voor ontspanning, rust en herstel. Tijdens de 

Vietnamoorlog bleek duidelijk dat soldaten te 

weinig decompressiemomenten kregen en na een 

korte rust snel terug naar het front moesten. Het is 

duidelijk dat dit soort “decompressie” van een 

andere aard is dan de adapta�e die onze militairen 

nodig hebben na een opera�onele inzet, waarbij 

vooral gemikt wordt op een verandering van 

mindset die nodig is om van een opera�onele 

omgeving terug in een thuisomgeving te komen. 

 

In België dateren de eerste post-mission debriefings 

van medio jaren 90 in de periode van de 

Balkanoorlogen. Zowel samengestelde con�ngenten 

als militairen die individueel werden uitgezonden 

(bijvoorbeeld als UNO-waarnemer in 

conflictgebieden) kregen het vrijblijvende aanbod 

om deel te nemen aan een zendingsdebriefing in 

aanwezigheid van hun meest betekenisvolle naaste. 

Het duurde echter een aantal jaren vooraleer deze 

programma’s op brede steun konden rekenen en er 

ook in andere NATO-landen werd voorzien in 

systema�sche postopera�onele nazorg. 

Tot daar het citaat. 

Het volledig analyseren van de bestaande 

voorzieningen inzake psychosociale follow-up en het 

bijsturen en verbeteren van psychosociale 

begeleiding kunnen we alleen maar toejuichen. Het 

idee over het invoeren van decompressieperiodes 

willen we koppelen aan andere maatregelen die 

vooral een tegemoetkoming zijn aan het 

psychosociale op lange termijn. We denken hierbij 

aan een opwaardering van de toelagen, 

vergoedingen en de weddes, een realis�sche 

pensioenlee1ijd, opvang van oudere militairen 

binnen de eigen rangen voor de volledige duur van 

de loopbaan zonder medische noch opera�onele 

beperkingen. 

 

Het is een zorg die zijn impact hee1 op de volledige 

loopbaan van de militair waar uiteraard een 

prijskaartje aan vasthangt. We vragen om niet 

alleen te investeren in een oplossing op korte 

termijn maar ook de verbetermaatregelen in 

ogenschouw te nemen die een effect hebben op 

lange termijn. 

 

We willen afsluiten 

met een citaat uit de 

pers van 26/05/11 

waarin mevrouw 

Grosemans (voorzi�er 

Kamercommissie 

Defensie) het volgende 

zegt: “Militairen in 

buitenlandse opera�es 

voeren een job met 

hoge risico's uit. 

Daarom denk ik dat 

Defensie de plicht 

hee1 om te zorgen 

voor hun mentale 

gezondheid". 

Einde citaat. 

Hoe staan we tegenover de gemaakte 
voorstellen? 
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Eneke sfeerbeelden van de hoorzi\ng op 12/12/18.  
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De regering-Michel met N-VA, CD&V, Open Vld en 

MR organiseert sinds 2014 een ware sociale abraak. 

In vier jaar haalden ze je rechten en je sociale 

bescherming onderuit. 

Hun ‘besparingen’ leidden, direct of indirect, tot 

minder koopkracht. Ondertussen worden de grote 

bedrijven en de grote vermogens gepamperd en 

dicteren zij het beleid van 

Michel. Het sociaal overleg wordt in een strak 

keurslijf gegoten. 

De Belgische werknemers hebben de afgelopen drie 

jaar 2,3% aan koopkracht verloren. De indexsprong, 

lage loons�jgingen, hogere accijnzen en de abouw 

van cruciale publieke voorzieningen, zoals openbaar 

vervoer, hebben het gezinsinkomen uitgehold. Voor 

veel gezinnen is het een hele opgave om op het einde 

van de maand de eindjes aan elkaar te kunnen 

knopen. 

En het is nog niet alles. In de ‘Arbeidsdeal’ van de 

regering zi�en maatregelen die opnieuw onze 

koopkracht aantasten zoals het afschaffen van de 

anciënniteitsbarema’s en een verdere daling van de 

werkloosheids- uitkeringen. 

De regering legt bovendien de lonen de komende 

jaren aan banden via de loonwet. 

Uit de eerste inscha\ngen blijkt dat er simpelweg 

geen enkele onderhandelingsmarge zal zijn voor 

2019-2020, dus geen enkele loons�jging (boven de 

index die ervoor zorgt dat je loon de prijss�jgingen 

volgt). 

 

Op 14 december eisen wij: 

 voldoende onderhandelingsmarge voor 

loononderhandelingen 2019-2020 

 een interprofessioneel akkoord, een kader dat een 

reële loonsverhoging gee� aan alle werknemers 

 een verhoging van het minimumloon rich�ng 14 

euro per uur of 2.300 euro per maand 

 het optrekken van alle minimumuitkeringen tot 

ruim boven de armoedegrens en alle sociale 

uitkeringen welvaartsvast maken 

Onze pensioenen zijn sinds de start van de regering-

Michel de inzet van een poli�ek spel waarbij de 

gepensioneerden van vandaag én die van morgen de 

verliezers zijn. Langer en meer werken voor minder 

pensioen, is het enige wat deze regering nog lijkt 

bezig te houden. Zij zijn stekeblind en potdoof voor 

de realiteit op de werkvloer. Want wat te denken 

over hun plannen voor zware beroepen? Wat te 

denken over de zo-goed-als afschaffing van het 

brugpensioen of over de landingsbanen die ook 

alsmaar onbereikbaar worden voor oudere 

werknemers? 

 

Wij richten ons niet enkel tot de ministers, maar 

wijzen ook op de verple�erende 

verantwoordelijkheid van de werkgeversorganisa�es 

die in het sociaal overleg de agenda van de regering 

willen doorvoeren. 

 

Op 14 december eisen wij: 

 de terugkeer naar de we#elijke pensioenlee�ijd 

van 65 jaar 

 

Voor meer koopkracht 

Samen in actie want zij besparen en jij betaalt 

Wij willen het anders. Samen kan het ook anders. Daarom voeren we samen ac�e op 

vrijdag 14 december. 

Voor werkbare loopbanen 
en leefbare pensioenen 
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 een werkbaar loopbaaneinde met behoud van de 

huidige voorwaarden brugpensioen en 

landingsbanen vanaf 55 jaar 

 een oplossing op maat van de werknemers in 

kader van zware beroepen, zonder 

pensioenverlies 

 en een minimumpensioen van 1.500 euro 

 

Er zijn redenen genoeg om tot ac�e over te gaan. De 

schandalig lange lijst met onrechtvaardige, asociale 

en oneerlijke ingrepen staat op www.abvv.be. Daar 

vind je ook meer info over de ac�edag van 14 

december. Je delegee, vakcentrale en/of je lokale 

afdeling kan je ook informeren over ac�es in je bedrijf 

en/of je regio. 

Bron: De Nieuwe Werker - 30 november 2018 

Ontslag nemen als jobstudent, 

hoe doe je dat? 

Een studentencontract is een contract van bepaalde duur. Normaal eindigt de overeenkomst dus 

zonder vooropzeg en zonder formaliteiten op de aangegeven datum. Maar het loopt soms anders. 

Kan de student de overeenkomst stopze�en? 

Dat kan, maar er geldt een opzeggingstermijn. 

Die termijn is a,ankelijk van de duur van de 

overeenkomst: 

 Is de duur van de overeenkomst een maand of 

minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag. 

 Is er een overeenkomst van meer dan een maand, 

dan geldt er een opzeggingstermijn van 3 dagen. 

 

De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de 

week waarin de student de opzegging van de 

overeenkomst meedeelt aan de werkgever. Tussen de 

mededeling en de “maandag in kwes�e” moeten 

minimum 3 werkdagen liggen. 

 

Kan de werkgever de overeenkomst stopze�en? 

Dat kan, maar ook de werkgever moet een 

opzegtermijn respecteren. Die termijn is a,ankelijk 

van de duur van de overeenkomst. 

 Is de duur van de overeenkomst een maand of 

minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 

dagen. 

 Hee� de student een overeenkomst van meer dan 

een maand, dan moet de werkgever een termijn 

van 7 dagen in acht nemen. 

 

Belangrijk: �jdens de 

proefperiode (dat zijn de 

eerste 3 dagen van de 

arbeidsovereenkomst voor 

jobstudenten) mogen de 

student en de werkgever de 

overeenkomst beëindigen 

zonder opzegging of 

vergoeding. 

 

Met 3 of 7 dagen worden kalenderdagen bedoeld. 

 

Schri�elijke opzeg 

Wie een contract vroeg�jdig wil beëindigen, moet dat 

schri�elijk doen. Ook is het belangrijk een 

ontvangstbewijs van de andere par�j in handen te 

krijgen. De veiligste weg hiervoor is de aangetekende 

brief met daarin het begin en de duur van de 

opzegtermijn. 

 

Let op: de opzegperiode begint pas te lopen vanaf de 

eerste maandag na de betekening. 

Bovendien treedt een aangetekende brief pas in 

werking vanaf de derde werkdag (= alle dagen 

behalve de zon- en feestdagen) na verzending. 

Wanneer een student dus ten laatste op woensdag 

zijn aangetekende brief verstuurt, begint de 

opzegperiode de maandag daaropvolgend. Behalve 

als er een feestdag tussen zit, dan moet de opzegbrief 

ten laatste de dinsdag verstuurd zijn. 

 

De student kan zijn overeenkomst ook opzeggen door 

een ontslagbrief aan de werkgever te overhandigen 

en deze een kopie daarvan te laten tekenen voor 

ontvangst. Een werkgever mag in geen geval de 

jobstudent op deze manier ontslag geven. 

 

Wie vroeg�jdig ontslagen wordt, tekent 

nooit zijn ontslagbrief “voor akkoord”! Teken 

enkel “voor ontvangst”. 

 

www.magik.be 

Bron: De Nieuwe Werker - 30 november 2018 
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Begin september pakte de regering Michel uit met 

het verslag van een Strategisch Comité dat de 

opdracht kreeg enkele investeringsnoden van de 

Belgische economie te iden�ficeren. De leden van dit 

Strategisch Comité – allemaal vertegenwoordigers 

van het Belgische bedrijfsleven – schoven zes 

prioritaire domeinen naar voren. In totaal dient 

tegen 2030 maar liefst 150 miljard euro (privaat en 

publiek) geïnvesteerd te worden in digitale 

ontwikkeling, cyberveiligheid, onderwijs, mobiliteit, 

energie en gezondheidszorg. Sommigen zien in deze 

voorbode van een Na�onaal Pact voor Strategische 

Investeringen louter een marke�ngopera�e die qua 

concrete investeringsvoorstellen bi�er weinig om het 

lijf hee1. Anderen bekijken het ietwat cynischer als 

een leuke denkoefening die om poli�eke redenen in 

een diepe schuif zal terechtkomen. Het zou echter 

verkeerd en onverstandig zijn om al te licht over het 

denkwerk van het Strategisch Comité heen te gaan. 

De brede linkerzijde moet zich bewust zijn van de 

impact en reikwijdte die het Na�onaal 

Investeringspact op basis van de huidige krijtlijnen 

kan hebben. 

 

De beleidsaanbevelingen tonen immers zeer duidelijk 

aan wat de top van het Belgische zakenleven van de 

overheden in ons land verlangt. Met s�p bovenaan 

staat de crea�e van een markt voor Publiek-Private 

Samenwerking (PPS) ten behoeve van 

investeringsfondsen. De achterliggende mo�va�e 

voor deze beleidsaanbeveling hee1 niet alleen te 

maken met een liberaal geloof in de economische 

geneugten van de vrije markt. PPS is immers een 

manifesta�e van ‘financialisering’. Sinds de financiële 

crisis van 2007-2008 staan overheden onder 

immense druk om hun openbare diensten en 

infrastructuur via PPS en priva�sering om te vormen 

tot privaat verhandelbare financiële ac�va. Volgens 

de Duitse socioloog Wolfgang Streeck kadert dit in de 

poli�ek gestuurde transi�e van de welvaartsstaat 

naar een fiscale consolida�estaat. Ze�en we met het 

Na�onale Investeringspact ook in België stappen in 

de rich�ng van een economie waarin korte 

termijnrisico- en winstoverwegingen van financiële 

actoren de bovenhand nemen? En welke 

alterna�even kan links naar voor schuiven?  

Ieder beleid vertrekt van bepaalde 

veronderstellingen over hoe waarde en rijkdom tot 

stand komen. In haar geroemde onderzoek naar 

investeringen en innova�e hee1 de Italiaanse 

econome, Mariana Mazzucato, ons a�ent gemaakt 

op het dominante narra�ef over economische groei 

en vooruitgang. De afgelopen decennia slaagden 

grootbanken, financiële fondsen en private 

monopolies in de farmaceu�sche industrie en de 

digitale sector erin om zich voor te stellen als dé 

absolute gangmakers van welvaartscrea�e. Zonder 

hun investeringen, ondernemingsgeest en risicozin 

zou onze economie op apegapen liggen. Werkende 

mensen en de overheid spelen in dit verhaal 

hoogstens een bijkomende en  

ondersteunende rol. Werknemers mogen tevreden 

zijn dat grote ondernemingen rijkdom creëren en 

zodoende hun jobs veiligstellen. Overheden kunnen 

zich best toeleggen op een goed investeringsklimaat 

en voor de rest niet te veel in de weg lopen. Publieke 

investeringen zijn niet wenselijk en 

overheidsbedrijven nog veel minder.1 De economisch 

onbekwame overheid hee1 namelijk de kwalijke 

gewoonte in te ze�en op slecht presterende 

bedrijven en niet op ‘winnaars’.  

 

 

 

 

DRIES GOEDERTIER 

Adviseur studiedienst ACOD 

 

 

 

 

 

Het Investeringspact kan anders 

Het Na�onale Investeringspact, tussen overheid en privé ter waarde van 150 miljard euro, moet 

onze welvaart beschermen tegen 2030. Het Strategisch Comité zet hard in op Publiek-Private 

Samenwerking (PPS). Deze financialisering van de openbare infrastructuur is een ideologische en 

problema�sche keuze. Het kan anders. 

DE SAMENSTELLING VAN HET 
STRATEGISCH COMITÉ 
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Overheden staan onder immense druk om hun 

openbare diensten en infrastructuur via PPS en 

priva#sering om te vormen tot privaat 

verhandelbare financiële ac#va. 

 

Mariana Mazzucato hee1 deze beeldvorming echter 

ontmaskerd als een mythe. Overheden lagen met 

hun organisatorische vermogens en financiële 

middelen vaak net aan de basis van heel wat 

innova�eve technologieën (zoals het internet), 

sectoren (zoals hernieuwbare energie) en 

ondernemingen (zoals Tesla). En zonder de 

arbeidskracht en bijdragen van werknemers zou er al 

helemaal geen crea�e van waarde zijn.  

Toch blij1 het Strategisch Comité zich laven aan deze 

mythe. De samenstelling van het Strategisch Comité 

en haar werkgroepen spreekt boekdelen. In geen van 

beide was er kennelijk ruimte voor 

vertegenwoordigers van de vakbonden, terwijl 

werkgeversorganisa�es wél goed vertegenwoordigd 

waren. Het Strategisch Comité nam zich ook voor om 

zijn ‘denkoefeningen te voeden uit verschillende 

rich�ngen’, door onder andere de ‘sociale partners’ 

te consulteren. Vakbonden kregen echter geen 

uitnodiging om rechtstreeks input te geven, hoewel 

zij door hun inplan�ng in alle economische sectoren 

wel degelijk over cruciale exper�se beschikken. Deze 

halfslach�ge aanpak – werkgeversorganisa�es wel, 

vakbonden niet – is tekenend voor de erosie van het 

sociaal overleg, nochtans een cruciale pijler van het 

‘Belgische sociale model’ dat het Strategisch Comité 

zo hoog in het vaandel draagt. Is dit wat het verstaat 

onder ‘alle stakeholders mobiliseren’ en ‘een breed 

draagvlak creëren bij de betrokken actoren en de 

bevolking’? 

De beleidsaanbevelingen laten zich heel duidelijk 

samenva�en: geef ons minder loonkosten, minder 

belas�ngen, minder reguleringen en meer markt. Het 

Strategisch Comité loo1 de regering-Michel voor de 

verlaging van de patronale sociale bijdragen en de 

flexibilisering van de arbeidsmarkt. Op een sub�ele 

wijze wordt ook gepleit voor een nieuwe 

indexsprong. De hogere infla�e in België mag immers 

‘zeker niet leiden tot grotere s�jgingen van de 

loonkosten’. Dat zou immers de ‘verbetering van het 

concurren�evermogen opnieuw aantasten.’ Deze 

manier van denken is supply-side-economics ten 

voeten uit. Overheden moeten het 

investeerdersvertrouwen aan de aanbodzijde van de 

economie versterken door de kosten te drukken. 

Daaruit volgt meteen dat de privésector het 

merendeel (ongeveer 55%) van de 150 miljard euro 

aan investeringen moet aanbrengen. ‘In België is heel 

veel kapitaal aanwezig’, stelt het verslag. De overheid 

krijgt de taak om dit te mobiliseren door de risico’s 

voor het private ini�a�ef te minimaliseren en waar 

mogelijk tot nul te herleiden.  

 

Het Strategisch Comité adviseert daartoe een 

versoepeling van het vergunningenstelsel en 

regelgevend kader om de  rechtszekerheid te kunnen 

garanderen. Daarnaast dient de overheid ook ac�ef 

op zoek te gaan naar rendabele 

investeringsprojecten. Er zou meer bepaald een 

inventaris moeten komen van het bestaande 

overheidspatrimonium én alle financiële 

par�cipa�es. Voor het Strategisch Comité is dit een 

voorwaarde om Publiek-Private Samenwerking (PPS) 

op grote schaal te kunnen toepassen. In totaal dient 

de overheid ongeveer 55 miljard aan investeringen 

voor haar rekening te nemen. Ongeveer 30% van die 

overheidsinvesteringen kan de vorm aannemen van 

PPS. Concreet zou het gaan om PPS in de 

(energiezuinige) renova�e van overheidsgebouwen 

en in (slimme want digitale) transpor�nfrastructuur 

zoals wegen en spoorwegen. Investeringsfondsen 

voor infrastructuurac�va spelen hierin de centrale 

rol. Ze dienen de financiële reserves van banken, 

pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen aan te 

boren. In financiële kringen zou veel interesse 

bestaan voor deze ‘nieuwe ac�vaklasse.’ 

De beleidsadviezen van het Strategisch Comité 

moeten de Belgische economie verder aansluiten op 

een mondiale tendens die poli�eke economen 

financialisering noemen. Wolfgang Streeck brengt 

deze financialisering – de expansie van financiële 

DE FISCALE CONSOLIDATIESTAAT  

KAPITAAL MOBILISEREN 
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markten, ac�va, prak�jken en logica’s – in verband 

met de opkomst van een ‘fiscale consolida�estaat’. 

Begin jaren 1980 ging de Amerikaanse Federal 

Reserve over tot een dras�sche verhoging van de 

interestvoeten om de infla�e te bekampen. Het 

leidde in de westerse wereld tot een s�jging van de 

werkloosheid en een daling van de 

belas�nginkomsten. Gezien de ontluikende 

globalisering gingen de meeste OESO landen ook 

over tot verlaging van de vennootschapsbelas�ng. 

Financiële deregulering kon voor overheden, 

gewrongen tussen s�jgende uitgaven en dalende 

belas�nginkomsten, soelaas brengen onder de vorm 

van een gefaciliteerde publieke schuldopbouw. Zo 

ontstond echter een a7ankelijkheidsverhouding 

tussen de overheid en de financiële markten. Vanaf 

de jaren 1990 legde de financiële sector zware 

besparingen op aan de overheden om de aflossing 

(en hernieuwing) van de schuld veilig te stellen. In de 

OESOlanden ging dit gepaard met dalende publieke 

investeringen en de priva�sering van de openbare 

diensten. In België bedroegen de publieke 

investeringen in 1970 nog 5% van het bbp; in 2015 

nog slechts 2,3%. 

De daling van de publieke uitgaven en investeringen 

werd gecompenseerd door een verdere financiële 

deregulering en een toename van de private 

schulden in de Verenigde Staten. Deze 

schuldenpiramide – schulden van de gezinnen en 

interbancaire schulden gelinkt aan de handel in 

financiële ac�va – viel met de financiële crisis van 

2008 echter als een kaartenhuisje in elkaar. 

Wereldwijd ging er voor 1.380 miljard euro aan 

publieke middelen naar de redding van financiële 

instellingen (waaronder in eigen land KBC, Dexia, 

For�s en Ethias) die zich met risicovolle beleggingen 

en ac�viteiten hadden ingelaten. De publieke 

schulden namen bijgevolg terug toe en het duurde 

niet lang vooraleer overheden terug in het vizier 

kwamen van de financiële markten. Tegen deze 

achtergrond van de verslechterende publieke 

financiën voltrok zich een verstrenging van het 

Europese begro�ngsbeleid. Het vertaalt zich in 

nieuwe besparingen en een nog kleinere marge voor 

publieke investeringen. In België opereert ook het 

Strategisch  

Comité binnen deze bezuinigingslogica, hoewel de 

besparingen van de afgelopen jaren niet bijdroegen 

tot een aanzienlijke daling van het begro�ngstekort 

en de staatsschuld. Het stelt voor om te besparen op 

de ‘lopende uitgaven’ (zoals de sociale uitgaven) om 

middelen vrij te maken voor investeringsuitgaven. 

Ook ‘het verkopen van financiële par�cipa�es’ 

behoort tot de mogelijkheden om investeringen te 

financieren. Het Strategisch Comité lijkt daarmee op 

te roepen tot de priva�sering van de Belgische 

overheidsbedrijven.  

Naast de terugbetaling van de schuld verwachten de 

immer zenuwach�ge financiële markten echter ook 

economische groei. De Europese Commissie ze�e 

daarom een investeringsplan op poten dat in grote 

mate drij1 op PubliekPrivate Samenwerking (PPS). 

Net zoals het Na�onale Investeringspact van België 

hoopt dit zogenaamde Junckerplan zo de interesse te 

wekken van banken, pensioenfondsen en 

verzekeringsinstellingen. Sinds het begin van deze 

eeuw zijn deze financiële spelers inderdaad ac�ef op 

een mondiale investeringsmarkt voor openbare 

infrastructuur. Een voorbeeld in eigen land is de 

priva�sering van de na�onale luchthaven te 

Zaventem in 2004. De Australische investeringsbank 

Macquarie verwierf 70% van de aandelen. Vandaag 

bezit Macquarie 36% van de aandelen, een 

pensioenfonds van Canadese onderwijzers (OTPP) 

39% en de Belgische staat 25% +1. De openbare 

infrastructuur wordt omgevormd tot financiële 

producten die op markten verhandeld worden. 

Financiële investeerders gebruiken hun 

eigendommen om via ‘special purpose vehicles’ 

schulden aan te gaan. Daarmee kunnen ze 

investeringen financieren of extra dividenden 

uitkeren aan de aandeelhouders. Infrastructuurac�va 

zijn ook goed geschikt om te verpakken in 

INFRASTRUCTUUR EN PPS  
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verhandelbare securi�es omdat ze stabiele 

inkomensstromen genereren. 

 

In België opereert ook het Strategisch Comité binnen 

de bezuinigingslogica. 

 

PPS is voor financiële spelers evenzeer een 

aantrekkelijke manier om zich te verzekeren van 

stabiele inkomsten. Het is een investeringsformule 

waarbij de overheid een contract afsluit met een 

private partner om een infrastructuur of 

dienstverlening te financieren, bouwen, beheren en/

of onderhouden. In ruil krijgt deze private partner 

een terugbetaling die gespreid is over vele jaren. 

Soms betaalt de overheid rechtstreeks, in andere 

gevallen strijkt de investeerder ook het geld op dat 

de burgers betalen voor deze dienstverlening. PPS is 

voor private investeerders een manier om zich met 

staatssteun van winst te verzekeren en voor het 

overige de risico’s af te wentelen op de 

gemeenschap. 

 

De nadelen zijn echter legio. Private investeerders 

zijn vooral geïnteresseerd in de meest rendabele 

componenten van het publieke vermogen. Deze 

‘cherry picking’ komt vaak neer op een financiële 

aderla�ng voor minder gegadigde onderdelen van de 

na�onale infrastructuur. Talloze onderzoeken tonen 

ook aan dat de kostprijs van PPS vaak hoger ligt dan 

wanneer overheden alles zelf financieren. Hiervoor 

zijn veel redenen. De belangrijkste is dat overheden 

goedkoper kunnen lenen dan de private sector. 

Bovendien is het een fabeltje dat PPS-construc�es 

opera�oneel doeltreffender of efficiënter zouden zijn 

dan overheidsbedrijven. Studies van de Wereldbank, 

het IMF en de OESO geven aan dat PPS er niet in 

slaagt om de hogere interestkosten te compenseren. 

 

Het Europese begro�ngsbeleid vertoont enkele 

merkwaardige contradic�es.  Enerzijds moeten we 

ons onderwerpen aan strengere schuld- en 

begro�ngsregels die publieke investeringen quasi 

onmogelijk maken. Anderzijds worden lidstaten door 

dezelfde regels in de rich�ng van PPS geduwd. De 

hogere kost van PPS voor de openbare financiën is 

dan opeens blijkbaar niet langer een issue. Het 

Strategische Comité pleit wel voor een versoepeling 

die het mogelijk moet maken publieke 

investeringsuitgaven in de begro�ng te spreiden over 

de hele levensduur. De vraag is echter hoe 

geloofwaardig dit advies is. Want de strenge 

begro�ngsregels zijn net in het belang van de banken 

en beleggingsfondsen waar het Strategisch Comité zo 

op rekent. Ze stellen deze financiële spelers in staat 

om via PPS renten op te strijken op kosten van de 

belas�ngbetaler en de gebruiker. 

Het Junckerplan en het Na�onale Investeringspact 

hebben tot doel om rendabele 

investeringsmogelijkheden te creëren voor het 

slapende kapitaal, door de staat open te breken en 

haar kerntaken af te bouwen. De priva�sering van de 

winsten en socialisering van de risico’s is echter een 

slecht principe om onze economie te dynamiseren. 

De zoektocht naar ‘quick wins’ verklaart waarom PPS 

in het recente verleden slechts 5% van de totale 

investeringen in openbare infrastructuur 

vertegenwoordigde. Ook voor de sector van de 

hernieuwbare energie hee1 PPS weinig betekend. 

Een onderzoek van de Wereldbank toont dat tussen 

1998 en 2008 slechts 4% van alle PPS-investeringen 

in de energiesector ging naar hernieuwbare energie. 

Door de vervaging van de grenzen tussen het private 

en het publieke – de ‘plundering van het publieke 

domein’, aldus Streeck – kan de financiële elite haar 

aanzienlijke vermogen verder uitbouwen. Bij iedere 

PPS-abetaling stromen er publieke middelen naar de 

anonieme aandeelhouders van financiële 

instellingen. De brede maatschappelijke en 

par�jpoli�eke linkerzijde – van sp.a tot Groen en 

PVDA – moet daarom rekenschap nemen van de 

nefaste gevolgen van de financialisering van onze 

openbare infrastructuur. Het is een eerste 

voorwaarde voor de ontwikkeling van een alterna�ef 

investeringsplan. 

 

Slechts 4% van alle PPSinvesteringen in de 

energiesector ging naar hernieuwbare energie.  

 

Mariana Mazzucato biedt enkele waardevolle 

leidraden. Banken voldoen al lang niet meer 

ALTERNATIEF INVESTERINGSPLAN 
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aan het tradi�onele beeld dat vele mensen ervan 

hebben. Leningen verstrekken aan industriële 

bedrijven of de dienstensector is verre van een 

prioriteit. Tussen 1980 en 2008 waren ‘asset 

management’ en kredietverschaffing aan gezinnen de 

snelst groeiende financiële ac�viteiten. Bovendien 

hee1 financialisering ook gevolgen voor de reële 

economie. Zo is het voor industriële monopolies 

winstgevender om financiële ac�viteiten te 

ontplooien dan te investeren in onderzoek en 

ontwikkeling. Dat komt de produc�eve groei van 

onze economie niet ten goede. De investeringen in 

de secundaire sector blijven ook in België eerder aan 

de lage kant door de sterkere focus op 

aandeelhouderswaarde. De ne�o uitgekeerde 

dividenden stegen met 41% in 2015. Het is een 

ontwikkeling die het ABVV sinds  lang aanklaagt, 

maar waar de leden van het Strategisch Comité blind 

voor zijn. 

Een grondige hervorming van het financiële systeem 

blij1 dus een absolute noodzaak willen we deze 

tendensen ombuigen. Strengere regulering alleen is 

echter ontoereikend. Mariana Mazzucato pleit in dit 

verband voor missie gedreven overheidsbanken. In 

het Verenigd Koninkrijk bereidt Labour vanuit de 

opposi�e de oprich�ng voor van een dergelijke 

‘Na�onal Investment Bank’. De missie ervan is 

duidelijk: investeren in kmo’s, openbare 

infrastructuur, technologische innova�e en 

organisa�es met een grote maatschappelijke 

meerwaarde. Labour plant daarbovenop massale 

publieke investeringen ter waarde van 250 miljard 

pond. De keuze voor publieke investeringen kadert in 

een bredere ambi�e om de economie op een andere 

manier in te richten. Het quasi-monopolie van private 

financiers om naar eigen goeddunken 

investeringsbeslissingen te nemen staat opnieuw ter 

discussie. Veel groter kan het contrast niet zijn met 

het Belgische Investeringspact en het regeringsplan 

om Belfius Bank te priva�seren. Mariana Mazzucato 

pleit voor een échte symbio�sche samenwerking 

tussen overheid en bedrijfsleven. Vooral 

Denemarken is wat dat betre1 inspirerend. Een 

bloeiende windenergiesector hee1 er wortels in 

lokale gemeenschappen en is gebaseerd op 

coöpera�eve, stedelijke en (kleinschalige) private 

bedrijven. Sommige bedrijven zijn er voor de hel1 in 

handen van een lokale overheid en voor de andere 

hel1 coöpera�ef. Waarom zou zoiets in Vlaanderen 

niet kunnen?  

 

In weerwil van de mythevorming over de ‘pionier-

ondernemer’ hee1 de overheid al�jd het voortouw 

genomen op het vlak van fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek, technologische 

innova�e en ontwikkeling. Zo is zowat alle 

technologie die vervat zit in onze smartphones 

mogelijk gemaakt dankzij DARPA, een 

onderzoeksprogramma van de Amerikaanse 

overheid. Bedrijven zoals Apple of Tesla konden 

vanaf het begin rekenen op overheidssteun en 

publiek gefinancierd onderzoek. In eigen land zou 

een bedrijf als Telenet onmogelijk geweest zijn 

zonder doortastend overheidsini�a�ef. Het is 

belangrijk om deze rol ook te erkennen zodat private 

bedrijven en hun eigenaars niet langer de pluimen op 

hun hoed kunnen steken. Bedrijven die meesurfen op 

publieke investeringen moeten ook hun eerlijk 

aandeel belas�ngen betalen. Overheden behouden 

best een dominante aanwezigheid in de strategische 

sleutelsectoren van de economie. Zo kunnen we 

garanderen dat de vruchten van de investeringen in 

en door overheidsbedrijven terugvloeien naar de 

hele samenleving. Ook vandaag kan een 

breeddenkende, ambi�euze en plannende overheid 

het voortouw nemen om onze economische 

toekomst veilig te stellen. Met de juiste hebomen 

kan de overheid sectoren zoals hernieuwbare energie 

(het aandeel daarvan is in Vlaanderen slechts 6,4%) 

helpen groeien ten goede van het algemene belang. 

We moeten haar alleen de kans geven van het te 

doen. 

Bron: november 2018 SAMPOL 
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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 € 
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