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Geachte heer Minister, geachte mevrouw Generaal, geachte heren Generaals, 

 
De samenleving kent een bestendige evolutie. Ook Defensie heeft over de laatste dertig jaar 
diepgaande veranderingen ondergaan, hoofdzakelijk van structurele en operationele aard. En de 
nieuwe geplande veranderingen bij de Strategische Visie horizon 2030 passen in de dynamiek van 
een Defensie in voortdurende herstructurering. De bezorgdheden die werden uitgesproken tijdens de 
vorige legislaturen, het gevoel van verlatenheid, het gebrek aan erkenning en interne communicatie 
blijven actueel.   

Om dat negatief gevoel en de genoemde tekortkomingen te bestrijden legt het VSOA al zijn 
inspanningen op het geheel aan maatregelen die zouden kunnen genomen worden om de erkenning 
en het respect jegens het militair en burgerpersoneel van Defensie te versterken. Hierna vindt u een 
niet-uitputtende lijst met gestructureerde concrete voorstellen per gebied. We zijn ervan overtuigd 
dat die maatregelen zullen toelaten om een positieve nieuw impuls te geven aan heel het personeel 
van ons Departement, met een garantie voor de beste aanwending en paraatstelling van de 
Krijgsmacht.   

De essentie van Defensie bestaat in het bijdragen tot de veiligheid van de burgers en tot de vrijwaring 
van onze waarden & belangen over de hele wereld. Al die doelstellingen vormen de grond van onze 
vrijheid, van ons welzijn en van onze welvaart. VSOA-Defensie toont hier duidelijk zijn wil aan om in 
dezelfde richting te gaan als de Strategische Visie 2030. We zullen erover waken dat dezelfde 
principes worden toegepast voor de verdediging van de belangen van het personeel van Defensie.  

In 2010 stonden de bezorgdheden hoofdzakelijk gefocust op het personeel, het functioneren en de 
investeringen. Wel dient vastgesteld te worden dat de regering Michel belangrijke materiële 
investeringen heeft uitgevoerd om onze Defensie opnieuw geloofwaardig te maken bij onze 
bondgenoten.  

De Chef Defensie evenals de verschillende opeenvolgende ministers in de vorige legislaturen hebben 
zich vaak uitgesproken over het belang van het personeelskapitaal en de noodzaak om het op te 
waarderen. De resultaten lieten echter op zich wachten.  

Voor onze organisatie zijn er twee verschillende personeelsprofielen binnen Defensie: specialisten 
(technici, informatici, leden van het medisch technisch korps, juristen …) & “multi-rollen”-militairen ter 
zelfde tijd gespecialiseerd in bepaalde toepassingsdomeinen (ontmijners, piloten, infanteristen, 
radaristen, logistiekers, communicatiespecialisten…) maar ook en vooral pluridisciplinair om te kunnen 
beantwoorden aan alle opdrachten en taken  die vereist worden door de extreme verscheidenheid 
van het beroep. 

Om over het welzijn op het werk van zijn militair en burgerpersoneel te waken bij de uitvoering van 
zijn werk moet Defensie concrete maatregelen nemen in de zeven volgende wettelijke domeinen:  

 De veiligheid op het werk; 
 De bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 
 De psychosociale aspecten van het werk; 
 Ergonomie op het werk; 
 Hygiëne van het werk; 
 De verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
 De maatregelen genomen inzake milieu voor wat betreft hun invloed op de zes hierboven 

vermelde domeinen.    
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Hiertoe zal enkel een concreet engagement van de overheid naar de vakorganisaties met een nieuw 
sectoraal akkoord het bewijs leveren van respect en erkenning voor het personeel.  

 

Bij het lezen van dit document zult u verschillende hoofdstukken kunnen onderscheiden: 

1. Respect & Erkenning horizon 2030 

a. Middellange termijn  

(1) Geldelijk statuut   

(2) Administratief statuut 

(3) Burger bij Defensie 

(4) Welzijn op het werk  

b. Langere termijn 

2. Syndicalisme  

3. Besluit  

4. Bijlagen: Gecoördineerde versies  
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1. Respect & Erkenning horizon 2030 

a. Middellange termijn  

(1) Geldelijk statuut  

(a) Geldelijk aspect, streven naar een meer dan nodige significante evolutie  

(i) Afschaffing van de leeftijdsdrempels – Zoals meermaals uitgelegd in het 
kader van het pensioendossier, het is bewezen dat de militairen zich 
vroegtijdig en door roeping inlijven bij Defensie. Nochtans, in de 
geldelijke instructie A-0-15 Hoofdstuk II Artikel 8 “tussentijdse 
verhoging”, boekt het militair personeel slechts vooruitgang vanaf een 
leeftijdsdrempel in functie van zijn categorie. Die maatregel lijkt ons 
discriminerend tegenover de indienstnemingsakte dat wordt afgesloten 
tussen Defensie en de postulant.      

Deze wijziging zou toelaten om met een matig budget (compenseren met 
het vertrek van de gepensioneerden – hoge lonen) het operationeel 
personeel op te waarderen dat, indien het vroegtijdig in actieve dienst 
is getreden, de biënnales zou innen die niet ontvangen werden omwille 
van de leeftijdsgrenzen. Alle beperkingen uit een ander tijdperk moeten 
nu immers opgeheven worden om op dezelfde basis te vertrekken als 
bij de andere werkgevers. 

Gecoördineerde versie nr. 1 

(ii) De loonschalen verhogen – Gelijkmaking met de cipiers (Geldelijke 
instructie A-0-15).  

Sinds het begin van de jaren 2000 werd geen enkele verhoging 
aangebracht aan het geldelijk systeem van de militairen bij Defensie. 
De lonen van de vrouwen en mannen die dienen indien nodig op gevaar 
voor hun leven, moeten dringend naar omhoog worden herzien. Bij wijze 
van herinnering, dringendheid werd ingeroepen (Referentie: KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 18 MAART 2003 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING  VAN 
DE MILITAIREN VAN ALLE RANGEN EN BETREFFENDE HET STELSEL VAN DE 
DIENSTPRESTATIES VAN DE MILITAIREN VAN HET ACTIEF KADER BENEDEN DE 
RANG VAN OFFICIER): 

“Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om het moreel van 
de leden van de krijgsmacht te consolideren; 

Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om de attractiviteit 
van het beroep van militair te verbeteren; 

Overwegende dat de competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep 
van militair met sectoren die op geldelijk vlak aantrekkelijker zijn, de 
werving van jonge rekruten en bijgevolg de operationaliteit van de 
krijgsmacht in gevaar brengt; 

Overwegende dat, op termijn, een marktconforme verloning voor de 
militairen moet bewerkstelligd worden; 

Overwegende dat de beoogde maatregelen dus een geldelijke incentive 
inhouden, waarmee de militairen, begiftigd met specifieke competenties, 
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kunnen aangemoedigd worden om welbepaalde prestaties te leveren in het 
belang van de Natie enerzijds en om in dienst te blijven anderzijds” 

Gecoördineerde versie nr. 2 

(iii) De duur van de evolutie van de loonschalen verlengen in de tabellen 
van het KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 MAART 2003 HOUDENDE 
BEZOLDIGINGSREGELING  VAN DE MILITAIREN VAN ALLE RANGEN EN 
BETREFFENDE HET STELSEL VAN DE DIENSTPRESTATIES VAN DE MILITAIREN 
VAN HET ACTIEF KADER BENEDEN DE RANG VAN OFFICIER. 

Minstens drie biënnales bij elke categorie toevoegen maar echter niet in 
een gesloten loonenveloppe.  

(b) Afschaffing van de verschillen tussen officieren en andere categorieën  

(i)  Bij het in rekening nemen van de gepresteerde jaren ter gelegenheid 
van een sociale promotie (tegenwoordig wordt enkel 2/3 van die jaren 
als onderofficier in rekening genomen). Dat de prestaties op 
verschillende wijze naargelang de categorie worden gewaardeerd 
behoort tot andere tijden.  

Gecoördineerde versie nr. 3 

(ii) In de verschillende soorten tussenkomsten (zoals maaltijden in het 
buitenland, verplaatsingen met de trein…). 

(c) Maaltijdcheques – Analoog met de privésector en sommige sectoren in het 
openbaar ambt, maar vast en zeker sinds de implementatie van de 
strategische visie en dus de geleidelijke outsourcing van de catering, zou het 
beheer van de middagmaltijden via het aanleveren van maaltijdcheques 
mogelijk maken: 

(i) dat de vrije keuze van zijn maaltijd wordt geboden; 

(ii) dat de maaltijden uit het beheer van de marsorders worden gehaald 
evenals uit de vergoedingen voor overdracht van de gebruikelijke 
werkplek; 

(iii) een administratieve vereenvoudiging. 

(d) Verplaatsingen – Compensatie op geldelijke forfaitaire basis en/of in tijd 

Gelet op de beoogde politiek van de uitvoerende machten (vignet, 
kilometerheffing, verhoging van de prijzen van de brandstoffen, uitsluiting 
van bepaalde voertuigen uit de grootsteden …) tijdens de laatste legislatuur 
en de geografische spreiding van de kazernes maar vooral de concentratie 
van het personeel op Brussel, moeten de factoren tijd & afstand in rekening 
worden genomen via een jaarlijkse vergoeding. Het gaat hier essentieel om 
de uitbreiding van de vergoeding voor de overdracht van de gebruikelijke 
werkplek bij een mutatie en ze op permanente wijze aan te bieden vanaf 
een aanvaardbare drempel tijd/afstand van het traject. Bij wijze van 
herinnering, de gemiddelde dagelijkse afstand van de verplaatsing van een 
Belgische burger bedraagt 20 kilometer tegenover 48 voor een 
personeelslid van Defensie. Meerdere factoren vormen daarvan de oorzaak: 
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(i) gebrek aan regionalisering; 

(ii) concept van “turnover” met driejaarlijkse mutaties; 

(iii) het opleidingspeil aanhouden.  

(e) Premie voor meertaligheid 

Tegenwoordig zijn inspanningen geleverd inzake opwaardering van de 
toelage voor tweetaligheid. Sommige personeelsleden worden 
aangeworven en/of ertoe gebracht om dagelijks het Engels of zelfs andere 
talen te gebruiken omwille van hun functie.  Daarom moet volgens onze 
organisatie de meertaligheid inde wetgeving ingebracht worden.  

Gecoördineerde versie nr. 4 

(f) Compensatie in uren voor elke dienstopdracht met onmogelijkheid om de 
woonplaats te vervoegen  

Voor onze organisatie gaat het hier hoofdzakelijk om een regel van goed 
beheer. Het is ondenkbaar dat me kan aanvaarden dat een personeelslid 
van Defensie in dienstopdracht (al dan niet intensief) van niets kan genieten 
gelet op de onmogelijkheid om zijn woonplaats te vervoegen. Work life 
balance & attractiviteit zullen dan ook geëerbiedigd worden naar de 
specificiteit.  

Gecoördineerde versie nr. 5 

(g) Invoering van geactualiseerde vergoedingen/toelagen: 

(i) (Her)invoering van een vergoedingssysteem in plaats van toelagen voor 
de aanwending en de paraatstelling van de Krijgsmacht (oefeningen in 
intensieve dienst, operaties…); 

(ii) Wijziging op basis van het advies van de Raad van State van het 
ministerieel besluit van 14 juni 2018 over het vergoedingsstelsel 
toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het 
buitenland; 

(iii) Bijwerking van de bedragen in functie van de werkelijke kosten (in 
aanvulling van de indexering) tot aan het maximum vrijgesteld bedrag; 

(iv) Herziening van het vergoedingsstelsel voor de internationale 
organismen in vergelijking met dat van geallieerde landen; 

(v) Bijpremie op de levens- & schuldsaldoverzekeringen ten laste van 
Defensie op grond van de specificiteit; 

(vi) Opwaardering van posten zoals begeleidersExplosive Detection Dogs 
(EDD) & Military Police (MP); 

(vii) Opwaardering van de post als instructeur; niet alleen vormt een 
gemotiveerde instructeur goede soldaten en, zou bijgevolg ook de 
attritie tijdens de opleiding verminderen; 

(viii) Tussenkomst of overeenkomst met de operatoren voor abonnementen op 
mobiele telefonie in geval van gebruiksverbod om veiligheidsredenen 
tijdens een operatie. 
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(h) Herziening van het toelagesysteem berekend aan 1850e naar 1618e  

(i) Die toelagen aan 1850e steunen nog steeds op de 40-uren week 
volgens volgende berekening: 

 365 dagen – 104 dagen (weekends) – 30 dagen 
(vakantieverlof) = 231 dagen x 8 uren = 1848 uren + 2 uren 
voor de schrikkeljaren = 1850 uren. 

(ii) De jaarlijks te presteren norm bedraagt 1618 uren. 

(i) Verhoging van de aangeboden gezondheidszorgen en vereenvoudiging van 
de terugbetalingsprocedures 

(i) Na een lange periode van budgettaire besparingen in de medische 
zorgen is het hoog de tijd dat die zorgen opnieuw volledig gratis 
worden en dat ze worden uitgebreid naar de medische evolutie voor 
het geheel van het personeel van Defensie; 

(ii) Vereenvoudiging van de terugbetalingsprocedures met inbegrip van het 
gebruik van de burgerlijke identiteitskaart als lid van het personeel van 
Defensie (bijzonder statuut en toekomstig einde van de gele dubbele 
voorschriften). 

(2) Administratief statuut 

De wetgeving betreffende het statuut van de militairen wordt voortdurend 
gewijzigd met punctuele amendementen. Onze organisatie is vragende partij 
voor een efficiënte samenwerking tussen de 3 volgende actoren voor een 
diepgaande structurele verandering hiervan: 

 Representatieve vakorganisaties; 

 Generale staf van Defensie; 

 Minister van Defensie.  

(a) Die herziening zou moeten toelaten om rekening te houden met de vorige 
vergetelheden met gevolgen voor de betrokken militairen zoals de hoog-
onderofficieren bij een sociale promotie.   

(b) Verhoging van de termijn voor het recht op re-integratie na ontslag.  

(c)  Herziening van het verlofsysteem voor de officieren naar werkdagen.  

Gecoördineerde versie nr. 6 

(d) Verhoging van het vakantieverlofkrediet voor de vrijwilligers en 
onderofficieren.  

Gecoördineerde versie nr. 7 

(e)   Toekenning van verloven in het kader van een door de overheid opgelegde 
mutatie in hetzelfde kader als degene die worden toegekend voor mutaties 
gelinkt met de implementatie van de strategische visie.  
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Gecoördineerde versie nr. 8 

(f) Voor elke procedure/verhaal bij, geharmoniseerde bepaling van de 
beroepstermijn met systematische informatie naar betrokkenen. 

(g) Prestatie, op verzoek van de werknemer, van de arbeidsweek (38 uren) op 
4 dagen alvast voor het personeel dat niet op afstand kan werken.  

(h) Scheiding in 2 luiken (met het oog op vereenvoudiging) van het reglement 
over de arbeidstijdsregeling tussen militair en burgerpersoneel van Defensie.  

(i)  Herziening van de statutaire fysieke proeven. 

We vragen het einde van het statutair karakter van de fysieke proeven op 
50-jarige leeftijd. 

Gecoördineerde versie nr. 9 

(j)  Opwaardering van de diploma’s/ervaringen voorafgaande aan Defensie 

(i) Bij een aanwerving op diploma moeten de jaren die nodig zijn voor het 
behalen hiervan in rekening genomen worden in de baremische 
loopbaan; 

(ii) Bij de aanwerving van een profiel met ervaring in het uitgeoefende 
beroep moeten die gepresteerde nuttige jaren in rekening genomen 
worden in de baremische loopbaan. 

(k) Opwaardering/erkenning van de brevetten/ervaringen opgedaan bij 
Defensie 

Gelet op het feit dat het gros van de rekrutering sinds jaren is samengesteld 
uit BDL-militairen en met inachtneming van de verhoging van de 
leeftijdsgrens voor de aanwerving van de BDL’s, kan Defensie zich niet 
veroorloven om militairen terug op de arbeidsmarkt te sturen zonder 
erkenning, buiten het Departement, van de opleidingen die werden gevolgd 
en de ervaring die werd opgedaan door elk personeelslid tijdens zijn 
dienstperiode.   

(l) Verhoging van het aantal toelagen die meetellen voor het pensioen evenals 
een geldelijke opwaardering van de knelpuntberoepen in vergelijking met 
de arbeidsmarkt.  

(m)  Voor de partner van een personeelslid van Defensie: 

 (i) Toekenning van hulp aan de partners die thuisblijven tijdens operaties en   
oefeningen. 

(ii) Oprichting van een specifiek statuut “begeleider” (tijdelijke 
ambtsontheffing uitgebreid, rechten op werkloosheidstoelagen en voor 
pensioen…) voor de partner die zijn leven en zijn beroepsloopbaan moet 
aanpassen aan het loopbaantraject.  

(n) Toekenning van jaarlijks twee dagen verlof zonder medisch attest buiten de 
periodes van aanwending en paraatstelling van de Krijgsmacht.  
 

(o) Invoering van een halftijds arbeidsstelsel voor de militair vanaf 50 jaar en 
herroepbaar door aanvrager. 
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(p) Behoud van de medische systemen gelinkt met de specificiteit van het militair 
beroep: 

(i) Systeem van afwezigheid wegens gezondheidsredenen; 

(ii) De Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (Beroep) die 
bijkomende middelen nodig heeft voor de medische expertises. Die 
commissies werden herhaaldelijk aangestipt tijdens de 
onderhandelingen over het “codex”-ontwerp voor het openbaar ambt.  

 

(q) Flexibiliteit “werkbaar werk” 

Met de afschaffing van huidige fiches A & B en met de mogelijkheid van een 
echt loopbaansparen op grond van de compensatie-uren, de 
dienstontheffingen & de vakantieverloven, toekenning van de mogelijkheid 
om gebruik te maken van dat sparen op elk ogenblik tijdens de loopbaan 
buiten de periodes van aanwending en paraatstelling van de Krijgsmacht. 

(r) Vereenvoudiging en bijwerking van alle algemene procedures, van de 
specifieke procedures evenals van de gedetailleerde instructies.  

(s) Herziening en actualisering van de tuchtprocedures (waaronder de 
systematische instelling van een onderzoeksraad). 

(t) Verbetering en consolidatie van het statuut beperkte duurtijd (BDL) 

(i)    De voornaamste rekruteringsvector is de militair zelf.  Indien hij tevreden 
is met het globale package dat Defensie hem biedt, dan zal hij een 
positief imago van het leger geven en zal hij mensen uit zijn omgeving 
kunnen overtuigen om de militaire loopbaan aan te vatten; 

(ii) Outplacement moet eindelijk snel in werking gesteld worden om zijn 
efficiëntie te bewijzen; 

(iii) Verhoging van de interne rekrutering voor alle categorieën om niet 
alleen de promotie en de motivatie te bevorderen maar ook om de 
know-how binnen te houden.  

(u) Perspectieven voor loopbaantrajecten aanbieden, die duurzaam, flexibel, 
coherent en gelijk zijn voor alle militairen binnen eenzelfde categorie.  

(v) Verhoging van de zichtbaarheid van Defensie vanaf de jongste leeftijd om 
roepingen te verwekken via de instelling van een nieuwe studiekeuze.   

(w) Gelet op de specificiteit van het militair beroep, invoering van een interne 
maatregel Defensie die een duurzaam en forfaitair plan toelaat voor alle 
militairen op einde loopbaan.    

(x) Toegang tot de vergoedingspensioenen vergemakkelijken zowel op 
administratief vlak als in feite (toekenning vanaf de eerste percent herziening 
van het OBSI…). 

(y) Uitlijnen van de politieke verloven eveneens op de gewestelijke mandaten.   

(z) Erkenning na de actieve loopbaan via een echt veteranenstatuut.   
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(3) Burger bij Defensie  
 

(a) Uitbreiding van de mogelijkheid tot interne overgang van militair naar burger 
binnen Defensie: 

(i) bij verlies van de hoedanigheid omwille van beroeps- of fysieke 
redenen; 

(ii) op verzoek van de militair. 

(b) Toekenning aan het burgerpersoneel van de vergoedingen/toelagen 
gebonden aan rechten die noodzakelijk zijn voor het Departement van 
Defensie. 

(c) Toekenning van een maaltijdvergoeding bij het gebruik van een militaire mess  

Als gevolg van het Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de 
toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt, krijgt het burgerpersoneel in opdracht binnen Defensie en 
dat de militaire mess gebruikt geen vergoeding voor de verblijfkosten  
(maaltijdkosten) omwille van de meer beprekende voorwaarden terwijl het 
vermeende doel van het besluit was het verzamelen in een enkel document 
van het geheel van toelagen en vergoedingen voor het personeel van het 
openbaar ambt met een neutraal budget.  

(d) Verbetering van het evaluatiesysteem in het openbaar ambt 

Het evaluatiesysteem is een beheerinstrument voor human recources dat moet 
toelaten om de geleverde inspanningen te belonen en sancties op te leggen 
waar nodig. Als gevolg van het Koninklijk besluit van 24 september 2013 
betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, stelt men een 
aanzienlijke administratieve last voor de evaluator, met heel beperkte 
negatieve en positieve impacten. Van daar de noodzaak van een evolutie 
naar een nuttiger systeem rekening houdend met de budgettaire regels. Het 
zou aan efficiëntie winnen indien een echte stimulans aan de evaluatie 
gekoppeld was die de mogelijkheid zou bieden om de loopbaan van het 
personeel in het openbaar ambt te dynamiseren.  

 

(4) Welzijn op het werk 

Voor VSOA-Defensie moet het actieterrein op korte termijn rond 4 hoofdlijnen 
ontwikkeld worden: de naleving & de aanpassing van de wetgeving en van de 
richtlijnen, een efficiënt overleg op alle niveaus, het behoud van een interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk en de opleiding van het 
personeel.  

i. Naleving & de aanpassing van de wetgeving en van de richtlijnen: 

(i) De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk moet eindelijk nauwkeurig nageleefd 
worden zonder ruimte te laten voor interpretaties. Indien de Koning 
geen specifieke maatregelen heeft vastgelegd om rekening te houden 
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met de specificiteit van het militair beroep en van bepaalde functies van 
het burgerpersoneel, bewijzen enkel risicoanalyses uitgevoerd, 
gedocumenteerd en overlegd met preventiemaatregelen weerhouden 
door (de vertegenwoordiger van) de werkgever dat er gezocht wordt 
naar een gelijkwaardig beschermingsniveau. Deze moeten openbaar 
geregistreerd worden zoals voorzien was in de fiche “Risk Ownership”» 
van het globaal preventieplan. Bij wijze van voorbeeld, militaire 
richtlijnen in tegenspraak met de burgerlijke wetgeving zoals de rij- en 
rusttijden van een voertuig op de openbare weg in het kader van de 
aanwending en paraatstelling van de Krijgsmacht worden moeilijk 
aanvaardbaar.  

(ii) Inzake vergoedingspensioenen eist VSOA-Defensie opnieuw een 
omkering van de bewijslast ten voordele van de militairen rekening 
houdend met het vermoeden van blootstelling aan risico’s op ongevallen 
en ziekten voor het personeel in het kader van de aanwendingen en 
paraatstellingen van de Krijgsmacht.   
 

(iii) De wettelijke verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn op alle 
niveaus moet opnieuw benadrukt worden. Terwijl de 
vertegenwoordigers van de werkgever betrokken zijn en gevoelig 
worden gemaakt in de overlegcomités met de sociale partners, moet de 
ruggengraat van Defensie eveneens de genomen beslissingen 
toepassen.  
 

(iv) VSOA-Defensie vestigt eveneens de aandacht op het belang van de 
naleving van de wetgeving en van de richtlijnen op het gebied van 
materiële middelen: zowel onder andere de nieuwe wapensystemen en 
werkuitrustingen als de nieuwe of vernieuwde infrastructuren moeten 
beantwoorden aan een risicobeheersysteem om de injectie van nieuwe 
risico’s binnen Defensie te voorkomen terwijl een historische regularisatie 
nog steeds aan de gang is.  

 
(v) Een nieuwe creatieve en realistische benadering steunend op “het 

terrein” inzake uitrusting/kleding rekening houdend met aangepaste 
beslissingsniveaus, de noodzakelijke persoonlijke aankopen en de 
toegekende vergoeding. 

 
(vi) Rekening houdend met de “krimpende” organisatie, is het essentieel dat 

de opdrachten die nog door Defensie kunnen uitgevoerd worden 
opgewaardeerd worden om een einde te stellen aan de talrijke 
nevenfuncties die aan het personeel van Defensie worden opgelegd 
zonder rekening te houden met de reële tijd die nodig is om ze uit te 
voeren. In parallel daarmee is de invoering van het recht op 
“deconnectie” noodzakelijk om de werknemer te beschermen tegenover 
zijn hiërarchie en zichzelf. De bemanningen van het Departement moeten 
ook naar omhoog herzien worden om niet-specifieke militaire taken uit 
te voeren, niet alleen om “werkbaar werk” mogelijk te maken maar 
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eveneens om een efficiënt servicepeil te verzekeren, dat niet altijd wordt 
bereikt bij outsourcing.   

   
(vii) Terwijl hij wordt vooropgesteld niet alleen om psychosociale redenen 

maar ook voor de efficiëntie van de infrastructuur, moet het werk op 
afstand bij Defensie eindelijk meer dan een embryonaal concept 
worden maar wel een echte opportuniteit voor de meerderheid van de 
werknemers via:  

 
 Een brede terbeschikkingstelling met communicatie naar het 

personeel over de beschikbaarheden van satellietkantoren 
binnen het Departement; 

 Een uitbreiding van dat aanbod bij het openbaar ambt in het 
algemeen, in de nabijheid van openbaar vervoer in het 
bijzonder; 

 De hardware roll-out naar laptops voor het geheel van het 
personeel dat evenwel de mogelijkheid van thuiswerk beïnvloedt 
en in afwachting daarvan de capaciteit van satellietkantoren.   

  
(vii)  In het kader van haar wettelijke onafhankelijkheid moet de 

arbeidsinspectie niet twijfelen om niet-geplande inspecties uit te voeren 
buiten de geplande proactieve inspecties, de inspecties naar aanleiding 
van zeer ernstige ongevallen en andere thematische campagnes. 
Zodoende zal een realistischer beeld van de werkomstandigheden 
overgebracht worden naar de overheid evenals naar de leden van de 
bevoegde overlegcomités. 

 
ii. Efficiënt overleg op alle niveaus: 

 
(i) Zoals meermaals onderstreept door VSOA-Defensie, moet het hoog 

overlegcomité welzijn werkelijk door de Chef van Defensie voorgezeten 
worden (of bij ontstentenis punctueel door de Vice-chef) in het kader van 
zijn wettelijke verantwoordelijkheid als werkgever en voor een 
transparant overleg op nationaal niveau nationaal evenals op lokaal 
niveau met de sociale partners. Zonder enige tussenpersoon en zoals 
wettelijk voorzien, moet hij rechtsreeks geadviseerd worden door de 
Chef van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
Bovendien moet het stafdepartement operaties en training bestendig 
vertegenwoordigd worden tijdens dat comité.  

Gecoördineerde versie nr. 10 

(ii) Net zoals op nationaal niveau moeten de basisoverlegcomités een 
minimum informatierecht toelaten voor de aangelegenheden die niet 
aan overleg onderworpen zijn, onder andere in het kader van de 
aanwendingen en paraatstellingen van de Krijgsmacht. 

Gecoördineerde versie nr. 11 
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(iii) Daar elk basisoverlegcomité soeverein is in zijn functioneren met 
inachtneming van de wetgeving, de richtlijnen van Defensie en het 
reglement van inwendige orde , moet een gestandaardiseerd systeem 
van boordtabel gelinkt met doelstellingen en nauwkeurige timings 
(controles & inspecties, lokale preventieplannen, inspecties over de staat 
van asbest, lijsten met gezondheidstoezicht …) een opvolging mogelijk 
maken, zowel op nationaal als op lokaal niveau en, indien nodig, een 
corrigerende actie op initiatief van (de vertegenwoordiger van) de 
werkgever en van de voorzitters van de basisoverlegcomités. Die actie 
kan zowel betrekking hebben op een intern disfunctioneren als gelinkt 
zijn met een externe dienstverlener.  

 
(iv) Daar de infrastructuur een belangrijke rol speelt in de maatregelen 

gelinkt met het welzijn op het werk terwijl de vertegenwoordigers van 
de werkgever ter zake geen enkele beslissingsvrijheid hebben, tenzij 
voor dringende en voorlopige preventiemaatregelen, moet de 
infrastructuurketen bestendig vertegenwoordigd worden in de nationale 
en lokale overlegcomités.  

Gecoördineerde versie nr. 11 

iii. Behoud van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: 
 
(i) Rekening houdend met de militaire specificiteit en die van bepaalde 

functies van het burgerpersoneel en met de irrealistische kost van een 
mogelijke outsourcing met een gelijkwaardige dienstverlening, blijkt het 
behoud van een Interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk voor de raadgeving op alle gebieden primordiaal zowel op het 
nationaal grondgebied als in het buitenland.   
 

(ii) Om dat doel te bereiken: 
 

 Het behoud en de vervanging in de structuur moet een prioriteit 
zijn voor human resources, zelfs al komen de postulanten uit alle 
hoeken; 

 Net zoals in bepaalde openbare diensten moet de functie van 
preventieadviseur binnen de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (of zelfs eindelijk binnen de eenheden 
door een voltijdse officialisering) geëerbiedigd en 
opgewaardeerd worden met alle mogelijke middelen (reële 
wettelijke bescherming door het feit van hun onafhankelijkheid, 
promotievooruitzichten, geldelijk …). 

iv. Opleiding van het personeel: 

(i) De invoering van een echte cultuur van het welzijn op het werk binnen 
Defensie moet onder andere langs een echte opleiding van het geheel 
van het militair en burgerpersoneel gaan, wat ook de functie moge zijn, 
en niet systematisch zoals tegenwoordig beperkt blijven tot de 
vakrichting genie. 
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(ii) Praktisch gezien moeten die opleidingen met periodieke validering   

voorgesteld worden zowel op gecentraliseerde, gedecentraliseerde 
wijze als “on-call” volgens de mogelijkheden.  
 

b. Langere termijn 
(1) Het imago van het beroep opsmukken en de aantrekkelijkheid van het 

militair en burgerpersoneel bij defensie verhogen: 
(i) Verdwijning van de verouderde visie op de militair met het streven naar 
een professionele visie die niet meer hoeft bewezen te worden; 

(ii) Uitvoering van een brede doelgerichte communicatiecampagne om 
interesse te verwekken; 

(iii) Toppositionering van Defensie op de arbeidsmarkt.  

(2) Optimalisering van het militair hospitaal en ontwikkeling van de diensten 
voor het geheel van de veiligheidsberoepen: 

(i) Herstelling van de verloren specialiteiten; 

(ii) Modernisering van de technieken en van de infrastructuur; 

(iii) Ontwikkeling om het renderend te maken via een investering samen met 
derden, zelfs met een of meer universiteiten. 

(3) Regionalisering met de beschikking van de operationele eenheden over heel 
het grondgebied: 

(i) Heropening van de kazernes; 

(ii) Hergebruik van de verlaten kazernes. 

(4) Aanwerven & binnenhouden. 

(5) Afhankelijkheid van de Directie beveiliging (DAB) onder Defensie te 
vergelijken met een nationale garde om: 

(iii) het budget te verhogen naar 2% van het BBP; 
 
(iv) werkbaar werk binnen Defensie mogelijk te maken voor de militairen op 
eindeloopbaan; 
(v) te beschikken over onmiddellijk beschikbare outplacement voor de BDL’s. 

(6) Externe overstap en erkenning van de specificiteit van het militaire beroep 

Zoals voorzien in de wet tot harmonisering van de pensioenen van 1984, zijn 
er voorkeurstantièmes evenals verhogingscoëfficiënten in functie van bepaalde 
beroepen die ze nodig hebben. Gelet op de dynamiek van een algemene 
harmonisering en de nood voor Defensie om zich open te stellen voor de jeugd, 
moet het doorbrengen van een te bepalen tijd binnen de veiligheidsberoepen 
een bevoorrechte toegang tot het (in eerste instantie federaal) openbaar ambt 
toelaten.  
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2. Syndicalisme 

a. Evolutie van de relaties en van de visie van het laagste echelon tot aan de top van de 
staf van Defensie.   

b. Diepgaande herziening van tijdelijke vakbondswet door een win-win Departement – 
vakorganisaties.  

c. Herziening van de toegekende middelen om de werking van de vakbonden te 
optimaliseren zoals in andere sectoren. 

d. Samenwerking met de vakorganisaties vanaf de idee voor een nieuw concept als 
stakeholders. 

e. Beperking van de druk ten gunste van een echte bescherming van de lokale syndicale 
afgevaardigden die conform haar interne regels door een vakorganisatie zijn 
gemandateerd om de werking niet te hinderen.  

f. Terbeschikkingstelling door Defensie van opleidingen ten gunste van de syndicale 
afgevaardigden vanuit een win-winoogpunt voor de eenheden.  

3. Besluit  

Onze visie wil levendig en evolutief zijn, daarom zal onze organisatie zich aanpassen in 
functie van de bevolking, de veiligheidsomgeving maar vooral van de realiteit waarmee 
het personeel van Defensie dagelijks wordt geconfronteerd.   

Onze visie staat op 4 pijlers: Stakeholder, Respect, Erkenning en Duurzaamheid. We 
hebben immers de plicht om een bemiddelende rol te spelen tegenover onze leden en hun 
tijdig geschikte toelichtingen en informaties te verstrekken over de wijzigingen binnen 
Defensie. Parallel daarmee willen we ook een corrigerende rol spelen tegenover de 
politieke wereld, die heel vaak te weinig is ingelicht over de specificiteit van ons 
Departement.



16 

 

4. Bijlagen: gecoördineerde versies 

Gecoördineerde versie nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BIP A GELDELIJK STATUUT VAN BEZOLDIGD PERSONEEL VAN DEFENSIE 
A-015  

HOOFDSTUKII. - DE TUSSENTIJDSE VERHOGINGEN 

Art. 8. Voor het toekennen van de tussen- tijdse 
weddenverhogingen komen in aanmerking: 

1° het totaal van de werkelijke dienst, als lid van de 
krijgsmacht volbracht: 

a) vanaf de leeftijd van 18 jaar voor de vrij- williger; 

b) vanaf de leeftijd van 20 jaar voor de on- derofficier 
behorend tot niveau C; 

c) vanaf de leeftijd van 23 jaar voor de on- derofficier 
behorend tot niveau B; 

2° voor de officier: 

a) (K.B. van 24 Apr 14 - het totaal van de werkelijke 
dienst die hij heeft volbracht als lid van de 
krijgsmacht in een graad van of- ficier van: 

(1) niveau A vanaf de leeftijd van 24 jaar; 
(2) niveau B vanaf de leeftijd van 23 jaar; 
b) twee derde van de werkelijke dienst die hij heeft 

volbracht als lid van de krijgsmacht beneden de 
officiersrang van: 

(1) niveau A vanaf de leeftijd van 24 jaar; 
(2) niveau B vanaf de leeftijd van 23 jaar; 

Voor de toepassing van dit artikel worden de 
tussentijdse verhogingen van de officier van niveau B 
bedoeld in artikel 247, tweede lid, van de wet van 28 
februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de 
militairen en kandidaat-militairen van het actief kader 
van de krijgsmacht, bepaald zoals voor de officier van 
niveau A.) 

 

 

CHAPITRE II. - DES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES  

Art. 8. Entrent en compte pour l’octroi 

des augmentations intercalaires : 

1° la totalité des services actifs accomplis comme 
membre des forces armées : 

a) à partir de l’âge de 18 ans pour le volon- taire; 

b) à partir de l’âge de 20 ans pour le sous- officier 
appartenant au niveau C; 

c) à partir de l’âge de 23 ans pour le sous- officier 
appartenant au niveau B; 

2° pour l’officier : 

a) (A.R. du 24 Avr 14 - Ja totalité des services actifs 
accomplis comme membre des forces armées 
dans un grade d’officier du : 

(1) niveau À à partir de l’âge de 24 ans; 
(2) niveau B à partir de l’âge de 23 ans; 
b) les deux tiers des services actifs accomplis en 

qualité de membre des forces armées d’un rang 
au-dessous de celui d’officier du : 

(1) niveau À à partir de l’âge de 24 ans; 
(2) niveau B à partir de l’âge de 23 ans; 

Pour l’application du présent article, les aug- mentations 
intercalaires des officiers du niveau B visés à l’article 
247, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut 
des militaires et candidats militaires du cadre actif des 
forces ar- mées, sont déterminées comme pour un 
officier du niveau A.)  
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Gecoördineerde versie nr. 2 

Toe te passen op alle tabellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGT 1SG 1SC 1SM ADJ ADC AJM
Min 20 ans 16.050,00 16.550,00 16.800,00 17.160,00 18.280,00 19.410,00 20.660,00

1 16.050,00 16.550,00 16.800,00 17.160,00 18.280,00 19.410,00 20.660,00
2 16.800,00 17.300,00 17.750,00 17.910,00 19.030,00 20.160,00 21.410,00
3 16.800,00 17.300,00 17.750,00 17.910,00 19.030,00 20.160,00 21.410,00
4 17.330,00 17.830,00 18.105,00 18.510,00 19.600,00 20.720,00 21.970,00
5 17.330,00 17.830,00 18.105,00 18.510,00 19.600,00 20.720,00 21.970,00
6 17.860,00 18.360,00 18.660,00 19.110,00 20.170,00 21.280,00 22.530,00
7 17.860,00 18.360,00 18.660,00 19.110,00 20.170,00 21.280,00 22.530,00
8 18.390,00 18.890,00 19.215,00 19.710,00 20.740,00 21.840,00 23.090,00
9 18.390,00 18.890,00 19.215,00 19.710,00 20.740,00 21.840,00 23.090,00

10 18.920,00 19.420,00 19.770,00 20.310,00 21.310,00 22.400,00 23.650,00
11 18.920,00 19.420,00 19.770,00 20.310,00 21.310,00 22.400,00 23.650,00
12 19.450,00 19.950,00 20.325,00 20.910,00 21.880,00 22.960,00 24.210,00
13 19.450,00 19.950,00 20.325,00 20.910,00 21.880,00 22.960,00 24.210,00
14 19.980,00 20.480,00 20.880,00 21.510,00 22.450,00 23.520,00 24.770,00
15 19.980,00 20.480,00 20.880,00 21.510,00 22.450,00 23.520,00 24.770,00
16 20.510,00 21.010,00 21.435,00 22.080,00 22.950,00 24.080,00 25.330,00
17 20.510,00 21.010,00 21.435,00 22.080,00 22.950,00 24.080,00 25.330,00
18 21.040,00 21.540,00 21.990,00 22.650,00 23.450,00 24.640,00 25.890,00
19 21.040,00 21.540,00 21.990,00 22.650,00 23.450,00 24.640,00 25.890,00
20 21.570,00 22.070,00 22.545,00 23.220,00 23.950,00 25.200,00 26.450,00
21 21.570,00 22.070,00 22.545,00 23.220,00 23.950,00 25.200,00 26.450,00
22 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.340,00 25.760,00 27.010,00
23 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.340,00 25.760,00 27.010,00
24 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.320,00 27.570,00
25 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.320,00 27.570,00
26 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.880,00 28.130,00
27 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 26.880,00 28.130,00
28 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
29 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
30 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
31 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
32 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
33 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
34 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
35 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
36 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
37 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
38 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
39 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
40 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
41 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
42 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
43 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
44 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00
45 22.100,00 22.600,00 23.100,00 23.790,00 24.730,00 27.440,00 28.690,00

TABLEAU 7 (AR du 16 Fev 06 - Produit ses effets le 01/07/05
SOffr Niv C
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Gecoördineerde versie nr. 2 (vervolg)  

Toe te passen op alle tabellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDT 1SD CPL CLC 1CC
Min 18 ans 14.196,13 14.196,13 14.771,98 15.045,00 15.810,00

1 14.196,13 14.446,51 15.022,36 15.295,00 16.060,00
2 14.446,51 14.696,89 15.272,74 15.545,00 16.310,00
3 14.947,27 15.523,12 15.795,00 16.560,00
4 14.696,89
5 15.072,46 15.648,31 15.955,00 16.720,00
6 14.947,27
7 15.197,65 15.773,50 16.115,00 16.880,00
8 15.072,46
9 15.322,84 15.898,69 16.275,00 17.040,00

10 15.197,65
11 15.448,03 16.023,88 16.435,00 17.200,00
12 15.322,84
13 15.573,22 16.149,07 16.595,00 17.360,00
14 15.448,03
15 15.698,41 16.274,26 16.965,00 17.620,00
16 15.573,22
17 15.823,60 16.399,45 17.335,00 17.880,00
18 15.698,41
19 15.948,79 16.524,64 17.705,00 18.140,00
20 15.823,60
21 16.073,98 16.649,83 18.050,00 18.400,00
22 15.948,79
23 16.199,17 16.987,84 18.395,00 18.750,00
24 16.073,98
25 16.324,36 17.325,85 18.740,00 19.100,00
26 16.199,17
27 16.449,55 17.663,86 19.085,00 19.450,00
28 16.324,36
29 16.574,74 18.001,87 19.430,00 19.800,00
30 16.449,55 19.430,00 19.800,00
31 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
32 16.574,74 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
33 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
34 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
35 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
36 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
37 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
38 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
39 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
40 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
41 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
42 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
43 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
44 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00
45 16.699,93 16.699,93 18.339,88 19.430,00 19.800,00

TABLEAU 12 (Art. 59, 1° - Applicable à partir du 01/09/03
Volontaires Niv D3
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Gecoördineerde versie nr. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10. (K.B. van 24 Apr 14 - Voor de toekenning van de 
tussentijdse weddenverhogingen worden ambtshalve 
aangenomen, op basis van de regelgeving van toepassing 
op het ogenblik van de heeft verricht in de diensten, 
inrichtingen, Instellingen en centra, bedoeld in titel II, 
hoofdstuk II - Geldelijke anciënniteit, van het koninklijk 
besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke 
loopbaan van de personeelsleden van het federaal 
openbaar ambt. 
 
De diensten bedoeld in het eerste lid komen in 
aanmerking voor het toekennen van de tussentijdse 
weddenverhogingen:  
 
… 

(2) twee derde het totaal van de diensten die hij heeft 
volbracht in de niveaus B, C of D, in de zin van titel II, 
hoofdstuk II, van het voornoemde koninklijk besluit van 
25 oktober 2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Art. 10. (A.R. du 24 Avr 14 - Pour l'octroi des 
augmentations intercalaires, les services actifs que le 
militaire a accomplis dans les services, établissements, 
offices et centres visés au titre II, chapitre II - De 
l'ancienneté pécuniaire, de l'arrêté 
royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire 
des membres du personnel de la fonction publique 
fédérale, sont admissibles d'office, sur la base de la 
réglementation en vigueur au moment du recrutement. 
 
Les services visés à l’alinéa 1er entrent en compte pour 
l’octroi des augmentations intercalaires: 
 
 
… 
 
(2) les deux tiers la totalité des services des services qu'il 
a accomplis dans les niveaux B, C ou D, au sens du titre II, 
chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 
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Gecoördineerde versie nr. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITTREKSEL UIT HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 23 DECEMBER 1998 TOT TOEKENNING 
VAN EEN TOELAGE VOOR TWEETALIGHEID AAN SOMMIGE 
MILITAIREN IN (K.B. VAN 25 MEI 15 – WERKELIJKE DIENST) 
(1) (2) (4) 
 
 
Artikel 1. § 1. Er wordt een toelage voor tweetaligheid 
meertaligheid toegekend aan de militairen in werkelijke dienst die 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

EXTRAIT DE L'ARRETE ROYAL DU 23 DECEMBRE 1998 
ACCORDANT UNE ALLOCATION DE BILINGUISME A CERTAINS 
MILITAIRES EN SERVICE ACTIF (1) (2) 
 
 
 
 
Article 1er. § 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme 
plurilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
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Gecoördineerde versie nr. 4 (vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITTREKSEL UIT HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN 23 DECEMBER 1998 TOT TOEKENNING 
VAN EEN TOELAGE VOOR TWEETALIGHEID AAN SOMMIGE 
MILITAIREN IN (K.B. VAN 25 MEI 15 – WERKELIJKE DIENST) 
(1) (2) (4) 
 
 
Artikel 1. § 1. Er wordt een toelage voor tweetaligheid 
meertaligheid toegekend aan de militairen in werkelijke dienst die 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAIT DE L'ARRETE ROYAL DU 23 DECEMBRE 1998 
ACCORDANT UNE ALLOCATION DE BILINGUISME A CERTAINS 
MILITAIRES EN SERVICE ACTIF (1) (2) 
 
 
 
 
Article 1er. § 1er. Il est accordé une allocation de bilinguisme 
plurilinguisme aux militaires en service actif qui satisfont aux 
conditions suivantes : 
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Gecoördineerde versie nr. 5 

(BIP-A-016-8 et/en BIP A-016-18): 

Lorsque l’exercice ou la manœuvre est interrompu par une période pendant laquelle le personnel est libre de toute activité 
militaire, autre qu’une simple période de repos dans le cadre normal de l’activité, le droit à l’allocation est suspendu maintenu 
pendant cette période. Exemple: lorsqu’un exercice est interrompu le vendredi soir et ne reprend que le lundi 
matin, AUCUNE l’allocation pour service intensif ne sera reste octroyée pour cette période d’interruption.  

(c) Imputation en temps 

(i)  Jours ouvrables 

Les prestations de service accomplies pendant les jours ouvrables sont imputées forfaitairement par jour calendrier pour la 
durée normale de travail du jour considéré, tel que fixé par l’horaire de service (en principe 7 Hr 36 Min). 

(ii)  Samedi, dimanche et jours fériés sont imputés forfaitairement pour 8 (huit) heures. 

La durée de la prestation est, en principe, déterminée par l'heure de départ et l'heure de retour du militaire dans le quartier, mais 
peut être étendue aux activités au sein du quartier qui sont strictement indispensables à l'exécution de l'exercice ou manœuvre, 
telles que distribution et rentrée de l'armement, briefing avant un mouvement, ..., et qui sont considérées comme faisant partie 
intégrante de l'exercice ou de la manœuvre. 

Lorsque la prestation de service a lieu au quartier, la durée réelle est prise en considération. Lorsque la période de participation 
à l'exercice ou à la manœuvre est interrompue par une période de repos pendant laquelle le personnel est libre de toute activité 
militaire, autre qu'une simple période de repos dans le cadre normal de l'activité, le droit à l'allocation n’est pas suspendu 
pendant cette période.  

--------  

Wanneer de oefening of manoeuvre onderbroken wordt door een periode tijdens dewelke het personeelslid vrij is van om het even 
welke militaire activiteit, anders dan een gewone periode van recuperatie toegekend in het normaal kader van de activiteit, wordt het 
recht op de toelage gedurende deze periode opgeschort behouden.Voorbeeld: indien een oefening geschorst wordt op vrijdagavond, om 
slechts op maandagochtend te worden hervat, dan zal voor de tussenperiode GEEN de toelage voor intensieve dienst worden 
toegekend. 

(c) Aanrekening in tijd 

(i)  Werkdagen 

De dienstprestaties, verricht op werkdagen, worden forfaitair voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag, zoals deze in het 
dienstrooster is vastgelegd, aangerekend (in principe 7 Hr 36 Min). 

(ii)  Zaterdagen, zon- en feestdagen worden forfaitair voor 8 (acht) uur aangerekend. 

De duur van de dienstprestatie wordt, in principe, vastgesteld door het uur van vertrek en het uur van terugkeer in het kwartier, maar 
kan uitgebreid worden tot activiteiten binnen het kwartier die absoluut onontbeerlijk zijn in het kader van de uitvoering van de 
oefening of van het manoeuvre (zoals de uitdeling en het binnenbrengen van de wapens, de briefing voor een verplaatsing,…) en die 
worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de oefening of van het manoeuvre.  

Indien de dienstprestatie plaatsvindt in het kwartier wordt de werkelijke duur in aanmerking genomen. Wanneer de oefening of 
manoeuvre onderbroken wordt door een periode tijdens dewelke het personeelslid vrij is van om het even welke militaire activiteit, 
anders dan een gewone periode van recuperatie toegekend in het normaal kader van de activiteit, wordt het recht op de toelage 
gedurende deze periode niet opgeschort.  
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Gecoördineerde versie nr. 6 

 

ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE 
VERLOVEN VAN DE OFFICIEREN VAN HET ACTIEF 
KADER VAN DE KRIJGSMACHT 

PROJET D’ARRETE ROYAL RELATIF AUX CONGES DES 
OFFICIERS DU CADRE ACTIF DES FORCES ARMEES 

 
FILIP, Koning der Belgen, 

 
PHILIPPE, Roi des Belges, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. A tous, présents et à venir, Salut. 

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Sur la proposition du Ministre de la Défense, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Nous avons arrêté et arrêtons : 

Artikel 1. In vredestijd hebben de officieren jaarlijks 
recht op vijfenveertig werkdagen vakantieverlof. 

Article 1er. En temps de paix, les officiers ont droit 
annuellement à quarante-cinq jours ouvrables de congé de 
vacances. 

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde verloven worden 
toegekend met inachtneming van de wensen van de 
betrokken militairen voor zover de vereisten van de dienst 
het mogelijk maken. 

Art. 2. Les congés visés à l'article 1er sont accordés selon 
les convenances des militaires concernés, pour autant que les 
nécessités du service le permettent. 

Art. 3. De  vakantieverloven  worden  ingekort naar 
rato van een twaalfde van de jaarlijkse duur van het verlof, 
per maand niet als werkelijke dienst tellende afwezigheid, 
of per maand non-activiteit bij tuchtmaatregel. Het deel 
van de af te trekken dag wordt niet meegerekend. 

Art. 3. Les congés de vacances sont réduits à raison de 
un douzième de la durée annuelle du congé par mois 
d'absence ne comptant pas comme service actif, ou par mois 
de non-activité par mesure disciplinaire. La fraction de jour à 
déduire est négligée. 
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Gecoördineerde versie nr. 7 
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A16-D3-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 

CHAPITRE IX. - LES CONGES 

Art. 72.  

En temps de paix, les sous-officiers ont droit 
annuellement àtrente trente-deux jours de congé 
de vacances. Ces congés sont accordés selon les 
convenances des sous-officiers, pour autant que les 
nécessités du service le permettent. 

 

 
 
 

A16-D3-BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE 
BEROEPSONDEROFFICIEREN 

HOOFDSTUK IX. – VERLOF 

Art. 72. 

In vredestijd hebben de onderofficieren jaarlijks 
recht op dertig tweeëndertig dagen vakantieverlof. 
Deze verloven worden toegekend met inachtneming 
van de wensen van de onderofficieren voor zover de 
vereisten van de dienst het mogelijk maken.  

 



25 

 

Gecoördineerde versie nr. 7 (vervolg) 
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A16-E3-KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 JUNI 1974 
(1) 

(K.B. van 23 Jun 05. - BETREFFENDE HET STATUUT 
VAN DE VRIJWILLIGERS VAN HET ACTIEF KADER 
VAN DE KRIJGSMACHT) 

 

HOOFDSTUK IV. - DE VERLOVEN 

Art. 37. 

(K.B. van 24 Sep 77. - In vredestijd hebben de 
vrijwilligers jaarlijks recht op dertig tweeëndertig 
dagen vakantieverlof. Deze verloven worden 
toegekend met inachtneming van de wensen van de 
vrijwilliger, voor zover de vereisten van de dienst het 
mogelijk maken.) 

 

A16-E3-ARRÊTÉ ROYAL DU 11 JUIN 1974 (1) (A.R. 
du 23 Juin 05 RELATIF AU STATUT DES 
VOLONTAIRES DU CADRE ACTIF DES FORCES 
ARMÉES) 
 

 

 
CHAPITRE IV. - LES CONGES 

Art. 37.  
 
(A.R. du 24 Sep 77. - En temps de paix, les volontaires 
ont droit annuellement à trente  trente-deux jours de 
congé de vacances. Ces congés sont accordés selon les 
convenances du volontaire, pour autant que les 
nécessités du service le permettent). 
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Gecoördineerde versie nr. 8 DHGR-REG-TRAVARB-001 

Chapitre 3 - Dispense de service exceptionnelle  

b. Dispense de service  

 en conséquence d’une transformation 

Il est accordé́ comme mesure d’accompagnement au personnel directement impliqué1 dans la « Vision Stratégique 2030 » 

et l’ancien « plan de transformation 2010 - 2020 » les dispenses de service suivantes : 23  

(1) six jours ouvrables de dispense de service si :  

(a) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 10 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 30 kilomètres du domicile.  

(2) douze jours ouvrables de dispense de service si :  

(a)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 30 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné́ de plus de 80 kilomètres du domicile.  

(3)  Les sous-officiers et les volontaires et le personnel civil de la Défense peuvent, seulement à la demande de l’intéressé́, 
convertir les jours en heures (Ann C - 3/3). Les principes de base suivants sont d’application :  

(a)  L’autorité́ compétente pour la conversion du crédit est :  

(i)  le chef de corps pour l’adjudant de corps ;  

(ii)  le commandant d’unité́ pour les autres membres du personnel.  

(b)  La conversion des dispenses de service en compensation en temps sera faite par journée complète et sera 
imputée pour 7 hr 36’ et reprise dans HRM@Defence.  

(c)  La conversion ne peut en aucun cas engendrer l’octroi d’une allocation.  

(4)  Aussi bien les jours que les heures sont à prendre, fractionnés ou en bloc, à partir du troisième mois avant et le 
douzième mois après la date de mutation.  

 en cas de mutation à l’initiative de l’autorité. 

Il est accordé́ comme mesure d’accompagnement au personnel directement impliqué1 dans la mutation à l’initiative de 

l’autorité les dispenses de service suivantes : 34  

(1) six jours ouvrables de dispense de service si :  

(a) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 10 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b) et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 30 kilomètres du domicile.  
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(2) douze jours ouvrables de dispense de service si :  

(a)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 30 kilomètres de l’ancien lieu habituel de travail ;  

(b)  et le nouveau lieu habituel de travail est éloigné de plus de 80 kilomètres du domicile.  

(3)  Les sous-officiers et les volontaires et le personnel civil de la Défense peuvent, seulement à la demande de l’intéressé, 
convertir les jours en heures (Ann C - 3/3). Les principes de base suivants sont d’application :  

(a)  L’autorité compétente pour la conversion du crédit est :  

(i)  le chef de corps pour l’adjudant de corps ;  

(ii)  le commandant d’unité pour les autres membres du personnel.  

(b)  La conversion des dispenses de service en compensation en temps sera faite par journée complète et sera 
imputée pour 7 hr 36’ et reprise dans HRM@Defence.  

(c)  La conversion ne peut en aucun cas engendrer l’octroi d’une allocation.  

(4)  Aussi bien les jours que les heures sont à prendre, fractionnés ou en bloc, à partir du troisième mois avant et le 
douzième mois après la date de mutation.  

---------- 

b. Dienstontheffing 
 

 Ten gevolge van een transformatie  
 
Als begeleidingsmaatregel wordt er aan het personeel dat rechtstreeks betrokken2 is bij de “Strategische Visie 2030” en 
het oude “transformatieplan 2010 - 2020”, de volgende dienstontheffingen toegekend:  
 
(1) zes werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone 
plaats van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 30 kilometer van de woonplaats verwijderd ligt.  

 
(2) twaalf werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats 
van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 80 kilometer verwijderd ligt van de woonplaats.  

 
(3) De onderofficieren en vrijwilligers en het burgerpersoneel van Defensie kunnen, enkel op vraag van betrokkene, de 
dagen omzetten in uren (Bijl C - 3/3). De volgende basisprincipes zijn van toepassing:  

 
(a) De bevoegde autoriteit voor de omzetting van het krediet is:  

 

(i) de korpscommandant voor de korpsadjudant;  

 
(ii) de eenheidscommandant voor de andere personeelsleden.  
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(b) De omzetting gebeurt per volle dag, wordt voor 7 hr 36’ aangerekend en wordt opgenomen in 
HRM@Defence.  
 
(c) De omzetting mag nooit leiden tot de toekenning van een toelage.  

 
(4) Zowel de dagen als de uren zijn op te nemen, gespreid of in blok, binnen de drie maanden voor tot twaalf maanden na 
datum van mutatie.  
 

 Ten gevolge van mutatie opgelegd door de autoriteit 
 
Als begeleidingsmaatregel wordt er aan het personeel dat rechtstreeks betrokken2 is bij de mutatie opgelegd door de 
autoriteit, de volgende dienstontheffingen toegekend: 34 
 
(1) zes werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 10 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone 
plaats van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk op meer dan 30 kilometer van de woonplaats verwijderd ligt.  

 
(2) twaalf werkdagen dienstontheffing indien:  

 
(a) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 30 kilometer verwijderd ligt van de vorige gewone plaats 
van het werk;  
 
(b) en de nieuwe gewone plaats van het werk meer dan 80 kilometer verwijderd ligt van de woonplaats.  

 

(3) De onderofficieren en vrijwilligers en het burgerpersoneel van Defensie kunnen, enkel op vraag van betrokkene, de 
dagen omzetten in uren (Bijl C - 3/3). De volgende basisprincipes zijn van toepassing:  

 
(a) De bevoegde autoriteit voor de omzetting van het krediet is:  

 

(i) de korpscommandant voor de korpsadjudant;  

 
(ii) de eenheidscommandant voor de andere personeelsleden.  

 
(b) De omzetting gebeurt per volle dag, wordt voor 7 hr 36’ aangerekend en wordt opgenomen in 
HRM@Defence.  
 
(c) De omzetting mag nooit leiden tot de toekenning van een toelage.  

 

(4) Zowel de dagen als de uren zijn op te nemen, gespreid of in blok, binnen de drie maanden voor tot twaalf maanden na 
datum van mutatie.  
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Gecoördineerde versie nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WET VAN 28 FEBRUARI 2007 (Wet van 31 jul 13. - 
TOT VASTSTELLING VAN HET STATUUT VAN DE 
MILITAIREN EN KANDIDAAT-MILITAIREN VAN HET 
ACTIEF KADER VAN DE KRIJGSMACHT) 

 

(Wet van 31 Jul 13. – Art. 72/2. Onverminderd de 
toepassing van de artikelen 72 en 72/1, kan de militair 
die tot de geschiktheidscategorie D behoort en die vijf 
jaar of minder van de datum van zijn opruststelling 
verwijderd is de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft , op 
beslissing (K.B. van 10 Apr 14. – van de door de Koning 
aangewezen overheid) of van de in artikel 178/2 
bedoelde beroepsinstantie, de hoedanigheid van militair 
behouden tot zijn opruststelling, voor zover hij minstens 
de vermelding “voldoende” heeft bekomen ter 
gelegenheid van zijn twee laatste postbeoordelingen en 
hij minstens deze vermelding behoudt ter gelegenheid 
van de latere postbeoordelingen). 

LOI DU 28 FEVRIER 2007 (Loi du 31 jul 13. –FIXANT 
LE STATUT DES MILITAIRES ET CANDIDATS 
MILITAIRES DU CADRE ACTIF DES FORCES ARMEES)  

 
 

(Loi du 31 Jul 13. – Art. 72/2. Sans préjudice de 
l’application des articles 72 et 72/1, le militaire qui 
appartient à la catégorie d’aptitude D et qui est à cinq ans 
ou moins de la date de sa mise à la retraite peut a atteint 
l’âge de 50 ans, sur décision (A.R. du 10 Avr 14. – de 
l’autorité désignée par le Roi) ou de l’instance d’appel 
visée à l’article 178/2, conserver la qualité de militaire 
jusqu’à sa mise à la retraite, pour autant qu’il ait obtenu 
au moins la mention “suffisant” lors de ses deux 
dernières appréciations de poste et qu’il conserve au 
moins cette mention lors des appréciations de poste 
ultérieures). 
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Gecoördineerde versie nr. 10 
Referentie: DGHR-SPS-SYNVAK-002 

 

Annexe A : Composition du HCC Mil Bien-être 

 
 

 
Membre effectif Suppléant 

 

Président  CHOD ACOS WB 1  

VCHOD 

 

Délégation de l’autorité  

 
Membres permanents 

 DG MR MR Sys 

DG HR HR E & G 

DG H&WB WB Synth 
 

ACOS O&T  

Membres ACOS/DG concerné 

Techniciens de l’autorité 
(Max. 2 per point de l’agenda) 

pilotes ACOS/DG concernés 

Représentant du MOD Cab MDN 

 

Délégations des syndicats 
représentatifs + 

techniciens 
(Max. 2 par point de l’agenda) 

 CGPM 

SLFP-SyndicDéfense 

CSC services publics 

CGSP 

 

Membres de droit  

Conseiller en prévention  Chef SIPPT 

Médecin du travail Chef AMT 

 

Srt  HRP-RSP/PS 
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Bijlage A : Samenstelling van het Mil HOC Welzijn 

 
 

Effectief 
lid 

Plaatsvervanger 

 

Voorzitter  CHOD ACOS WB1   

VCHOD 

 

Afvaardiging van de overheid  

 
Permanente leden 

 DG MR MR Sys 

DG HR HR E & G 

DG H&WB WB Synth 

          ACOS O&T  

Leden Betrokken ACOS/DG 

Technici overheid 
(Max. 2 per agendapunt) 

Betrokken piloten ACOS/DG 

Vertegenwoordiger MOD Kab MLV 

 

 
Afvaardiging van de representatieve 

vakorganisaties + 
technici 

(Max. 2 per agendapunt) 

 ACMP 

VSOA-SyndicDefensie 

ACV openbare diensten 

ACOD 

 

Leden van rechtswege  

Preventieadviseur  Chef SIPPT 

Arbeidsgeneesheer Chef AMT 

 

Srt  HRP-RSP/PS 
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Gecoördineerde versie nr. 11  
 

 
 

 


