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VOORWOORD 

 

Deze brochure werd verwezenlijkt op basis van enerzijds de wettelijke en reglementaire bepalingen en 
anderzijds op basis van de concreet toegekende prestaties aan het militair personeel. Alle voorbeelden 
zijn opgebouwd aan de hand van reëel uitgevoerde prestaties van bestaande militairen. Om echter de 
integriteit van dit personeel te waarborgen wordt enkel de eenheid en de categorie en de graad van het 
betrokken personeelslid vermeld.  

 

Dit document geeft verschillende hiaten aan waarvan de huidige militair slachtoffer is. De reglementering 
over de dienstprestaties van militairen, de verloning en de compensatie in tijd werden opgebouwd rond 
forfaitaire toekenningen waarbij voor toekenning een minimum prestatie moet verricht worden. Alle 
prestaties verricht boven deze minima leveren voor de militair geen bijkomende compensaties of 
verloning op. Daarenboven hebben de jarenlange besparingen op de middelen van het departement 
Defensie eveneens voor een verenging van de toekenningsvoorwaarden gezorgd. Zelfs in de huidige 
moeilijke tijden, waarbij een zeer zwaar offer aan de militair wordt gevraagd, zien we dat er weinig 
bereid is om voor een degelijke en correcte compensatie te zorgen. We moeten dan ook concluderen dat 
het bestaande vergoedingssysteem totaal niet meer van deze tijd is. Dit vergoedingssysteem maakt dat 
overuren gemakkelijk kunnen opgelegd worden zonder de toekenning van een eerlijke verloning en een 
evenwichtige compensatie in tijd. Hierdoor raakt de balans werk, privé en gezin snel uit zijn evenwicht. 

 

We trachten deze brochure zo volledig mogelijk op te bouwen, zodanig dat de begrippen, de verlonings- 
en compensatiesystemen zoals beschreven en toegepast*, duidelijk en klaar zijn voor elke lezer. Ook al 
is niet elke lezer vertrouwd met de soms ingewikkelde constructies.  

 

Door het aanhalen van de hierboven vermelde problematiek wilt ACV Defensie de discussie openen over 
de herziening van deze systemen op basis van een hedendaagse rechtvaardige verloning.  

 

Maar eveneens wilt ACV Defensie de ogen van onze beleidsmakers openen en duidelijk maken dat het 
beroep van militair een specifiek beroep is. Een beroep dat ontzettend veel verwacht van de uitvoerder. 
Een beroep waarbij verwacht wordt dat het algemeen belang van de maatschappij voor gaat op de 
individuele. Een beroep dat men moet beschouwen als zwaar en veeleisend. 

 

 

Walter Van den Broeck 

Secretaris ACV Defensie 

 

 

 

 

 

 

 

* Zie Ref 5 en 6 
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REFERENTIES 
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8. Specifieke procedure - Het cumuleren van vergoedingen tijdens een operatie of opdracht (DGHR-
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11. Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de 
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INLEIDENDE BEGRIPPEN 

 

PERIODES EN STANDEN WAARIN EEN MILITAIR ZICH KAN BEVINDEN 

De mate waarin een militair zijn rechten kan uitoefenen en zijn verplichtingen moet nakomen zijn 

afhankelijk van de periode waarin hij zich bevindt, de stand of de deelstand waarin hij zich in deze 

periode bevindt en het feit of hij effectief deel uitmaakt van een detachement dat zich voorbereidt met 

het oog op een operationele inzet. 

De militair bevindt zich in een periode van oorlog, in een periode van crisis of in een periode van vrede. 

Een periode van oorlog is de periode, in geval van een internationaal conflict, die voor het geheel van 

de krijgsmacht wordt vastgelegd bij Koninklijk besluit na overleg in de Ministerraad. Een periode van 

crisis is de periode, in geval van een ernstige nationale of internationale crisis, die voor het geheel van 

de krijgsmacht wordt vastgelegd bij Koninklijk besluit na overleg in de Ministerraad.  

In de periode van oorlog of in de periode van crisis bevindt de militair zich ofwel in de deelstand “in 

werkelijke dienst” ofwel in de deelstand “in non-activiteit”. 

Buiten deze periodes bevindt de militair zich in een periode van vrede en bevindt hij zich in één van de 

volgende deelstanden: 

 “In vorming” (kandidaat militair tijdens zijn opleiding en schoolvorming) 

 “In normale dienst” 

 “In hulpverlening” (met het oog op het lenigen van de noden van de bevolking) 

 “In operationele inzet” (een operatie onder één van de vormen van Operationele inzet) 

 “In intensieve dienst” (een oefening en maneuver van minimaal 24 uur) 

 “In militaire bijstand” (een opdracht onder één van de vormen van militaire bijstand) 

Alle huidige opdrachten vinden plaats in een periode van vrede. 

VORMEN VAN OPERATIONELE INZET, HULPVERLENING EN MILITAIRE BIJSTAND 

Vormen operationele inzet 

 Ordehandhavingsinzet 

operaties waarbij militairen op het nationale grondgebied worden ingezet om de openbare orde 

te handhaven. (op beslissing van de tot opeising bevoegde overheid) 

 Waarnemingsinzet 

operaties waarbij militairen buiten het nationale grondgebied worden ingezet om, met 

instemming van de betrokken partijen, controle uit te oefenen op de naleving van akkoorden, 

afspraken of bestanden. (op beslissing van de regering of de minister van Landsverdediging) 

 Beschermingsinzet 

Operaties waarbij militairen buiten het nationale grondgebied worden ingezet om personen te 

beschermen teneinde hun veiligheid en hun vrijheid van beweging te verzekeren. (op beslissing 

van de regering of de minister van Landsverdediging) 

 Passieve gewapende inzet  

operaties waarbij militairen buiten het nationale grondgebied worden ingezet om de orde of de 
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vrede te handhaven, het naleven van akkoorden of afspraken te waarborgen en het uitbreken 

van conflicten te vermijden. (op beslissing van de regering of de minister van Landsverdediging) 

 Actieve gewapende inzet  

operaties waarbij militairen buiten het nationale grondgebied worden ingezet om, desnoods 

onder dwang en met wapengebruik, geweld onder controle te brengen of een wapenbestand af 

te dwingen. (op beslissing van de regering of de minister van Landsverdediging) 

 Deelname buiten de inzetzone (*) (op beslissing van CHOD, ACOS Ops&Trg of de regering of de 

minister van Landsverdediging) 

 Transit van of naar de operationele inzet (**) (op beslissing van CHOD of ACOS Ops&Trg) 

Vormen hulpverlening 

 De nationale hulpverlening  

opdrachten in nationaal verband en op het nationaal grondgebied ingevolge een beslissing van 

de minister van Landsverdediging of van de opeisende bevoegde overheden. 

 De internationale hulpverlening  

opdrachten in internationaal verband en buiten het nationaal grondgebied ingevolge een 

beslissing van de regering. 

 De deelname aan hulpverlening buiten de inzetzone (*) (op beslissing van CHOD of ACOS Ops&Trg) 

 De transit van of naar de hulpverlening (**) (op beslissing van CHOD of ACOS Ops&Trg) 

Vormen van militaire bijstand 

 De actieve militaire bijstand  

opdrachten in het kader van een door de minister van Landsverdediging goedgekeurd programma 

van burgerlijk-militaire samenwerking in een bilateraal of multilateraal kader in steun van het 

Belgische of internationale veiligheidsbeleid, of vorming, coaching of ondersteuning van 

militairen van vreemde krijgsmachten. 

 De deelname aan militaire bijstand buiten de inzetzone (*) (op beslissing van CHOD of ACOS 

Ops&Trg) 

 De transit van of naar de militaire bijstand (**) (op beslissing van CHOD of ACOS Ops&Trg) 

(*) Hieronder wordt verstaan: de uitvoering van opdrachten, in rechtstreeks verband met de 

ondersteunende operatie, waarbij militairen worden ingezet buiten de inzetzone bepaald door de CHOD 

of ACOS Ops&Trg, om het welslagen van deze operatie te verzekeren.  

(**) Hieronder wordt verstaan: het zich verplaatsen van of naar de inzetzone bepaald door de CHOD of 

ACOS Ops&Trg. 

 

 

[CHOD : Chief of Defense, chef defensie; ACOS Ops&Trg : onderstafchef operaties en training] 
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DE AANWENDING EN DE PARAATSTELLING 

 

De aanwending omvat het effectief gebruik van militairen in een periode van oorlog of in een periode 
van vrede.  

De aanwending in een periode van vrede omvatten: 

 De deelname aan een operationele inzet onder de vormen van ordehandhavingsinzet, 
waarnemingsinzet, beschermingsinzet, passieve gewapende inzet en actieve gewapende inzet. 
Maar ook de deelname aan een operatie buiten de inzetzone en de transit van of naar één van 
de voorgenoemde vormen van operationele inzet. 

 De deelname met het oog op het lenigen van de noden van de bevolking, aan een opdracht die 
behoort tot de nationale of internationale hulpverlening. En eveneens de hulpverlening buiten 
de inzetzone en de transit van of naar één van de voorgenoemde vormen van hulpverlening. 

 De deelname aan een opdracht die behoort tot de actieve militaire bijstand. En hierbij ook de 
deelname buiten de inzetzone en de transit van of naar de voorgenoemde vormen van militaire 
bijstand. 

De paraatstelling is de voorbereiding van de krijgsmacht in een periode van vrede op haar aanwending. 

De paraatstelling in een periode van vrede omvatten: 

 De uitbouw van de organisatorische structuren, de inplaatsstelling en het onderhoud van de 
infrastructuur, het beheer van de middelen, de vastlegging van de operationele, logistieke en 
specifiek administratieve procedures, de uitvaardiging en toepassing van regels betreffende de 
inplaatsstelling van het militair personeel op kwantitatief en kwalitatief vlak, de uitvaardiging 
en toepassing van de regels betreffende de operationele aspecten van de opleiding en de 
training, de procedure inzake tucht en de oefeningen en maneuvers. 

 Het concreet bepalen van de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften door de minister van 
Landsverdediging op advies van de Chef Defensie met het oog op de toewijzing van middelen. 

 Het op preadvies stellen van de militairen die voor aanwending in aanmerking komen, teneinde 
binnen de vereiste termijnen het gewenste niveau van voorbereiding op de operaties te 
bereiken. 

 De activiteiten ter voorbereiding van de operatie 
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BEGRIPPEN BEZOLDINGING EN DIENSTPRESTATIES 

 

 dienstprestaties  
de prestaties die de militair verricht op bevel van een daartoe bevoegde overheid of ingevolge 
een wettelijke of reglementaire bepaling. 

 ploegendienst  
een dienstregeling waarbij een welbepaalde doorlopende opdracht of een reeks van opdrachten 
uitgevoerd wordt door daartoe speciaal samengestelde groepen militairen die uitsluitend die 
opdracht of opdrachten uitvoeren en die elkaar op voorziene tijdstippen afwisselen. 

 beveiligingsopdracht  
ononderbroken dienstprestatie van minstens tien uren die tot doel heeft militaire of burgerlijke 
doelwitten te beveiligen. Deze opdracht kan uitgevoerd worden hetzij in een stelsel van 
ploegendienst, hetzij door nachtwakers, hetzij als bijkomende dienstprestatie door een militair 
voor wie deze geen verband houdt met zijn gewone functie. 

 permanentie  
een ononderbroken dienstprestatie van minstens vierentwintig uur, andere dan een 
beveiligingsopdracht, tijdens dewelke de betrokken militair op de plaats van de opdracht 
beschikbaar is gedurende de volledige duur van de dienstprestatie.  

 nachtwaker  
de militair die de ambtscode "waker" of "wakerhondenmeester" heeft, en die een als dusdanig op 
de organieke tabellen hernomen betrekking uitoefent, welke inhoudt dat het wezenlijke van 
deze dienstprestaties buiten de gewone diensturen valt. 

 terugroepbaar personeel   
personeel aan wie een preadvies werd gegeven, opdat het, binnen een door de bevoegde 
overheid bepaalde redelijke termijn die de vier uur niet mag overschrijden, de dienst zou kunnen 
hervatten met het oog op het uitvoeren van dienstprestaties, die plaatsvinden binnen het kader 
van een beurtrol en niet kunnen uitgevoerd worden binnen de normale diensturen. 

 Feestdagen en compensatieverlofdagen van Defensie: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Onze-
Lieve-Heer Hemelvaart; Pinkstermaandag, de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, 21 juli, 
15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december, 26 december, 
de vrijdag die volgt op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en de werkdagen vanaf 27 december tot en 
met 31 december, alsook de dagen waarop de Minister van Landsverdediging aan alle militairen 
onder zijn bevoegdheid een dienstontheffing verleent. 
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GELDELIJKE RECHTEN EN DIENSTPRESTATIES 

 

DIENSTUUR 

Voor het betalen van overuren op basis van de jaarwedde (uurtoelage) moet men de factor bepalen van 
één dienstuur ten opzichte van deze jaarnorm. 

De uurtoelage wordt in het KB van 18 maart 2003 vastgesteld op 1/1850 van de brutojaarwedde. 

Wat is 1/1850? 

1/1850 is een berekend uur in het kader van een 40 urenwerkweek waarbij dan nog geen rekening werd 
gehouden met de feestdagen die normalerwijze niet op een zaterdag of een zondag vallen. 

Berekening: 

365 kalenderdagen -104 weekenddagen – 30 dagen verlof = 231 werkdagen 

231 werkdagen aan 8 uur per dag = 1.848 uren 

Regularisatie van het schrikkeljaar om de 4 jaar (8/4 = + 2uur)  

1.848 uren + 2 uren = 1.850 uren 

Sinds 1989 is Defensie overgegaan van een 40 uren werkweek naar een 38 uren werkweek. Een actuele 
berekeningsvorm vindt u terug in het reglement TRAVARB waar de jaarnorm wordt bepaald voor de 
nachtwakers. 

Berekening: 

52 weken aan 38 uur = 1.976 uren 

Hiervan worden in mindering gebracht: 30 vakantieverlofdagen, 14 feestdagen en 3 
dagen dienstontheffing van het departement. Totaal van 47 dagen aan 7 uur en 36 
minuten = 329 uur en 1.692 minuten = 357 uur en 12 minuten. Afgerond: 358 uren. 

1.976 uren – 358 uren = 1.618 uren 

 

 

1 overuur = 1/1.618 van de brutojaarwedde 

Door de huidige betaling van een overuur aan 1/1.850 
wordt slechts 52 minuten van de 60 minuten betaald. 

 

 

OPNAME EN BETALING VAN GEPRESTEERDE OVERUREN 

Verworven recuperatie uren kunnen zowel opgenomen worden op vraag van de militair (indien 
toegestaan) als opgelegd worden door de militaire overheid. 

Een uurtoelage van 1/1850 van de brutojaarwedde wordt toegekend aan de militair voor elk bijkomend 
prestatie uur waarvoor geen recuperatie in tijd kon opgelegd noch toegestaan worden, vóór het einde 
van één burgerlijk semester. Een overdracht naar het volgend burgerlijk semester van 38 uur is 
toegestaan.  
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TOELAGE VOOR DIENSTEN VOLBRACHT OP ZATERDAG, ZONDAG OF FEESTDAGEN 

Een forfaitaire dagtoelage van 50 euro (100% - aan index 1,6406 = 82,03 euro) bruto wordt toegekend 

ongeacht het aantal volbrachte prestaties per dag of de duur ervan. 

 

RECHTEN VOLGENS DE VERSCHILLENDE DEELSTANDEN 

De gemiddelde duur van de dienstprestaties voor de militairen van het actief kader beneden de rang 

van officier is vastgesteld op 38 uur per week. 

DEELSTAND “IN VORMING”  

Onderstaande militairen behoren tot de deelstand “in vorming”: 

 De kandidaat militair van het actief kader die nog niet in zijn eenheid van definitieve aanwijzing 
is aangekomen. (er zijn bepaalde uitzonderingen!) 

 Elke kandidaat die dient krachtens een dienstneming  en nog niet in zijn eenheid van definitieve 
aanwijzing is aangekomen. 

De militair in de deelstand “in vorming”, met uitzondering van de kandidaat-militair tijdens een 
afwachtingsstage of een afwachtingsperiode, hebben geen recht op compensatie in tijd voor overuren, 
noch op enige vergoeding in het kader van “intensieve dienst” 

 

DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

AANREKENING DER PRESTATIES EN EVENTUELE TOELAGEN 

Dagelijkse opdracht 

 De dienstprestaties worden voor hun werkelijke duur aangerekend 

 Voor elk uur of uurgedeelte, tussen 22.00 uur en 06.00 uur, wordt tweemaal de duur 
aangerekend. 

GEEN TOELAGEN 

Opmerking: Een beveiligingsopdracht is een ononderbroken dienstprestatie van minstens 10 uur die 
tot doel heeft doelwitten te beveiligen en die gekenmerkt wordt door het feit dat de uitvoerende 
militair gewapend blijft en de onmiddellijke omgeving van de te beveiligen doelwitten niet verlaat. 
Deze beveiligingsopdracht kan uitgevoerd worden door een professionele wacht (zie nachtwakers 
hieronder) of door occasioneel wachtpersoneel. Het occasioneel wachtpersoneel voert deze opdracht 
uit in het kader van de dagelijkse opdracht. Dus: werkelijke aanrekening van de dienstprestatie, uren 
tussen 22.00 en 06.00 worden dubbel aangerekend en geen toelage. 

Nachtwakers 

Een nachtwaker is een personeelslid dat de ambtscode “waker” of “waker-hondenmeester” heeft en 
dat een als dusdanig op de organieke tabellen hernomen functie uitoefent. Deze betrekking houdt in 
dat het wezenlijke van de dienstprestaties buiten de normale diensturen valt. 

 De volledige dienstprestatie wordt voor zijn werkelijke duur aangerekend (geen dubbele 
nachturen) 

TOELAGE : Een forfaitaire toelage van 3/1850 van de brutojaarwedde wordt toegekend per schijf 
van 24 uur uitgevoerd als wachtprestatie van minstens 10 ononderbroken uren per dienstprestatie. 
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Militairen in ploegendienst 

De ploegendienst moet beschouwd worden als de normale dienstregeling van het desbetreffende 
personeel, waarbij de dienst 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen wordt verzekerd. 

 De volledige dienstprestatie wordt voor zijn werkelijke duur aangerekend (geen dubbele 
nachturen) 

Permanenties 

Een permanentie is een ononderbroken dienstprestatie van minstens 24 uur, andere dan een 
beveiligingsopdracht, tijdens dewelke het betrokken personeelslid op de plaats van de opdracht 
beschikbaar is gedurende de volledige duur van de dienstprestatie, al dan niet met het oog op een 
intereventie. 

 Worden op werkdagen forfaitair aangerekend voor de normale arbeidsduur van de beschouwde 
dag. Dit komt in principe overeen met 7 uur en 36 minuten per werkdag. 

 Worden op zaterdag, zon- en feestdagen forfaitair aangerekend voor 8 uur. 

TOELAGE : Een forfaitaire toelage van 5/1850 van de brutojaarwedde wordt toegekend per 24 uur. 

Terugroepbaar personeel 

Terugroepbaar personeel is personeel aan wie een waarschuwing werd gegeven om binnen een 
termijn van maximaal 2 uur of 4 uur, de dienst te hervatten met het oog op het uitvoeren van 
dienstperstaties. Deze terugroepbaarheid vindt plaats binnen het kader van een beurtrol. Om in 
aanmerking te komen voor een toelage dient deze prestatie minimaal 24 uur te omvatten. 

 Geen aanrekening in tijd, tenzij de militair wordt opgeroepen. 

TOELAGE : De terugroepbare militair krijgt per 24 uur een toelage van: 

 1/1850 van de brutojaarwedde indien hij binnen de 2 uur de dienst moet hervatten. 
 0,5/1850 van de brutojaarwedde indien hij binnen de 4 uur de dienst moet hervatten. 
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DEELSTAND “INTENSIEVE DIENST”  

Oefeningen en manoeuvres van meer dan 24 uur kunnen alleen maar tot doel hebben het personeel in 

zijn operationele inzetfunctie te laten trainen. Het trainingsprogramma dient aan de gevechtstraining 

gerelateerde activiteiten te bevatten en minimum 12 uur per dag omvatten. Het deelnemend personeel 

is aan deze activiteiten gebonden, waardoor de bewegingsvrijheid van het personeel beperkt wordt. 

TOELAGE 

De toelage voor “intensieve dienst” wordt toegekend aan de militair die werkelijk deelneemt aan een 
oefening en manoeuvre met een minimumduur van minstens 24 uur. Alle activiteiten van minder dan 24  
uur openen geen recht op de toelage voor “intensieve dienst” 

Het dagbedrag van de toelage is vastgesteld op 5/1850 van de brutojaarwedde per periode van 24 uur. 
Voor de onvolledige kalenderdagen (dag van vertrek en terugkeer), openen de volledige uren elk het 
recht op 1/24 van de toelage van 5/1850. Elk begonnen uur wordt beschouwd volledig te zijn. 

AANREKENING DER PRESTATIES 

 Op werkdagen 
Worden forfaitair aangerekend voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag 
Dit komt overeen met 7 uur en 36 minuten per werkdag. 
 

 Op zaterdag, zon- en feestdagen 
Worden forfaitair aangerekend voor 8 uur. 

 

 Andere periodes zoals reglementaire afwezigheden, afwezigheden om gezondheidsredenen, de 
feestdagen die op een werkdag vallen 
Worden forfaitair aangerekend voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag 
Dit komt overeen met 7 uur en 36 minuten per werkdag. 
 

 Dienstprestaties die NIET worden aangerekend (0 uur) 
Dienstonderbrekingen, verplaatsingen en activiteiten die de Minister van Landsverdediging 
bepaald en de niet door het commando ter plaatse opgelegde activiteiten tijdens een dienstreis 
die niet beantwoordt aan de voorwaarden voor het toekennen van een toelage. 

 

INTENSIEVE DIENST - BESPARINGEN OP DE TOEKENNING VAN DE RECHTEN 

Een militair moet op een weekdag 7 uur en 36 minuten werken. Tijdens de deelstanden in “intensieve 
dienst” moet het trainingsprogramma minimum voor 12 uur aan activiteiten te bevatten. Vandaar ook 
de 5 bijkomende uren die worden toegekend, 7 uur en 36 minuten plus 5 uur is 12 uur en 36 minuten. 

Voor de onvolledige dagen krijg je 1/24 van 5 uur betaald per uur. Logica onderzoek aan de hand van 
een voorbeeld (in dit voorbeeld worden de actueel bestaande toelagen gebruikt, waarbij we 1/1850 
tellen voor 1 uur): 

Een militair moet deelnemen aan een oefening van maandag 04.24 uur tot de volgende maandag 
20.45 uur. 

Toekenning van de rechten: 

Maandag (onvolledige dag : 24 uur – 4.24 uur = 20 uur) = 20 * 1/24 van 5/1850  
effectief gepresteerd op maandag 19 uur en 36 minuten – normale werkuren 7 uur en 36 
minuten = 12 uren teveel gepresteerd. Voor deze 12 uren ontvangt deze militair een 
financiële toelage van 20/24 van 5/1850 = 4,17/1850 of dit komt overeen met de betaling 
van 20/24 van 5 * 60 minuten = 4 uur en 10 minuten 
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Voor de andere weekdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ontvangt de 
militair per 24 uur een toelage van 5/1850. In een normale werkweek zou betrokkene 4 
werkdagen aan 7 uur 36 moeten presteren, zijnde 30 uur en 24 minuten. Betrokkene 
heeft echter 4 * 24 uur, zijnde 96 uur onder toezicht gestaan van zijn werkgever. Hiervan 
brengen we de normaal te presteren uren in mindering. 96 uur – 30 uur en 24 minuten is 
65 uur en 36 minuten. Laten we hypothetisch nog per 24 uur, 8 uur nachtrust (Bemerking! 
in de deelstand “in intensieve dienst” kan je meestal minder dan 8 uur slapen) in 
mindering brengen. Dan nog heb je (65 uur en 36 minuten - 32 uur (4*8)) 33 uur en 36 
minuten teveel gepresteerd op die 4 weekdagen. Hiervoor krijg je dan een toelage van 
(4*5/1850) 20/1850. Dit komt overeen met een betaling van 20 uur.  

Voor de zaterdag en de zondag ontvangt de militair per 24 uur een toelage van 5/1850. 
Tevens worden deze dagen gecompenseerd door het toekennen van forfaitair 8 uur 
compensatie in tijd per weekenddag. Tijdens de “intensieve dienst” staat betrokkene 24 
uur per weekenddag onder toezicht van zijn werkgever. Van die 48 uur worden (2*8) 16 
uren gecompenseerd in tijd. Rest er nog 32 uren waarvan we hypothetisch opnieuw per 
24 uur, 8 uur (WE = 16 hr) in mindering brengen voor de nacht. Dan nog blijven er 16 
overuren over. Voor dit volledige weekend ontvangt deze militair een toelage van 5/1850 
per 24 uur, zijnde in het totaal 10/1850 of 10 betaalde uren. Tevens ontvangt deze 
militair zowel op de zaterdag als op de zondag een weekendtoelage van 50 euro (100%). 

De laatste maandag stopt de oefening om 20 uur en 45 minuten. Ook deze maandag was 
de militair verplicht om 7 uur 36 minuten te presteren. Na aftrek daarvan schieten er 
nog 13 uur en 9 minuten over. Laten we ook hier hypothetisch 8 uur in mindering brengen 
voor de nacht, dan nog rest er 5 uur en 9 minuten. Voor deze laatste dag van de oefening 
ontvangt deze militair een toelage van 21/24 van 5/1850, zijnde 4,38/1850. Dit komt 
overeen met een betaling van 4 uur 23 minuten. 

 

Intensieve Dienst 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma 

Totaal 
4:24             20:45 

uren onder toezicht Def 19:36 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 20:45 184:21 

Normale Dagperstatie 7:36 7:36 7:36 7:36 7:36 0:00 0:00 7:36 45:36 

In tijd gecompenseerd           8:00 8:00   16:00 

Nachturen per etmaal (hypothetisch)   8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 56:00 

Totaal overuren 12:00 8:24 8:24 8:24 8:24 8:00 8:00 5:09 66:45 

toelage * 1/1850 4,17 5 5 5 5 5 5 4,38 38,55 

Betaalde overuren 04:10 5:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:23 38:33 

Niet betaalde overuren 07:50 03:24 03:24 03:24 03:24 03:00 03:00 00:46 28:12 
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DEELSTAND “ IN MILITAIRE BIJSTAND” , “ IN HULPVERLENING”  EN “IN OPERATIONELE INZET”  

TOELAGE EN VERGOEDING 

De militair in de deelstanden “in militaire bijstand”, “in hulpverlening” en “in operationele inzet” 
ontvangt een toelage waarvan het dagbedrag vastgesteld wordt op 5/1850 van de brutojaarwedde. Voor 
de onvolledige kalenderdagen (dag van vertrek en dag van terugkeer), openen de volledige uren elk het 
recht op 1/24 van de toelage van 5/1850. Elk begonnen uur wordt beschouwd volledig te zijn. 

Indien de militair deelneemt gedurende een periode van minder dan 24  uur aan een opdracht van 
hulpverlening of een opdracht van operationele inzet in het kader van de ordehandhaving, geven de 
volledige uren elk recht op 1/24 van de toelage van 5/1850, waarbij elk begonnen uur beschouwd wordt 
volledig te zijn. 

De militair in de deelstanden “in militaire bijstand”, “in hulpverlening” en “in operationele inzet” 
ontvangt indien hij wordt ingezet binnen de inzetzone een forfaitaire dagvergoeding van 9,92 euro (100% 
- aan index 1,6406: 16,27 euro) te vermenigvuldigen met een coëfficiënt volgens de opdracht: 

 Coëfficiënt 2 voor de deelstand “in militaire bijstand”, voor de deelstand “in hulpverlening” en 
voor de deelstand “in operationele inzet” in geval van handhaving van de orde of 
waarnemingsinzet.  

 Coëfficiënt 3 voor de deelstand “in operationele inzet” in geval van beschermingsinzet. 

 Coëfficiënt 4 voor de deelstand “in operationele inzet” in geval van passieve gewapende inzet. 

 Coëfficiënt 5 voor de deelstand “in operationele inzet” in geval van actieve gewapende inzet. 

De dagelijkse vergoeding wordt, per dag, forfaitair toegekend, ongeacht de duur van de dienstprestaties 
tijdens de beschouwde dag (Geen fractionering in 1/24) 

De toekenning van deze vergoeding heft het recht op een vergoeding van kleine uitgaven voor opdrachten 
in het buitenland op. 

Deze vergoeding wordt toegekend ter dekking van de risico’s van de inzet (veiligheidsrisico, 
gezondheidsrisico, …) 

AANREKENING DER PRESTATIES 

 Op werkdagen 
Worden forfaitair aangerekend voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag 
Dit komt overeen met 7 uur en 36 minuten per werkdag. 
Dit komt overeen met 0 uur per zaterdag, zon- en feestdagen. 
 

 Andere periodes zoals reglementaire afwezigheden, afwezigheden om gezondheidsredenen, de 
feestdagen die op een werkdag vallen 
Worden forfaitair aangerekend voor de normale arbeidsduur van de beschouwde dag 
Dit komt overeen met 7 uur en 36 minuten per werkdag. 
 

 Dienstprestaties die NIET worden aangerekend (0 uur) 
Dienstonderbrekingen, verplaatsingen en activiteiten die de Minister van Landsverdediging 
bepaalt en de niet door het commando ter plaatse opgelegde activiteiten tijdens een dienstreis 
die niet beantwoordt aan de voorwaarden voor het toekennen van een toelage. 
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OPERATIONELE INZET - BESPARINGEN OP DE TOEKENNING VAN DE RECHTEN 

We gebruiken hier de term “operationele inzet”, maar dit voorbeeld is eveneens geldig voor de 
deelstanden “in militaire bijstand” en “in hulpverlening” 

Hieronder hernemen we hetzelfde voorbeeld dat we genomen hebben voor de intensieve dienst. (Zie 

INTENSIEVE DIENST – BESPARINGEN OP DE TOEKENNING VAN DE RECHTEN). In de plaats van dit volledig opnieuw uit te 
werken geven we hier enkel het verschil terug ten opzichte van de “intensieve dienst”. 

Een militair moet deelnemen aan een operationele inzet van maandag 04.24 uur tot de volgende 
maandag 20.45 uur. 

Toekenning van de rechten: 

Maandag  idem “intensieve dienst” 

Voor de andere weekdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  idem 
“intensieve dienst” 

Voor de zaterdag en de zondag ontvangt de militair per 24 uur een toelage van 5/1850. 
De weekenddagen worden niet gecompenseerd in tijd. = Forfaitair 0 uur compensatie in 
tijd per weekenddag. Tijdens de “operationele inzet” staat betrokkene 24 uur per 
weekenddag onder toezicht van zijn werkgever. Van die 48 uur brengen we hypothetisch 
opnieuw per 24 uur, 8 uur (WE = 16 hr) in mindering voor de nacht. Dan nog blijven er 
32 overuren over. Voor dit volledige weekend ontvangt deze militair een toelage van 
5/1850 per 24 uur, zijnde in het totaal 10/1850 of 10 betaalde uren. Tevens ontvangt 
deze militair zowel op de zaterdag als op de zondag een weekendtoelage van 50 euro 
(100%). 

De laatste maandag  idem “intensieve dienst” 

 

Operationele inzet 
Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma 

Totaal 
4:24             20:45 

uren onder toezicht Def 19:36 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 20:45 184:21 

Normale dagprestatie 7:36 7:36 7:36 7:36 7:36 0:00 0:00 7:36 45:36 

In tijd gecompenseerd           0:00 0:00   00:00 

Nachturen per etmaal (hypothetisch)   8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 56:00 

Totaal overuren 12:00 8:24 8:24 8:24 8:24 16:00 16:00 5:09 82:45 

toelage * 1/1850 4,17 5 5 5 5 5 5 4,38 38,55 

Betaalde overuren 04:10 5:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:23 38:33 

Niet betaalde overuren 07:50 03:24 03:24 03:24 03:24 11:00 11:00 00:46 44:12 
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VASTSTELLINGEN “INTENSIEVE DIENST” EN “OPERATIONELE INZET”  

In deze deelstanden komen de eerste problemen al naar boven. 

De opdeling van 5/1850 in 24ste is totaal absurd.  

Niemand werkt voor niets. In een moderne maatschappij dient elke prestatie op de ene of de andere 
manier worden vergoed of gecompenseerd. In het voorbeeld “intensieve dienst” stellen we vast de 
militair op 8 dagen oefening al 28 uur en 12 minuten heeft moeten werken zonder enige vorm van 
compensatie. In het voorbeeld van “operationele inzet” bedraagt dit al 44 uur en 12 minuten werken 
zonder enige vorm van compensatie. 

In beide voorbeelden hebben we per etmaal 8 uur nachtrust in mindering gebracht. Voor de militair 
wordt de onmogelijkheid (verbod) om naar huis te gaan en de verplichting om te overnachten op de 
plaats van de opdracht al helemaal niet vergoed of gecompenseerd. In het verleden zijn er dossiers 
voorgesteld met daarin een uithuizigheidsvergoeding, maar deze uithuizigheidsvergoeding is echter dode 
letter gebleven. 
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE AANREKENING VAN DE PRESTATIES EN DE TOEKENNING VAN TOELAGEN EN VERGOEDINGEN 

 

Rechten Normalisatie prestaties Toelage 

Vergoeding Deelstanden weekdag > 7.36 WE-FD Max prest/jr x/1850 WE 

In vorming Geen recht Geen recht onbepaald Geen recht Geen recht   

Normale dienst   

Dagelijkse opdracht werkelijke duur werkelijke duur Jaarnorm via Geen toelage Recht   

dubbele uren tss 
22.00 en 06.00 uur 

dubbele uren tss 
22.00 en 06.00 uur 

recuperatie  
van uren 

      

Nachtwakers werkelijke duur werkelijke duur Max jaarnorm 3/1850 per 24 hr Recht   

enkele uren enkele uren 1.618 uren       

Ploegendienst werkelijke duur werkelijke duur Max jaarnorm   Recht   

enkele uren enkele uren 1.618 uren       

Occasionele permanenties Forfaitair Forfaitair 8 uur onbepaald 5/1850 per 24 hr Recht   

Normale 
dagprestatie 

          

Terugroepbaar Geen recht Geen recht onbepaald Oproepbaar 2Hr 
1/1850 per 24 hr 

    

Bij oproep > zie 
dagelijkse 
opdracht 

Bij oproep > zie 
dagelijkse 
opdracht 

  Oproepbaar 4Hr 
0,5/1850 per 24 hr 

    

Intensieve dienst Forfaitair Forfaitair 8 uur onbepaald 5/1850 per 24 hr Recht   

Normale 
dagprestatie 

          

Operationele inzet Forfaitair Forfaitair 0 uur onbepaald 5/1850 per 24 hr Recht 9,92 euro  

Normale 
dagprestatie 

        maal coëfficiënt 2 
tot 5 volgens inzet 

bedrag aan 100% - te indexeren 
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PROBLEEMSTELLING 

 

In de tabel “Algemeen overzicht van de aanrekening van de prestaties en de toekenning 
van toelagen en vergoedingen” kan je twee problemen detecteren: 

 Aanrekening normalisatie der prestaties = forfaitair 

 Maximum prestatie = onbepaald 

 

 

FORFAITAIRE AANREKENING NORMALISATIE DER PRESTATIES 

Het probleem van de forfaitaire aanrekening van de prestaties komt voor in de deelstand “in normale 
dienst” voor de “occasionele permanenties” van 24 uur en in de deelstanden “In intensieve dienst”, “In 
operationele inzet”, “In militaire bijstand” en “In hulpverlening”. 

Voor een verdere toelichting van het probleem nemen we de deelstanden “In operationele inzet”, “In 
militaire bijstand” en “In hulpverlening” samen omdat ze op dezelfde manier worden ingevuld. 

De arbeidstijd wordt in de Europese Richtlijn 2003/88/EG omschreven als de tijd waarin de werknemer 
werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, 
overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken. 

Maar ook de arbeidswet van 14 december 2000 verstaat onder arbeidsduur de tijd welke de werknemer 
ter beschikking is van de werkgever. 

De hoofdstukken III en IV van de arbeidswet van 14 december 2000 zijn niet van toepassing op het militair 
personeel. Doch deze uitsluitingen zijn evenwel slechts toegestaan op voorwaarde dat de 
minimumvoorschriften rond veiligheid en gezondheid inzake organisatie van de arbeidstijd en de 
bijzondere bepalingen inzake nachtarbeid die aangepast zijn aan de specifieke opdrachten die deze 
werknemers moeten vervullen, bij koninklijk besluit zijn vastgesteld. 

DEELSTAND “IN NORMALE DIENST” – “OCCASIONELE PERMANENTIES”  

Het begrip “permanentie” kenmerkt zich door twee eigenschappen: 

1. Het is een ononderbroken dienstprestatie van minstens 24 uur. 
2. De militair moet op de plaats van de opdracht beschikbaar zijn gedurende de volledige duur van 

de dienstprestatie. 

De militair in deze deelstand staat 24 uur ter beschikking van de werkgever. Hiervan kan hij indien er 
geen interventies zijn misschien enkele uren slapen.  

Toch wordt deze prestatie op weekdagen slechts geteld als 7 uur en 36 minuten gepresteerd. Op 
weekenddagen wordt deze prestatie forfaitair gevaloriseerd voor 8 uur. 

Behalve de permanentiedagen die bijkomend in het weekend worden uitgevoerd geven deze prestaties 
geen aanleiding tot het opbouwen van overuren. 

Elke weekdag permanentie staat de militair 16 uren en 24 minuten ter beschikking van de werkgever. 
Ook al gaat men ervan uit dat er geen interventies plaatsvinden en de militair 8 uur zou kunnen slapen, 
dan nog heeft hij voor die dag, 8 uur en 24 minuten teveel gepresteerd. Hiervan worden slechts 5 
prestaties betaald aan 1/1850. Hierdoor werkt de militair 3 uur en 24 minuten zonder enige vorm van 
compensatie of vergoeding. En eveneens ontvangt hij niets voor de verplichting de nacht te moeten 
doorbrengen op het werk. 
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DEELSTAND “IN INTENSIEVE DIENST”  

Het begrip “in intensieve dienst” kenmerkt zich door twee eigenschappen: 

1. Het is een ononderbroken dienstprestatie van minstens 24 uur. 
2. De militair moet op de plaats van de opdracht beschikbaar zijn gedurende de volledige duur van 

de dienstprestatie. 

De militair in deze deelstand staat 24 uur ter beschikking van de werkgever. De militair weet niet hoeveel 
uur hij zal kunnen slapen en of er ‘s nachts geen activiteiten gepland zijn. 

Toch wordt deze prestatie op weekdagen slechts geteld als 7 uur en 36 minuten gepresteerd. Op 
weekenddagen wordt deze prestatie forfaitair gevaloriseerd voor 8 uur. 

Behalve in het weekend geven deze prestaties geen aanleiding tot het opbouwen van overuren. 

Zie ook het voorbeeld “INTENSIEVE DIENST – BESPARINGEN OP DE TOEKENNING VAN DE RECHTEN”  

DEELSTAND “IN OPERATIONELE INZET”, “IN MILITAIRE BIJSTAND” EN “IN HULPVERLENING”  

Het begrip “in operationele inzet”, “in militaire bijstand” en “in hulpverlening” kenmerken zich door 
twee eigenschappen: 

1. Het is een ononderbroken dienstprestatie van minstens 24 uur. 
2. De militair moet op de plaats van de opdracht beschikbaar zijn gedurende de volledige duur van 

de dienstprestatie. 

De militair in deze deelstand staat 24 uur ter beschikking van de werkgever. De militair weet niet of hij 
‘s nachts zal kunnen slapen en van hoeveel uur nachtrust hij zal kunnen genieten. Alles is afhankelijk 
van toestand op het terrein. 

Toch wordt deze prestatie op weekdagen slechts geteld als 7 uur en 36 minuten gepresteerd. En op 
weekenddagen is er al helemaal geen valorisatie van de prestatie. Forfaitair gevaloriseerd voor 0 uur. 

Deze prestaties geven geen aanleiding tot het opbouwen van overuren. 

Zie ook het voorbeeld “OPERATIONELE INZET – BESPARINGEN OP DE TOEKENNING VAN DE RECHTEN”  

PROBLEEMSTELLING “FORFAITAIRE AANREKENING”  

Door de forfaitaire aanrekening van verschillende prestaties bouwen de deelnemende militairen geen 
compensatie in tijd op. Daardoor kunnen zij op een voor de overheid vrij goedkope manier veelvuldig 
ingezet worden.  

De vele weken inzet op jaarbasis, waarbij de militair 24/24 uur wordt ter beschikking staat van Defensie, 
worden niet of amper gecompenseerd. Voor de families van deze militairen is dit een zeer grote 
belasting. Zelfs na de inzet blijft de work/life balans in onevenwicht.  

Bovenop het jaarlijks terugkerend verlof krijgt de militair enkel en alleen een ontschepingsverlof dat 
wordt vastgelegd op 1 extra dag per 30 kalenderdagen. Na een effectieve prestatie van 120 
kalenderdagen (4 maand) komt hier 1 dag bovenop. 

Een militair neemt 4 maanden (of 120 dagen) deel aan een operatie. Per maand zijn er minimaal 4 
weekenden, dus 8 weekenddagen. Op 4 maanden zijn dit minimaal 32 weekenddagen waarop de militair 
24/24 uur ter beschikking staat van Defensie en waarvoor hij geen enkel uur compensatie in tijd heeft 
ontvangen. Ter compensatie van deze inzetperiode worden 5 dagen ontschepingsverlof toegekend. 
Resten er nog 27 weekenddagen die niet gecompenseerd worden. 

Om na een inzetperiode van 4 maanden meer bij de familie te zijn dan 5 werkdagen, dient de militaire 
zijn eigen jaarlijks verlofkrediet aan te spreken. 
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PROBLEEMSTELLING “MAXIMALE JAARLIJKSE BELASTING”  

MAXIMALE BELASTING ? 

Tijdens een overleg stelde ACV Defensie aan de militaire overheid de vraag wat de maximale 
inzetbaarheid is van militairen. Als antwoord gaf de militaire overheid aan dat ze maximaal 1.828 
militairen op permanente basis kunnen inzetten. Wat dit betekent per individu ligt blijkbaar niemand 
wakker van. 

Dankzij ons statuut gebaseerd op forfaitaire toekenningen worden militairen gretig ingezet. De regering 
duidt zelfs militairen aan om opdrachten uit te voeren die helemaal geen militaire opdrachten zijn. 
Nemen we als voorbeeld de bewaking van gevangen door militairen. Maar ja, de militair is uiteindelijk 
een goedkope en trouwe werkkracht.  

Ditzelfde statuut voorziet niet in een maximale inzetbaarheid per individu. (zie ook tabel: “ALGEMEEN 

OVERZICHT VAN DE AANREKENING VAN DE PRESTATIES EN DE TOEKENNING VAN TOELAGEN EN VERGOEDINGEN”) 

ACV Defensie dringt aan op een duidelijk afgebakende maximuminzet per militair per jaar. De wet van 
14 december 2000 voorziet zelfs in minimumvoorschriften op het vlak van veiligheid en gezondheid inzake 
organisatie van de arbeidstijd. 

Omdat we de militaire overheid en het kabinet Defensie naar gewoonte horen verkondigen dat er niets 
aan de hand is, heeft ACV Defensie op basis van concrete prestatiebladen de werklast van verschillende 
militairen die zowel tot gevechtseenheden, tot steuneenheden of tot de staf behoren de werklast 
berekend. 

 

BEPERKINGEN 

Het militair statuut zorgt ervoor dat militairen zeer moeilijk hun ontevredenheid kunnen uitdrukken. Hun 
vrijheden zijn zeer beperkt. De militaire overheid beslist wie wel en wie niet moet deelnemen aan 
opdrachten. Betrokkene kan wel via de hiërarchische lijn te kennen geven dat hij op bepaalde momenten 
of periodes van het jaar nodig is bij zijn familie, of een andere reden aanhalen. De militaire overheid 
beslist uiteindelijk of ze aan die vraag tegemoetkomen of niet. Eenmaal de militaire overheid een 
beslissing heeft genomen is de militair verplicht om deze uit te voeren.  

In het verleden waren er militairen die aangeduid waren om deel te nemen aan een opdracht en die 
enkele maanden voor de start van deze opdracht ontslag uit het leger vroegen. Dit ontslag werd door de 
minister geweigerd. Na de opdracht konden ze ontslag krijgen. 

De militairen hebben geen enkel drukkingsmiddel om hun ongenoegen te uiten. Ze hebben niet dezelfde 
rechten als andere burgers. Het artikel 175 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 is hierover 
duidelijk: “De militairen wordt elke vorm van staking ontzegd”. 

En opnieuw verwijs ik naar de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector waarbij de militairen weeral voor een uitzondering 
op de regelgeving rond arbeids- en rusttijden en de bijzondere bepalingen betreffende nachtarbeid 
ingeschreven staan. 
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UITGEVOERDE DIENSTPRESTATIE IN 2015 

 

BEPALEN VAN DE BEREKENINGSWIJZE 

Voor de berekeningswijze: zie Bijlagen “Uitleg over de berekeningswijze” 

 

EENHEDEN WAARVOOR BEREKENINGEN WERDEN GEMAAKT 

 

3 BATALJON PARACHUTISTEN 

Bij het 3 Bataljon Parachutisten in Tielen werken 500 militairen. Door hun lichte uitrusting en intensieve 
training kunnen de paracommando’s op korte termijn in actie treden, in eigen land én wereldwijd. 

Het 3 Bataljon Parachutisten behoort tot de Lichte Brigade en kan deelnemen aan: 

 De Europese reactiemacht (EU Battle Group) 

 Evacuaties van Europese onderdanen uit crisigebieden (NEO: Non-combatant Evacuation 
Operation 

 VN- en NAVO-operaties 
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A 2.747 1.129 64:31 170% 62 335 794 12 11 0 298 52:52 139%

B 3.494 1.876 82:03 216% 103 565 1.311 19 10 0 487 62:42 165%
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29 BATALJON LOGISTIEK 

Het 29 Bataljon Logistiek is gevestigd in Grobbendonk. De eenheid biedt ondersteuning op het vlak van 
voeding, logement en transport. 

De opdracht van het bataljon zijn: 

 directe logistieke steun leveren aan de klanteenheden 

 algemene logistieke steun leveren in heel België 

 tijdens operaties de logistieke bevoorrading verzekeren van de directe steuneenheden. 

Het devies van het 29 Bataljon Logistiek komt overeen met dat van ons land: Vis unita Fortior (Eenheid 
is kracht). 
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C 2.788 1.170 65:28 172% 62 325 845 0 17 1 349 53:49 142%

D 2.103 485 49:23 130% 26 155 330 3 0 2 122 44:30 117%

E 2.399 781 56:20 148% 47 240 541 14 0 0 165 47:30 125%

F 2.694 1.076 63:16 167% 59 295 781 18 0 0 309 52:11 137%

G 2.531 913 59:26 156% 53 275 638 9 10 0 214 49:28 130%

H 2.179 561 51:10 135% 30 175 386 5 6 0 146 45:32 120%

I 2.049 431 48:07 127% 23 135 296 3 1 1 112 43:48 115%

J 2.965 1.347 69:38 183% 78 405 942 11 15 3 318 54:58 145%

K 2.227 609 52:18 138% 33 180 429 5 3 0 165 46:06 121%

L 3.263 1.645 76:38 202% 91 460 1.185 22 5 9 457 59:32 157%

M 2.118 500 49:44 131% 27 140 360 9 3 1 144 44:40 118%

N 3.138 1.520 73:42 194% 82 425 1.095 24 1 3 439 58:17 153%

O 2.230 612 52:22 138% 33 185 427 3 8 2 163 46:10 122%
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BATALJON BEVRIJDING – 5 LINIE 

Het Bataljon Bevrijding – 5 Linie uit Leopoldsburg telt 550 militairen. Deze infanterie-eenheid behoort 
tot de Medium Brigade. 

Hun opdrachten zijn: 

 hulp aan de natie bij rampen of catastrofes 

 gewapende militaire inzet op het nationale grondgebied, bijvoorbeeld bij terreurbestrijding 

 evacuatie van landgenoten uit crisisgebieden 

 internationale humanitaire noodhulp 

 vredeshandhavende of -opleggende operaties van de NAVO of de VN 

 collectieve verdediging van de NAVO of de EU. 

De wapenspreuk van het Bataljon Bevrijding – 5 Linie is: Trouw en trots - Versagen niet, verslagen nooit. 
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P 3.106 1.488 72:57 192% 81 440 1.048 16 7 0 400 57:43 152%

Q 3.081 1.463 72:21 190% 79 410 1.053 21 5 6 421 57:31 151%

R 2.873 1.255 67:28 178% 69 360 895 14 5 2 343 54:30 143%

S 2.876 1.258 67:55 178% 70 370 888 10 7 3 328 54:23 143%
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HOOFDKWARTIER MEDIUM BRIGADE  

Op het Hoofdkwartier Medium Brigade in Leopoldsburg werken ongeveer 110 militairen. 

Naast dit hoofdkwartier bestaat de Medium Brigade uit: 

 het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers (Leopoldsburg) 

 het Bataljon Bevrijding – 5 Linie (Leopoldsburg) 

 het Bataljon Ardense Jagers (Marche-en-Famenne) 

 het 1/3 Bataljon Lansiers (Marche-en-Famenne). 

Het hoofdkwartier vormt de schakel tussen de eenheden van de brigade en het operationele commando 
in Evere. 

De taken van het Hoofdkwartier Medium Brigade zijn: 

 de brigadecommandant adviseren 

 de schakel vormen tussen gevechtseenheden, gevechtssteuneenheden (zoals genie) en andere 
steuneenheden (zoals logistiek) 

 de detachementen voorbereiden op buitenlandse opdrachten zoals in Afghanistan of Libanon. 
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T 2.286 668 53:41 141% 40 210 458 0 11 0 138 46:10 122%
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10 TACTISCHE WING 

De 10 Tactische Wing is gevestigd op de vliegbasis van Kleine-Brogel en stelt 1.700 militairen te werk, 
waaronder 150 Amerikanen. De eenheid beschikt over 38 F-16 jachtvliegtuigen. De taken van de 10 Wing 
zijn: 

 deelnemen aan operaties en high intensity conflicten. 

 de basis beveiligen en verdedigen 

 technisch onderhoud en logistieke steun leveren om de luchtoperaties zo effectief mogelijk te 
laten verlopen 

 dagelijkse vliegopdrachten, trainingsvluchten en luchtbewakingsopdrachten uitvoeren. 

De 10 Tactische Wing neemt ook deel aan de NATO Reaction Force. Daarvoor moet ze steeds op korte 
termijn twaalf F-16’s op buitenlandse opdracht kunnen sturen. De wapenspreuk van de 10 Tactische Wing 
is: Fortuna favet fortibus (Het geluk is met de sterksten). 
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U 1.974 356 46:21 122% 22 110 246 0 7 0 70 42:13 111%

V 2.079 461 48:49 128% 24 145 316 2 8 3 124 44:19 117%

W 1.823 205 42:48 113% 12 65 140 0 2 8 44 40:56 107%

X 2.036 418 47:49 126% 23 130 288 3 2 6 104 43:30 114%

Y 4.561 2.943 107:07 282% 160 815 2.128 53 0 0 848 77:03 203%

Z 2.411 793 56:37 149% 44 225 568 9 4 0 216 48:21 127%

AA 4.364 2.746 102:29 270% 148 755 1.991 51 0 1 807 74:41 197%

AB 4.371 2.753 102:39 270% 149 755 1.998 51 0 0 806 74:39 196%
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1 ELEMENT VOOR MEDISCHE INTERVENTIE 

Het 1 Element voor Medische Interventie is gevestigd in Lombardsijde en telt 190 personeelsleden. 

Elementen voor Medische Interventie (EMI) zijn gespecialiseerde bataljons die de eenheden medisch 
ondersteunen. Hun opdrachten zijn: 

 medische steun leveren tijdens militaire operaties, door middel van hulpposten, veldhospitalen 
en medische evacuaties 

 medische steun leveren aan de militaire eenheden in België en bij rampen ook aan de bevolking 

 het medisch materieel up-to-date houden 

 medisch-technische opleidingen organiseren 
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AC 4.126 2.508 96:54 255% 136 690 1.818 38 2 1 730 71:21 188%
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

De 29 militairen uit de 6 verschillende eenheden stonden in het totaal voor 80.892 uren onder controle 
en bevel van Defensie. Gemiddeld stonden deze militairen 2.789 uren onder controle en bevel van 
Defensie. Dit zijn 1.171 uren per persoon meer dan de jaarnorm op basis van 38 uren per week. 

Als we deze 80.892 uren delen door de jaarnorm van 1.618 uren dan komt dit neer op 50 voltijdse 
equivalenten (VTE). Om deze werklast volgens de voorziene jaarnorm uit te voeren zou Defensie 21 
militairen meer ter beschikking moeten stellen. 

Om de hun opgelegde (verplichte) taken uit te voeren werken deze militairen dus gemiddeld 66 uur per 
week. Dit komt neer op 172% van de normale werkweek aan 38 uur.  

ACV Openbare Diensten stelt vast dat de laatste Decennia Defensie permanent aan het transformeren is. 
De getalsterkte werd afgebouwd van ongeveer 48.000 militairen naar 33.000 militairen en zal in 
uitvoering van de beslissing van de huidige regering verder slinken naar 25.000 militairen.  

Daartegenover stellen we vast dat het ambitieniveau dat opgelegd wordt aan Defensie quasi ongewijzigd 
blijft. Dit houdt in dat we met steeds minder militairen, steeds meer en meer moeten doen.  

De realisatie van een effectieve werkweek van 38 uren wordt hierdoor zwaar gehypothekeerd. Defensie 
blijft al zijn opgelegde taken uitvoeren ten koste van het welzijn van het personeel. 

Ook al brengen we hypothetisch per overnachting 8 uren in mindering, dan nog hebben deze militairen 
een gemiddelde werkweek van 53 uren. 

Maar ook de financiële verloning van deze militairen verloopt niet correct. Door het forfaitaire systeem 
van verloning ontvangt de militair in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in 
hulpverlening” en in “militaire bijstand” een toelage per 24 uren die slechts 5 maal 52 minuten dekt. 
Alle andere uren moet de militair onbezoldigd werken. En hierbij wordt al helemaal geen rekening 
gehouden met overuren avonduren en nachturen die normalerwijze aan een hoger tarief zouden moeten 
worden vergoed. In regel zien we dit wel op andere plaatsen. Dergelijke systemen behoeden normaliter 
voor structurele onderbezetting en onveilige werkomstandigheden en situaties. 

In de deelstand “in intensieve dienst” wordt het weekend als een normale weekdag behandeld voor wat 
betreft de betaling van overuren. Dit houdt in dat de deelnemende militair voor de 24 uur prestatie deels 
in tijd wordt vergoed, zijnde een opbouw van compensatie in tijd van 8 uur, en deels financieel, zijnde 
de toekenning van 5/1850 voor de volledige 24 uur en een weekendtoelage van 50 euro (100%). 

Daartegenover wordt het weekend in de deelstanden “in operationele inzet”, “in hulpverlening” en in 
“militaire bijstand” niet als arbeidsdag aanzien. De deelnemende militair krijgt hier voor zijn 24 uur 
prestatie enkel 5/1850 en een weekendtoelage van 50 euro betaald en GEEN compensatie in tijd.  
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UITGEVOERDE DIENSTPRESTATIES VAN 2006 TOT 2015 DOOR 1 MILITAIR 

 

BEPALEN VAN DE BEREKENINGSWIJZE 

Voor de berekeningswijze: zie Bijlagen “Uitleg over de berekeningswijze” 

De financiële berekening kan voor bepaalde jaren niet gemaakt worden omdat deze operationele 
zendingen vergoed werden op basis van het koninklijk besluit van 30 december 1992 houdende 
toekenning van een vergoeding aan de militairen van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de 
medische dienst die deelnemen aan de vredeoperatie van de Verenigde Naties in ex-Joegoslavië.  

Deze vergoeding was gebaseerd op een vast dagbedrag. 

PRESTATIES VAN 2006 TOT 2015 VAN 1 MILITIAR – BIJLAGE L (29 BN LOG) 

 

Het overzicht van hieronder zijn de prestaties van 10 jaar (2006 – 2015) uitgevoerd door één enkele 
militair. Het betreft hier een eerste korporaal chef van het 29 bataljon logistiek (steuneenheid). 
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L 3.263 1.645 76:38 202% 91 460 1.185 22 5 9 457 59:32 157%

L14 3.155 1.537 74:05 195% 83 420 1.117 28 0 0 453 58:30 154%

L13 2.214 596 52:59 137% 34 170 426 6 5 4 154 45:36 120%

L12 2.121 503 49:48 131% 30 150 353 0 4 6 113 44:10 116%

L11 3.924 2.306 92:09 243% 126 630 1.676 39 0 3 668 68:29 180%

L10 1.963 345 46:06 121% 21 110 235 0 2 0 67 42:09 111%

L09 3.283 1.665 77:06 203% 89 27 0 0 KB 92 60:22 159%

L08 2.640 1.022 62:00 163% 57 14 4 2 KB 92 51:17 135%

L07 3.462 1.844 81:18 214% 103 23 4 2 KB 92 61:57 163%

L06 2.894 1.276 67:58 179% 72 14 7 4 KB 92 54:26 143%

Overzicht op basis van reel uitgevoerde prestaties tussen 2015 en 2006
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Het probleem van de forfaitaire betaling en de enorme inzet van militairen is niet ontstaan door de inzet 
van militairen op straat in België sinds januari 2015. De individuele militair is al langer de dupe van de 
jarenlange besparingen op het departement Defensie. Door een ernstig te kort aan middelen en personeel 
moet de individuele militair meer en meer presteren, zonder begrenzing van aantal uren en zonder 
verloning voor de effectief uitgevoerde prestaties. 

De prestaties van 1 enkele militair gedurende de laatste 10 jaar bevestigen bovenvermelde stelling. 
Hierbij stellen we vast dat: 

Deze militair in het totaal voor 28.919 uren onder controle en bevel van Defensie stond in de afgelopen 
10 jaar. Per jaar is dit een gemiddelde van 2.892 uren of 1.274 uren meer dan de jaarnorm op basis van 
38 uren per week. 

Als we deze 28.919 uren delen door de jaarnorm van 1.618 uren dan komt dit neer op 18 voltijdse 
equivalenten (VTE). Om deze werklast volgens de normale jaarnorm uit te voeren moest Defensie 1,8 
militairen ter beschikking stellen.  

Om zijn opgelegde (verplichte) taken uit te voeren werkte deze militair gemiddeld 68 uur per week. Dit 
komt neer op 179% van de normale werkweek aan 38 uur.  

Ook hier moeten we opnieuw vaststellen dat de constante transformaties van Defensie, de werklast voor 
de individuele militair gebracht heeft naar een abnormaal hoog niveau. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

De aanrekening van prestaties, zowel op financieel vlak als op vlak van recuperatie van teveel gewerkte 
uren, bij Defensie is verouderd en niet rechtvaardig en eerlijk voor het personeel dat zich plichtsbewust 
inzet voor Defensie. 

Door de jarenlange besparingen op het Departement Defensie is de werkdruk opgedreven tot een 
onmenselijke hoogte zonder dat deze beperkt wordt en een maximale prestatiegrens wordt ingesteld. 
 

PRESTATIEGRENS 

Op het wettelijk vlak merkt ACV Defensie op dat wat betreft de organisatie van de arbeidstijd in de 
openbare sector, de hoofdstukken III (arbeids- en rusttijden) en IV (nachtarbeid) van de wet van 14 
december 2000 niet van toepassing zijn voor de militairen.  

Maar daartegenover voorziet diezelfde wet van 14 december 2000 in het opstellen van 
minimumvoorschriften om een gelijkwaardig beschermingsniveau als dat van de andere werknemers te 
bekomen. 

Wet van 14 december 2000, Art. 4 

 
…“De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, 
minimumvoorschriften op het vlak van veiligheid en gezondheid inzake organisatie van de 
arbeidstijd en bijzondere bepalingen inzake nachtarbeid vast die aangepast zijn aan de 
specifieke opdrachten die deze werknemers moeten vervullen en waarborgt hun daarbij 
niettemin een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan dat van de andere werknemers 
die door deze wet beoogd worden. …  

 

Toch moeten we vaststellen dat er geen koninklijk besluit bestaat die een gelijkwaardig 
beschermingsniveau voorziet voor wat betreft de arbeids- en rusttijd alsook de nachtarbeid van militairen  
 

VERLONING IN TIJD EN/OF GELD 

De forfaitaire berekening in tijd en in geld maken dat militairen goedkope arbeidskrachten worden die 
daarenboven ook nog eens verplicht worden om zonder protest de opgelegde taken uit te voeren. De 
regering heeft hiervan gretig gebruik gemaakt om militairen voor allerlei taken in te zetten.  

Het wordt dringend tijd dat militairen een eerlijke verloning krijgen op basis van uitgevoerde  prestaties 
bij Defensie. Hierbij moet elk uur in rekening worden gebracht en vergoed worden hetzij in tijd, hetzij 
financieel. Deze financiële vergoeding moet tevens een verhogingsfactor bezitten voor overuren, 
avonduren en nachturen en uren gepresteerd op een zaterdag, een zondag of een feestdag.  
 

BELASTENDE WERKORGANISATIE 

Zowel uit de uitgevoerde dienstprestaties van de verschillende eenheden, alsook uit de uitgevoerde 
dienstprestaties over verschillende jaren blijkt duidelijk dat de gemiddelde militair systematisch veel 
meer presteert dan de voorziene jaarnorm.  

Onafhankelijk van de tewerkstellingsplaats of de functie kan Defensie elke militair ten allen tijde 
oproepen en inzetten. 

De zeer hoge werkbelasting, de permanente beschikbaarheid, de mogelijke verplichte inzet, … maken 
eveneens van het militair beroep een zwaar beroep.  
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BIJLAGEN 

 

 

 

 

Bijlagen 
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UITLEG OVER DE BEREKENINGSWIJZE 

Alle voorbeelden zijn gemaakt op basis van reële prestatiebladen van het jaar 2015. Voor één militair 
hebben we de prestatiebladen van de laatste 10 jaar (2006-2015) gebruikt. Om de anonimiteit van de 
militair die de prestatie heeft uitgevoerd te bewaren wordt er enkel melding gemaakt van de Eenheid 
van betrokkene, van de categorie waartoe hij behoort en van zijn graad. 

TOTAAL UREN 

Een jaarkalender 2015 werd opgemaakt met aanduiding van weekenddagen, feestdagen en brugdagen. 

Per individu werden de uitgevoerde prestaties op de jaarkalender ingevuld met datum begin en einde 
prestatie. 

Alle kalenderdagen die geen weekenddagen, feestdagen of brugdagen zijn en waarop prestaties in de 
deelstand “in normale dienst” worden uitgevoerd werden aangerekend aan 7 uur 36 minuten per dag. 

Voor de prestaties in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militaire bijstand” worden de effectieve uren ingegeven, eventueel aangepast aan de voorziene 
te recupereren compensatie in tijd. Voorbeelden: 

 een operationele inzet begint op vrijdag 22 mei om 7 uur 45 minuten, dan wordt voor die dag 16 
uur 15 minuten aangerekend. De prestatie stopt op vrijdag 29 mei om 18 uur 30 minuten. Voor 
die dag rekenen we 18 uur en 30 minuten aan. De andere dagen staat de militair 24 uur op 24 
uur ter beschikking en onder bevel van de werkgever Defensie.   
Daarenboven worden feestdagen bij Defensie die op een werkdag vallen en de 
compensatieverlofdagen gecompenseerd na de opdracht met een dienstontheffing van 1 dag. In 
onze berekening werd dit onmiddellijk verrekend. Zie pinkstermaandag 25 mei. 
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In de deelstand “intensieve dienst” werd de forfaitaire compensatie van 8 uur voor diensten gepresteerd 
op zaterdagen, zon- en feestdagen bij Defensie onmiddellijk in mindering gebracht. 

 

 

 

Van dit totaal aan prestaties op jaarbasis, waarbij de eventuele regularisatie in tijd al werd ingerekend, 
moet natuurlijk nog de 30 dagen verlof en de 3 dagen dienstontheffing van het departement die de 
militair bij zijn gezin kan doorbrengen worden afgetrokken. (33 dagen aan 7 uur 36 minuten = 250 uur 
en 48 minuten) 

Het resultaat hiervan is het “totaal aantal uren” dat betrokkene op jaarbasis onder het toezicht en het 
bevel van Defensie doorbrengt. Dit resultaat op jaarbasis is bepaald op toekenning van volledige 
prestaties van 5/1850. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt van 
23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur.  

UREN BOVEN DE JAARNORM 

Dit is het verschil tussen het totaal aantal uren en de jaarnorm van 1.618 uur. 

GEMIDDELDE WERKWEEK 

OP BASIS VAN TOTAAL AANTAL UREN 

Als we de jaarnorm van 1.816 uur delen door 38 uur die per week moet gewerkt worden, bekomen we 
het cijfer 42,58. Dit wil zeggen dat een militair 42,58 weken moet werken aan 38 uur per week om zijn 
jaarnorm te halen. De andere dagen zijn weekenddagen, feestdagen, compensatieverlofdagen, dagen 
van het departement en verlofdagen van de militair. 

Door het totaal aantal uren dat een militair onder toezicht en bevel staat van de militaire overheid te 
delen door 42,58 bekomen we het gemiddelde aantal uren dat een militair per week gewerkt heeft. 

HYPOTHETISCH (NACHTRUST 8 UUR) 

Trekken we van het totaal aantal uren dat een militair onder toezicht en bevel staat van de militairen 
overheid, eerst per nacht dat de militair geslapen heeft op een locatie aangeduid door Defensie maal 8 
uur vanaf, en delen we dit resultaat door 42,58 dan bekomen we het gemiddeld aantal uren dat een 
militair heeft gewerkt zonder nachturen. 
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PERCENTAGE TOV JAARNORM 

Dit is het totaal aantal uren gedeeld door de jaarnorm. 

In de hypothetische berekening is dit het totaal aantal uren min 8 uur per nacht dat de militair zijn nacht 
heeft moeten doorbrengen op een locatie aangeduid door Defensie. En dit alles gedeeld door de 
jaarnorm. 

DAGEN OVERNACHTING DEFENSIE – BETAALDE UREN 

De militair heeft per 24 uur recht op 1 toelage van 5/1850. Per begonnen uur boven de 24 uur komt er 
een prestatie bij van 1/24 van 1/1850. In het voorbeeld hieronder ziet u voor de eerste intensieve dienst 
dat we rekenen van: 

 maandag 04:00 uur tot dinsdag 04:00 uur = 1 prestatie 

 dinsdag 04:00 uur tot woensdag 04:00 uur = 1 prestatie 

 woensdag 04:00 uur tot donderdag 04:00 uur = 1 prestatie 

 donderdag 04:00 uur tot vrijdag 04:00 uur = 1 prestatie 

 vrijdag 04:00 uur tot vrijdag 20:30 uur = 17/24 van 5/1850 (begonnen uur = vol uur) 

De totaliteit van alle prestaties aan 5/1850 en aan 1/24 van 5/1850 worden opgeteld. Dit aantal 
prestaties aan 5/1850 is eveneens het aantal nachten dat betrokken militair moeten slapen heeft op een 
locatie aangeduid door Defensie. In ons voorbeeld 4 nachten. Nadien wordt per 24 prestaties aan 1/24 
van 5/1850, 1 prestatie aan het aantal prestaties aan 5/1850 toegevoegd. Voor een gemakkelijke 
vergelijking worden de prestaties uitgedrukt op basis van 1/1850 (1 * 5/1850 = 5 * 1/1850). 

 

 

 

De berekening van de tweede intensieve dienst: 

 woensdag 04:30 uur tot donderdag 04:30 uur = 1 prestatie 

 donderdag 04:30 uur tot donderdag 18:00 uur = 14/24 van 5/1850 (begonnen uur = vol uur) 

Ook hier wordt 1 nacht aangerekend dat de militair verplicht werd te slapen op een locatie aangeduid 
door Defensie. 

NIET VERGOEDE UREN (FINANCIEEL, IN TIJD) 

Dit zijn de gepresteerde uren boven de jaarnorm min de betaalde uren. 

Voor de hypothetische berekening worden van deze niet vergoede uren ook per nacht doorgebracht op 
een locatie aangeduid door Defensie 8 uur in mindering gebracht. Voor deze berekening moeten we er 
ook rekening mee houden dat de militair geen enkele compensatie ontvangt voor de uithuizigheid. 
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PRESTATIEFICHES 2015 

 

 

BIJLAGE A – VRIJWILLIGER –KORPORAAL CHEF - 3 PARA 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 62 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 17 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 23 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 12 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.747 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.129 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 64 uur 31 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 335 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 794 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 298 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 52 uur 52 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur.  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 23/01/2015 07:45 31/01/2015 00:30

Operationele inzet 06/02/2015 07:45 14/02/2015 01:00

Intensieve dienst 09/03/2015 07:00 13/03/2015 16:00

Intensieve dienst 03/05/2015 05:50 10/05/2015 20:35

Operationele inzet 25/05/2015 14:00 30/05/2015 00:30

Operationele inzet 31/05/2015 18:30 06/06/2015 00:30

Intensieve dienst 13/06/2015 08:20 16/06/2015 09:30

Intensieve dienst 28/09/2015 07:45 30/09/2015 22:00

Intensieve dienst 28/10/2015 05:00 29/10/2015 14:00

Intensieve dienst 20/11/2015 05:00 11/12/2015 22:00

Operationele inzet 30/12/2015 07:45 16/01/2016 15:00

FT-CDO1-3PARA-STAFCIE

FT-TROPICAL TRG-LT BDE-15

Steun Fed Pol

Activiteit

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

FT-SPEC BASE 3PARA-15

A3 4 ABT-15

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

LFX-OTTERBURN-15

FT-SPEC OPS-3PARA-17CIE
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BIJLAGE B – VRIJWILLIGER –KORPORAAL - 3 PARA 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 103 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 28 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 29 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 19 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 3.494 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.876 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 82 uur 03 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 565 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.311 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Normale Dienst 01/01/2015 15:00 04/01/2015 23:59

Normale Dienst 10/01/2015 00:00 11/01/2015 23:59

Operationele inzet 16/01/2015 06:30 24/01/2015 00:35

Normale Dienst 24/01/2015 00:35 25/01/2015 23:59

Operationele inzet 30/01/2015 07:45 06/02/2015 22:30

Intensieve dienst 09/03/2015 10:00 13/03/2015 16:00

Intensieve dienst 30/03/2015 05:00 03/04/2015 17:30

Operationele inzet 08/05/2015 07:45 15/05/2015 21:30

Operationele inzet 22/05/2015 07:45 29/05/2015 18:30

Intensieve dienst 01/06/2015 07:00 03/06/2015 16:00

Intensieve dienst 13/06/2015 08:40 27/06/2015 15:00

Operationele inzet 24/08/2015 04:30 28/08/2015 23:30

Intensieve dienst 07/09/2015 04:00 11/09/2015 20:30

Intensieve dienst 16/09/2015 04:30 17/09/2015 18:00

Intensieve dienst 28/09/2015 07:45 30/09/2015 21:15

Operationele inzet 04/10/2015 18:30 10/10/2015 15:00

Intensieve dienst 12/10/2015 07:00 16/10/2015 15:00

Intensieve dienst 19/10/2015 11:00 22/10/2015 19:00

Operationele inzet 23/10/2015 07:45 24/10/2015 07:45

Operationele inzet 26/10/2015 04:30 30/10/2015 22:30

Intensieve dienst 20/11/2015 05:00 01/12/2015 14:59

Operationele inzet 01/12/2015 15:00 08/12/2015 15:30

Intensieve dienst 08/12/2015 15:31 12/12/2015 21:45

Operationele inzet 30/12/2015 07:45 16/01/2016 15:00

FMN Mon Mor 15/43

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

FT-TROPICAL TRG-LT BDE

Ops Tropical Storm

FT-TROPICAL TRG-LT BDE

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

FT-TRG-MOR1-3PARA

LFX-OTTERBURN-15

Steun Fed Pol

FT-ACTIVEE TRIP-15

MISC-JOINT POWER DEMO

FT-SPEC OPS-3PARA-17CIE

Steun Fed Pol

FT-CDO1-3PARA-17CIE

Activiteit

Terugroepbaar personeel

Terugroepbaar personeel

Steun Fed Pol

Terugroepbaar personeel

Steun Fed Pol

FT-SPEC BASE 3PARA

FT-MOUT-3PARA-21CIE

Steun Fed Pol
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Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 487 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 62 uur 42 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 
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BIJLAGE C – OFFICIER – 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Ondanks dat de 38 urenweek niet van toepassing is op Officieren willen we om de werklast van deze 
Officier aan te tonen toch de berekening maken op basis van de 38 urenweek. 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 62 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 17 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 17 weekenddagen, feestdagen of brugdagen. 

 In 2015 heeft deze militair 2.788 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.170 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 65 uur 28 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 325 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 845 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 349 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 53 uur 49 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/02/2015 03:00 14/03/2015 21:45

Intensieve dienst 28/03/2015 08:30 02/04/2015 20:00

Intensieve dienst 31/08/2015 05:45 04/09/2015 17:15

Intensieve dienst 06/09/2015 12:45 11/09/2015 21:00

Intensieve dienst 21/09/2015 05:45 25/09/2015 15:00

Intensieve dienst 12/10/2015 03:30 09/11/2015 14:00

Activiteit

LFX-BOLETICE 15/1

CPX-DAGGER TRIP-15

FT-ACTIVE TRIP-15

FT-ACTIVE TRIP-15

FTX-SMOKEHEAD-15

FT-NRF 16-TRIDENT JUNCTURE

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 21/07/2015 09:30 21/07/2015 13:00

Soort

Protocollaire opdracht
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BIJLAGE D – OFFICIER – 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Ondanks dat de 38 urenweek niet van toepassing is op Officieren willen we om de werklast van deze 
Officier aan te tonen toch de berekening maken op basis van de 38 urenweek. 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 26 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 7 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 3 weekenddagen, feestdagen of brugdagen. 

 In 2015 heeft deze militair 2.103 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 485 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 49 uur 23 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 155 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 330 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 122 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 44 uur 30 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 10/02/2015 08:00 12/02/2015 20:00

Intensieve dienst 23/03/2015 08:15 27/03/2015 19:05

Intensieve dienst 05/10/2015 05:30 08/10/2015 17:30

Intensieve dienst 13/10/2015 08:00 15/10/2015 22:00

Intensieve dienst 20/10/2015 08:00 22/10/2015 22:00

Intensieve dienst 27/10/2015 08:00 29/10/2015 22:00

Intensieve dienst 03/11/2015 08:00 05/11/2015 22:00

Intensieve dienst 09/11/2015 08:00 10/11/2015 16:00

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Operationele inzet 23/12/2015 07:30 27/12/2015 17:00

MISC-SpFedPol-Trg BLO

Steun aan FEDPOL

Activiteit

Synex New Blue Dream GPO

FTX-ROYAL LOCHNAGAR-15

FMN-Det29BnLog-BLO-FEDPOL

FMN  PILLAR 15/42

FMN  PILLAR 15/42

FMN  PILLAR 15/42

FMN  PILLAR 15/42

FMN  PILLAR 15/42
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BIJLAGE E – ONDEROFFICIER – ADJUDANT CHEF - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 47 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 13 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 14 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 14 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.399 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 781 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 56 uur 20 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 240 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 541 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 165 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 47 uur 30 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/02/2015 03:00 14/03/2015 21:45

Intensieve dienst 22/09/2015 06:00 25/09/2015 15:00

Intensieve dienst 12/10/2015 03:30 09/11/2015 14:00

Activiteit

LFX-BOLETICE 15/1

FTX-SMOKEHEAD-15

FT-NRF 16-TRIDENT JUNCTURE
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BIJLAGE F – ONDEROFFICIER – ADJUDANT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 59 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 16 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 18 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 18 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.694 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.076 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 63 uur 16 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 295 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 781 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 309 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 52 uur 11 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2015 00:00 15/01/2015 23:59

Operationele inzet 16/01/2015 00:00 31/01/2015 23:59

Operationele inzet 01/02/2015 00:00 15/02/2015 23:59

Operationele inzet 16/02/2015 00:00 28/02/2015 03:10

Activiteit

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE
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BIJLAGE G – ONDEROFFICIER – EERSTE SERGEANT CHEF - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 53 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 15 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 19 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 9 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.531 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 913 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 59 uur 26 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 275 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 638 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 214 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 49 uur 28 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 21/09/2015 06:00 24/09/2015 14:00

Intensieve dienst 12/10/2015 03:30 10/11/2015 20:40

Operationele inzet 26/11/2015 13:00 30/11/2015 23:59

Operationele inzet 01/12/2015 00:00 04/12/2015 13:30

Intensieve dienst 07/12/2015 07:00 11/12/2015 14:15

Operationele inzet 22/12/2015 00:00 23/12/2015 23:59

Operationele inzet 24/12/2015 06:00 31/12/2015 12:00

Activiteit

FTX-MOKEHEAD-15

JFCBS Trident Juncture 2015

Steun aan Fed Pol

Steun aan Fed Pol

FTX-LADYBURN-15

Asiel & Migratie

Steun aan Fed Pol
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BIJLAGE H – ONDEROFFICIER – SERGEANT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 30 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 8 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 11 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 5 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.179 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 561 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 51 uur 10 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 175 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 386 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 146 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 45 uur 32 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/02/2015 04:43 01/03/2015 15:00

Intensieve dienst 11/03/2015 04:30 14/03/2015 20:45

Intensieve dienst 28/03/2015 09:00 03/04/2015 10:30

Intensieve dienst 27/05/2015 05:00 30/05/2015 01:45

Intensieve dienst 06/10/2015 08:00 08/10/2015 22:00

Intensieve dienst 13/10/2015 08:00 15/10/2015 22:00

Intensieve dienst 27/10/2015 08:00 29/10/2015 23:59

Intensieve dienst 03/11/2015 08:00 04/11/2015 21:00

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Operationele inzet 27/12/2015 06:00 08/01/2016 18:00

MISC-SpFedPol-Trg BLO

Steun Fed Pol

Activiteit

LFX-BOLETICE 15/1

LFX-BOLETICE 15/1

CPX-DAGGER TRIP-15

LFX-GTA Md Bde 15

FMN PILLAR 15/41

FMN PILLAR 15/42

FMN PILLAR 15/44

FMN PILLAR 15/45
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BIJLAGE I – ONDEROFFICIER – SERGEANT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 23 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 6 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 4 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 3 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.049 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 431 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 48 uur 7 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 135 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 296 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 112 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 43 uur 48 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 23/03/2015 08:15 27/03/2015 19:05

Normale dienst 14/08/2015 08:00 21/08/2015 08:00

Intensieve dienst 06/10/2015 08:00 08/10/2015 22:00

Intensieve dienst 13/10/2015 08:00 15/10/2015 22:00

Intensieve dienst 20/10/2015 08:00 22/10/2015 22:00

Intensieve dienst 26/10/2015 08:00 28/10/2015 22:00

Intensieve dienst 03/11/2015 08:00 04/11/2015 21:00

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Normale dienst 17/12/2015 00:00 17/12/2015 23:59

Operationele inzet 23/12/2015 07:30 27/12/2015 17:00

Terugroepbaar

Steun Fed Pol

Activiteit

FTX-ROYAL LOCHNAGAR-15

Terugroepbaar

FMN PILLAR 15/41

FMN PILLAR 15/42

FMN PILLAR 15/43

FMN PILLAR 15/44

FMN PILLAR 15/45

MISC-SpFedPol-Trg BLO

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 21/07/2015 09:00 21/07/2015 13:00

Soort

Protocollaire opdracht
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BIJLAGE J – ONDEROFFICIER – SERGEANT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 78 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 21 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 26 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 11 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.965 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.347 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 69 uur 38 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 405 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 942 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 318 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 54 uur 58 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/02/2015 03:00 14/03/2015 21:45

Intensieve dienst 31/08/2015 05:45 04/09/2015 17:15

Intensieve dienst 06/09/2015 12:45 11/09/2015 21:00

Intensieve dienst 21/09/2015 08:00 25/09/2015 15:00

Intensieve dienst 12/10/2015 03:30 10/11/2015 20:40

Operationele inzet 20/11/2015 13:00 27/11/2015 01:00

Operationele inzet 04/12/2015 06:00 11/12/2015 13:45

Operationele inzet 24/12/2015 06:00 31/12/2015 12:00

Activiteit

LFX-BOLETICE 15/1

FT-ACTIVE TRIP-15

FT-ACTIVE TRIP-15

FTX-SMOKEHEAD-15

FT-NRF 16-TRIDENT JUNCTURE

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekendprestatie 23/05/2015 00:00 23/05/2015 00:28

Weekendprestatie 06/06/2015 00:00 06/06/2015 00:10

Weekendprestatie 03/10/2015 00:00 03/10/2015 00:21

Soort

Dagelijkse opdracht

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol
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BIJLAGE K – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 33 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 9 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 8 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 5 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.227 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 609 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 52 uur 18 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 180 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 429 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 165 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 46 uur 6 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 03/03/2015 15:00 05/03/2015 15:00

Intensieve dienst 23/03/2015 07:00 27/03/2015 19:00

Intensieve dienst 03/05/2015 07:00 10/05/2015 20:00

Intensieve dienst 19/05/2015 06:30 20/05/2015 16:30

Intensieve dienst 22/06/2015 08:00 26/06/2015 14:00

Intensieve dienst 21/09/2015 06:00 25/09/2015 15:00

Intensieve dienst 05/10/2015 05:30 08/10/2015 17:30

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Operationele inzet 27/12/2015 06:00 31/12/2015 23:59Steun Fed Pol

Activiteit

CPX-INVER HOUSE-15

FTX-ROYAL LOCHNAGAR-15

A3.4 ABT-15

FMN-CC LPC 06/15

CPX-LONGMORN-15

FTX-SMOKEHEAD-15

FMN-DET29BnLog-BLO-FEDPO

MISC-SpFedPol-Trg BLO
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BIJLAGE L – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 91 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 25 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 27 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 22 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 3.263 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.645 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 76 uur 38 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 460 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.185 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 457 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 59 uur 32 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2015 00:00 15/01/2015 23:59

Operationele inzet 16/01/2015 00:00 31/01/2015 23:59

Operationele inzet 01/02/2015 00:00 15/02/2015 23:59

Operationele inzet 16/02/2015 00:00 27/02/2015 23:59

Operationele inzet 28/02/2015 00:00 28/02/2015 03:10

Intensieve dienst 18/05/2015 02:15 19/05/2015 13:40

Operationele inzet 24/08/2015 02:30 28/08/2015 18:00

Intensieve dienst 15/11/2015 04:30 27/11/2015 13:29

Operationele inzet 27/11/2015 13:30 10/12/2015 14:00

Intensieve dienst 10/12/2015 14:01 13/12/2015 19:30

Ops Tropical Storm

FT-TROPICAL TRG-LT BDE-15

Activiteit

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

LFX-GTA Md Bde 15

TOULON EXPRESS

FT-TROPICAL TRG-LT BDE-15
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WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 14/05/2015 00:00 14/05/2015 08:45

Weekend prestatie 27/06/2015 08:15 27/06/2015 23:59

Weekend prestatie 28/06/2015 00:00 28/06/2015 08:45

Weekend prestatie 21/07/2015 09:00 21/07/2015 13:00

Weekend prestatie 12/09/2015 19:20 12/09/2015 23:59

Weekend prestatie 13/09/2015 00:00 13/09/2015 01:00

Weekend prestatie 31/10/2015 00:00 31/10/2015 08:00

Weekend prestatie 28/12/2015 08:15 28/12/2015 23:59

Weekend prestatie 29/12/2015 00:00 29/12/2015 08:45

Functionele opdracht

Functionele opdracht

Functionele opdracht

Soort

Functionele opdracht

Functionele opdracht

Functionele opdracht

Protocollaire opdracht

Functionele opdracht

Functionele opdracht
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BIJLAGE M – VRIJWILLIGER – KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 27 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 7 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 12 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 9 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.118 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 500 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 49 uur 44 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 140 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 360 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 144 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 44 uur 40 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Normale dienst 02/01/2015 09:00 04/01/2015 23:59

Intensieve dienst 23/03/2015 08:15 27/03/2015 19:05

Intensieve dienst 03/05/2015 07:00 10/05/2015 20:00

Intensieve dienst 19/05/2015 06:30 20/05/2015 16:30

Operationele inzet 16/12/2015 00:00 31/12/2015 23:59

Activiteit

Terugroepbaar personeel

FTX-ROYAL LOCHNAGAR-15

A3.4 ABT-15

FMN-CC LPC 06/15

ISAF HQ

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 12/04/2015 08:00 12/04/2015 23:59

Soort

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE N – VRIJWILLIGER – EERSTE SOLDAAT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 82 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 22 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 25 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 24 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 3.138 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.520 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 73 uur 42 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 425 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.095 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 439 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 58 uur 17 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2015 00:00 15/01/2015 23:59

Operationele inzet 16/01/2015 00:00 31/01/2015 23:59

Operationele inzet 01/02/2015 00:00 15/02/2015 23:59

Operationele inzet 16/02/2015 00:00 28/02/2015 23:59

Operationele inzet 01/03/2015 00:00 05/03/2015 13:00

Normale dienst 14/08/2015 08:00 21/08/2015 08:00

Intensieve dienst 06/09/2015 12:45 11/09/2015 21:00

Intensieve dienst 05/10/2015 05:30 08/10/2015 17:30

Intensieve dienst 19/10/2015 08:00 22/10/2015 22:00

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Operationele inzet 27/12/2015 05:30 31/12/2015 23:59

FMN PILLAR 15/43

MISC-SpFedPol-Trg BLO

Steun Fed Pol

Activiteit

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Terugroepbaar Pers

FT-ACTIVE TRIP-15

FMN-Det29BnLog-BLO-FEDPOL
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WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 19/09/2015 08:00 19/09/2015 23:59

Weekend prestatie 20/09/2015 00:00 20/09/2015 08:00

Weekend prestatie 11/10/2015 08:00 11/10/2015 23:59

Soort

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE O – VRIJWILLIGER – EERSTE SOLDAAT - 29 BN LOG 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 33 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 9 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 11 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 3 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.230 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 612 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 52 uur 22 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 185 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 427 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 163 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 46 uur 10 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Normale dienst 26/12/2014 08:00 02/01/2015 07:59

Intensieve dienst 15/04/2015 04:00 21/04/2015 20:15

Intensieve dienst 23/04/2015 04:00 05/05/2015 16:00

Intensieve dienst 27/05/2015 05:30 28/05/2015 22:15

Intensieve dienst 21/09/2015 08:00 24/09/2015 18:00

Intensieve dienst 05/10/2015 05:30 08/10/2015 17:30

Intensieve dienst 07/12/2015 06:00 11/12/2015 16:30

Operationele inzet 21/12/2015 00:00 21/12/2015 23:59

Operationele inzet 23/12/2015 07:00 27/12/2015 17:00Steun Fed Pol

Activiteit

Terugroepbaar

A3.4 ABT-15

A3.4 ABT-15

LFX-GTA Md Bde 15

FTX-SMOKEHEAD-15

FMN-Det29BnLog-BLO-FEDPOL

MISC-SpFedPol-Trg BLO

Asiel & Migratie

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 21/07/2015 09:00 21/07/2015 13:00

Weekend prestatie 13/09/2015 07:30 13/09/2015 18:45

Soort

Functionele opdracht

Functionele opdracht
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BIJLAGE P – ONDEROFFICIER – ADJUDANT CHEF - BN BVR/5LI 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 81 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 22 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 23 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 16 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 3.106 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.488 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 72 uur 57 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 440 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.048 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 400 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 57 uur 43 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 20/01/2015 08:00 21/01/2015 20:00

Intensieve dienst 27/01/2015 04:00 30/01/2015 15:00

Intensieve dienst 06/02/2015 02:00 13/02/2015 18:00

Intensieve dienst 10/03/2015 07:30 12/03/2015 17:00

Intensieve dienst 24/03/2015 05:00 27/03/2015 17:45

Intensieve dienst 31/03/2015 08:00 02/04/2015 19:00

Intensieve dienst 18/04/2015 06:00 24/04/2015 22:00

Intensieve dienst 18/05/2015 00:30 29/05/2015 20:30

Intensieve dienst 09/06/2015 08:00 11/06/2015 17:00

Intensieve dienst 22/06/2015 03:15 26/06/2015 17:00

Intensieve dienst 01/09/2015 08:00 04/09/2015 16:00

Intensieve dienst 14/09/2015 07:00 16/09/2015 19:00

Operationele inzet 01/10/2015 02:30 31/10/2015 22:00

Operationele inzet 26/12/2015 13:30 02/01/2015 10:00

FT-DMP-RAP 01

Misc-Recce 2 RAP

Misc-DMP 02 RAP

CPX-Blue Sword-Md Bde-15

Baltic Piranha

Steun Fed Pol

Activiteit

FT-DMP-Bvr/5Li 01/15

FT-TTP-Cie Lane Bvr/5Li

CAX-15/1

FT-DMP-Bvr/5Li 03/15

FT-TTP BN Comb Arms

FT-DMP-Bvr/5Li 04/15

FT-CREVAL-Md Bn Bvr/5Li-15

LFX-GTA Md Bde 15
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BIJLAGE Q – ONDEROFFICIER – EERSTE SERGEANT - BN BVR/5LI 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 79 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 22 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 36 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 21 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 3.081 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.463 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 72 uur 21 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 410 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.053 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 421 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 57 uur 31 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 27/01/2015 04:00 30/01/2015 15:00

Intensieve dienst 24/03/2015 05:00 27/03/2015 17:45

Intensieve dienst 18/04/2015 06:00 24/04/2015 22:00

Intensieve dienst 18/05/2015 01:15 29/05/2015 20:30

Operationele inzet 28/09/2015 04:00 31/10/2015 22:00

Operationele inzet 08/11/2015 17:45 26/11/2015 21:30

Operationele inzet 26/12/2015 13:30 12/01/2016 11:00

Activiteit

FT-TTP-Cie Lane Bvr/5Li

FT-TTP BN Comb Arms

FT-CREVAL-Md Bn Bvr/5Li-15

LFX-GTA Md Bde 15

Baltic Piranha

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 62 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 28/02/2015 00:00 28/02/2015 08:30

Weekend prestatie 01/03/2015 00:00 01/03/2015 08:30

Weekend prestatie 02/05/2015 08:00 02/05/2015 23:59

Weekend prestatie 03/05/2015 00:00 03/05/2015 08:30

Weekend prestatie 02/08/2015 09:00 02/08/2015 11:30

Weekend prestatie 15/08/2015 00:00 15/08/2015 08:30

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Soort



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 63 

 

BIJLAGE R – VRIJWILLIGER – KORPORAAL CHEF - BN BVR/5LI 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 69 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 19 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 19 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 14 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.873 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.255 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 67 uur 28 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 360 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 895 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 343 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 54 uur 30 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 27/01/2015 04:00 30/01/2015 15:00

Normale dienst 12/02/2015 10:00 16/02/2015 00:00

Normale dienst 21/02/2015 00:00 27/02/2015 10:00

Intensieve dienst 24/03/2015 05:00 27/03/2015 17:45

Intensieve dienst 18/04/2015 06:00 24/04/2015 22:00

Intensieve dienst 18/05/2015 01:15 29/05/2015 20:30

Operationele inzet 18/08/2015 15:45 22/08/2015 00:20

Operationele inzet 01/10/2015 02:30 31/10/2015 22:00

Operationele inzet 13/11/2015 08:00 21/11/2015 11:45

Operationele inzet 22/11/2015 18:30 27/11/2015 15:00

Steun Fed Pol

Steun Fed Pol

Activiteit

FT-TTP-Cie Lane Bvr/5Li

Terugroepbaar

Terugroepbaar

FT-TTP Comb Arms

FT-CREVAL-Md Bn Bvr/5Li -15

LFX-GTA Md Bde 15

Steun Fed Pol

Baltic Piranha

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 04/04/2015 00:00 04/04/2015 08:30

Weekend prestatie 13/06/2015 00:00 13/06/2015 08:30

Soort

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 64 

 

BIJLAGE S – VRIJWILLIGER – KORPORAAL CHEF - BN BVR/5LI 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 70 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 19 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 17 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 10 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.876 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.258 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 67 uur 33 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 370 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 888 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 328 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 54 uur 23 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/01/2015 08:00 30/01/2015 15:00

Intensieve dienst 06/02/2015 03:00 13/02/2015 08:00

Intensieve dienst 10/03/2015 07:30 12/03/2015 17:00

Intensieve dienst 24/03/2015 05:00 27/03/2015 17:45

Intensieve dienst 31/03/2015 08:00 02/04/2015 17:00

Intensieve dienst 18/04/2015 06:00 24/04/2015 22:00

Intensieve dienst 18/05/2015 00:30 29/05/2015 20:30

Intensieve dienst 14/09/2015 07:00 16/09/2015 19:00

Operationele inzet 28/09/2015 04:45 01/11/2015 16:00Baltic Piranha

Activiteit

FT-TTP-Cie Lane Bvr/5Li

CAX-15/1

FT-DMP-Bvr/5Li 03/15

FT-TTP BN Comb Arms

FT-DMP-Bvr/5Li 04/15

FT-CREVAL-Md Bn Bvr/5Li-15

LFX-GTA Md Bde 15

CPX-Blue Sword-Md Bde-15

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 05/04/2015 08:00 05/04/2015 23:59

Weekend prestatie 06/04/2015 00:00 06/04/2015 08:30

Weekend prestatie 21/07/2015 08:45 21/07/2015 20:30

Soort

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 65 

 

BIJLAGE T – ONDEROFFICIER – ADJUDANT MAJOOR - HK MED BDE 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 40 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 11 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 11 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 0 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.286 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 668 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 53 uur 41 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 210 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 458 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 138 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 46 uur 10 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 16/02/2015 05:00 17/02/2015 15:30

Intensieve dienst 05/03/2015 06:30 20/03/2015 13:00

Intensieve dienst 13/04/2015 08:00 14/04/2015 14:00

Intensieve dienst 20/04/2015 05:45 22/04/2015 14:00

Intensieve dienst 15/05/2015 03:00 21/05/2015 20:00

Intensieve dienst 17/10/2015 06:30 30/10/2015 19:30

Activiteit

CPX-CITADEL KLEBER-15

CPX-CITADEL KLEBER-15

FT-CREVAL-Md Bd Bvr/5Li-15

FT-CREVAL-Md Bd Bvr/5Li-15

LFX-GTA Md Bde 15

LFX-BERGEN-Md Bde-15



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 66 

 

BIJLAGE U – ONDEROFFICIER – ADJUDANT - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 22 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 6 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 7 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 0 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 1.974 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 356 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 46 uur 21 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 110 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 246 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 70 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 42 uur 13 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 28/03/2015 06:00 04/04/2015 17:00

Intensieve dienst 16/09/2015 06:30 27/09/2015 13:15

Intensieve dienst 12/10/2015 08:00 16/10/2015 11:00

Activiteit

A2 - LAT 2015

A2 - Toxic Trip 2015

A2 - CBRN Camp 2015



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 67 

 

BIJLAGE V – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 24 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 6 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 10 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 2 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.079 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 461 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 48 uur 49 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 145 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 316 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 124 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 44 uur 19 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 02/01/2015 04:00 06/01/2015 20:15

Normale dienst 02/03/2015 09:00 09/03/2015 08:59

Intensieve dienst 15/04/2015 04:45 18/04/2015 16:00

Intensieve dienst 15/05/2015 03:00 19/05/2015 20:15

Intensieve dienst 01/06/2015 05:45 05/06/2015 23:15

Intensieve dienst 19/06/2015 04:30 20/06/2015 14:00

Intensieve dienst 22/06/2015 00:00 24/06/2015 20:00

Intensieve dienst 10/09/2015 05:30 11/09/2015 14:00

Intensieve dienst 23/10/2015 05:30 24/10/2015 16:00

Normale dienst 15/11/2015 09:00 23/11/2015 08:59

Intensieve dienst 24/11/2015 04:00 28/11/2015 17:00

Normale dienst 21/12/2015 09:00 28/12/2015 08:59

A3.3 X-Servicing / Strike Asses

Terugroepbaar

A3.3 DACT EUROFIGHT MONT-DE-M

Terugroepbaar

Activiteit

EAPM

Terugroepbaar

A3.4 ABT-15

A3.4 ABT-15

A3.3 OCU A/G BLOCK TRG 2015

A3.3 OCU A/G BLOCK TRG 2015

A3.3 OCU A/G BLOCK TRG 2015

A3.3 DECISIVE NORTH 15-2



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 68 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 01/05/2015 08:15 01/05/2015 13:15

Weekend prestatie 28/03/2015 04:00 28/03/2015 10:05

Weekend prestatie 11/11/2015 15:00 11/11/2015 14:05

Soort

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 69 

 

BIJLAGE W – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 12 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 3 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 2 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 0 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 1.823 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 205 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 42 uur 48 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 65 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 140 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 44 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 40 uur 33 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Normale dienst 02/03/2015 09:00 09/03/2015 08:59

Operationele inzet 16/03/2015 06:00 20/03/2015 15:30

Intensieve dienst 23/10/2015 05:30 24/10/2015 16:00

Intensieve dienst 09/11/2015 05:00 13/11/2015 20:30

Intensieve dienst 16/11/2015 00:00 19/11/2015 03:00

Normale dienst 30/11/2015 09:00 07/12/2015 08:59

Activiteit

Terugroepbaar

EAPM

A3.3 X-Servicing / Strike Asses

A3.3 TLP 2015-4

A3.3 TLP 2015-4

Terugroepbaar



 

  

WALTER VAN DEN BROECK 70 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 18/04/2015 11:00 18/04/2015 17:30

Weekend prestatie 26/04/2015 10:00 26/04/2015 18:00

Weekend prestatie 24/05/2015 10:00 24/05/2015 19:15

Weekend prestatie 21/07/2015 00:00 21/07/2015 23:59

Weekend prestatie 03/10/2015 06:00 03/10/2015 23:59

Weekend prestatie 04/10/2015 00:00 04/10/2015 14:00

Weekend prestatie 14/11/2015 00:00 14/11/2015 23:59

Weekend prestatie 15/11/2015 00:00 15/11/2015 23:59

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Protocollaire opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

A3.3 TLP 2015-4

A3.3 TLP 2015-4

Soort

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE X – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 23 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 6 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 5 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 3 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.036 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 418 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 47 uur 49 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 130 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 288 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 104 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 43 uur 30 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 13/04/2015 06:00 17/04/2015 16:30

Intensieve dienst 01/06/2015 05:45 05/06/2015 23:15

Operationele inzet 05/08/2015 06:00 11/08/2015 20:10

Intensieve dienst 10/09/2015 05:30 11/09/2015 14:00

Intensieve dienst 23/10/2015 05:30 24/10/2015 16:00

Intensieve dienst 09/11/2015 05:00 13/11/2015 20:30

Intensieve dienst 16/11/2015 00:00 19/11/2015 03:00

Normale dienst 07/12/2015 09:00 14/12/2015 08:59

Activiteit

EAPM

A3.3 OCU A/G BLOCK TRG 2015

EAPM

A3.3 DECISIVE NORTH 15/2

A3.3 X-Servicing / Strike Asses

A3.3 TLP 2015-4

A3.3 TLP 2015-4

Terugroepbaar
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WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 22/02/2015 11:15 22/02/2015 15:30

Weekend prestatie 12/09/2015 13:30 12/09/2015 19:45

Weekend prestatie 02/11/2015 07:00 02/11/2015 17:00

Weekend prestatie 14/11/2015 00:00 14/11/2015 23:59

Weekend prestatie 15/11/2015 00:00 15/11/2015 23:59

Weekend prestatie 12/12/2015 00:00 12/12/2015 02:10

Soort

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

A3.3 TLP 2015-4

A3.3 TLP 2015-4

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE Y – VRIJWILLIGER – KORPORAAL CHEF - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 160 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 44 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 53 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 53 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 4.561 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 2.943 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 107 uur 7 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 815 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 2.128 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 848 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 77 uur 03 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 19/01/2015 08:00 22/01/2015 12:00

Intensieve dienst 26/01/2015 07:30 30/01/2015 14:30

Intensieve dienst 16/02/2015 08:00 20/02/2015 15:30

Operationele inzet 28/03/2015 04:30 15/04/2015 23:59

Operationele inzet 16/04/2015 00:00 30/04/2015 23:59

Operationele inzet 01/05/2015 00:00 15/05/2015 23:59

Operationele inzet 16/05/2015 00:00 28/05/2015 23:30

Intensieve dienst 22/06/2015 08:00 26/06/2015 14:00

Intensieve dienst 07/09/2015 08:00 11/09/2015 13:30

Intensieve dienst 28/09/2015 07:00 02/10/2015 15:00

Operationele inzet 16/10/2015 05:30 31/10/2015 23:59

Operationele inzet 01/11/2015 00:00 15/11/2015 23:59

Operationele inzet 16/11/2015 00:00 30/11/2015 23:59

Operationele inzet 01/12/2015 00:00 15/12/2015 23:59

Operationele inzet 16/12/2015 00:00 31/12/2015 23:59

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

FMN-CDO-CAMO -2/15

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Activiteit

A2 - CCAIR-FMN FP-FMN Offr/LOO

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

A2 - AD Camp 03/2015
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BIJLAGE Z – VRIJWILLIGER – KORPORAAL - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 44 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 12 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 13 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 9 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 2.411 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 793 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 56 uur 37 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 225 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 568 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 216 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 48 uur 21 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2015 00:00 15/01/2015 23:59

Operationele inzet 16/01/2015 00:00 30/01/2015 22:30

Intensieve dienst 16/09/2015 06:30 27/09/2015 13:15

Intensieve dienst 12/10/2015 08:00 16/10/2015 11:00

Activiteit

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

A2 - Toxic Trip 2015

A2 - CBRN Camp 2015
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BIJLAGE AA – VRIJWILLIGER – EERSTE SOLDAAT - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 148 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 40 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 51 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 51 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 4.364 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 2.746 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 102 uur 29 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 755 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.991 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 807 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 74 uur 41 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 20/01/2015 05:30 23/01/2015 18:15

Intensieve dienst 26/01/2015 05:30 29/01/2015 16:00

Intensieve dienst 16/02/2015 03:00 20/02/2015 15:30

Operationele inzet 28/03/2015 04:30 15/04/2015 23:59

Operationele inzet 16/04/2015 00:00 30/04/2015 23:59

Operationele inzet 01/05/2015 00:00 15/05/2015 23:59

Operationele inzet 16/05/2015 00:00 28/05/2015 23:30

Intensieve dienst 07/09/2015 08:00 11/09/2015 13:30

Operationele inzet 19/10/2015 09:00 31/10/2015 23:59

Operationele inzet 01/11/2015 00:00 15/11/2015 23:59

Operationele inzet 16/11/2015 00:00 30/11/2015 23:59

Operationele inzet 01/12/2015 00:00 15/12/2015 23:59

Operationele inzet 16/12/2015 00:00 31/12/2015 23:59

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Activiteit

A2 - AMPT 01/2015

A2 - AMPT 01/2015

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition
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WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 

 
  

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 27/06/2015 00:00 27/06/2015 08:00

Soort

Functionele opdracht
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BIJLAGE AB – VRIJWILLIGER – EERSTE SOLDAAT - 10 WING TAC 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 149 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 40 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 51 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 51 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 4.371 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 2.753 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 102 uur 39 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 755 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.998 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 806 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 74 uur 39 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/01/2015 05:30 29/01/2015 16:00

Intensieve dienst 16/02/2015 03:00 20/02/2015 15:30

Operationele inzet 28/03/2015 04:30 15/04/2015 23:59

Operationele inzet 16/04/2015 00:00 30/04/2015 23:59

Operationele inzet 01/05/2015 00:00 15/05/2015 23:59

Operationele inzet 16/05/2015 00:00 28/05/2015 23:30

Intensieve dienst 15/06/2015 08:00 19/06/2015 11:30

Intensieve dienst 07/09/2015 08:00 11/09/2015 13:30

Operationele inzet 19/10/2015 09:00 31/10/2015 23:59

Operationele inzet 01/11/2015 00:00 15/11/2015 23:59

Operationele inzet 16/11/2015 00:00 30/11/2015 23:59

Operationele inzet 01/12/2015 00:00 15/12/2015 23:59

Operationele inzet 16/12/2015 00:00 31/12/2015 23:59

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Activiteit

A2 - AMPT 01/2015

A2 - 10WTAC FP-CAMP AD/PS

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

Counter IS Coalition

A2 - PS Camp 03/2015
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BIJLAGE AC – VRIJWILLIGER – EERSTE SOLDAAT - 1 EMI 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 136 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 37 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 40 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 38 in operationele inzet. 

 In 2015 heeft deze militair 4.126 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 2.508 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 96 uur 54 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 690 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.818 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 730 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 71 uur 21 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 23/03/2015 08:15 27/03/2015 14:00

Operationele inzet 11/05/2015 00:00 15/05/2015 23:59

Operationele inzet 16/05/2015 00:00 31/05/2015 23:59

Operationele inzet 01/06/2015 00:00 15/06/2015 23:59

Operationele inzet 16/06/2015 00:00 30/06/2015 23:59

Operationele inzet 01/07/2015 00:00 15/07/2015 23:59

Operationele inzet 16/07/2015 00:00 31/07/2015 23:59

Operationele inzet 01/08/2015 00:00 15/08/2015 23:59

Operationele inzet 16/08/2015 00:00 31/08/2015 23:59

Operationele inzet 01/09/2015 00:00 09/09/2015 23:59

Intensieve dienst 19/10/2015 06:00 26/10/2015 20:00

Intensieve dienst 23/11/2015 08:15 27/11/2015 15:00

PPM COD

PPM COD

LFX-BERGEN-Md Bde-15

CTF 1 - 1 EMI

Activiteit

IFT 1 - 1 EMI

PPM COD

PPM COD

PPM COD

PPM COD

PPM COD

PPM COD

PPM COD

Normale dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 11/11/2015 06:30 11/11/2015 14:30

Soort

Dagelijkse opdracht
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PRESTATIEFICHES TUSSEN 2014 EN 2006 – VRIJWILLIGER – 29 BN LOG 

 

Voor de prestatiefiche 2015 – Zie prestatiefiche L 

 

BIJLAGE L14 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2014 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 83 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 23 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 28 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 28 in operationele inzet. 

 In 2014 heeft deze militair 3.155 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.537 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 74 uur 5 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 420 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.117 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 453 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 58 uur 30 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Normale dienst 24/01/2014 08:00 31/01/2014 07:59

Intensieve dienst 24/06/2014 11:30 27/06/2014 15:30

Intensieve dienst 30/06/2014 06:15 04/07/2014 15:00

Intensieve dienst 01/10/2014 08:00 03/10/2014 16:15

Operationele inzet 18/10/2014 06:30 31/10/2014 23:59

Operationele inzet 01/11/2014 00:00 15/11/2014 23:59

Operationele inzet 16/11/2014 00:00 30/11/2014 23:59

Operationele inzet 01/12/2014 00:00 15/12/2014 23:59

Operationele inzet 16/12/2014 00:00 31/12/2014 23:59

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Permanente NSE

Activiteit

Terugroepbaar personeel

PDT-IA-14/3

PDT-IA-14/3

Cohesie Oef NSE MeS

Permanente NSE
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BIJLAGE L13 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2013 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 34 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 9 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 11 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 6 in operationele inzet. 

 In 2013 heeft deze militair 2.214 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 596 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 52 uur 59 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 170 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 426 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 154 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 45 uur 36 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 19/02/2013 07:00 21/02/2013 14:15

Normale dienst 22/02/2013 08:00 07/03/2013 00:00

Normale dienst 08/03/2013 00:00 08/03/2013 07:59

Intensieve dienst 21/03/2013 04:30 05/04/2013 15:00

Normale dienst 13/09/2013 08:00 27/09/2013 00:00

Operationele inzet 29/11/2013 20:00 30/11/2013 23:59

Operationele inzet 01/12/2013 00:00 16/12/2013 12:25

PPM COD

PPM COD

Activiteit

FTX SKY SPRING

Terugroepbaar personeel

Terugroepbaar personeel

LFX-GTA/13-Lt Bde

Terugroepbaar personeel

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 06/07/2013 08:00 06/07/2013 23:59

Weekend prestatie 07/07/2013 00:00 07/07/2013 08:30

Weekend prestatie 20/07/2013 06:00 20/07/2013 10:30

Weekend prestatie 21/07/2013 23:00 21/07/2013 23:59Protocollaire opdracht

Soort

Functionele opdracht

Functionele opdracht

Protocollaire opdracht
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BIJLAGE L12 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2012 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 30 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 8 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 4 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 0 in operationele inzet. 

 In 2012 heeft deze militair 2.121 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 503 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 49 uur 48 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 150 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 353 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 113 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 44 uur 10 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 26/03/2012 06:30 30/03/2012 16:30

Intensieve dienst 02/05/2012 08:00 06/05/2012 23:59

Intensieve dienst 07/05/2012 00:00 10/05/2012 17:45

Intensieve dienst 08/10/2012 21:30 26/10/2012 21:20

Activiteit

BEL-BEV-JICCS-12-CSS I

ISAF-BELUISAF-12/06-TTP EX

ISAF-BELUISAF-12/06-CERTEX

BERGEN-12

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 15/04/2012 08:00 15/04/2012 23:59

Weekend prestatie 03/06/2012 08:00 03/06/2012 23:59

Weekend prestatie 07/07/2012 00:00 07/07/2012 08:00

Weekend prestatie 02/11/2012 08:00 02/11/2012 23:59

Weekend prestatie 03/11/2012 00:00 03/11/2012 08:00

Weekend prestatie 16/12/2012 22:00 16/12/2012 23:59

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Protocollaire opdracht

Soort
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BIJLAGE L11 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2011 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 126 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 34 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 39 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 39 in operationele inzet. 

 In 2011 heeft deze militair 3.924 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 2.306 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 92 uur 9 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 630 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 1.676 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 668 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 68 uur 29 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 10/01/2011 07:00 14/01/2011 16:00

Operationele inzet 22/02/2011 02:30 28/02/2011 23:59

Operationele inzet 01/03/2011 00:00 15/03/2011 23:59

Operationele inzet 16/03/2011 00:00 31/03/2011 23:59

Operationele inzet 01/04/2011 00:00 15/04/2011 23:59

Operationele inzet 16/04/2011 00:00 30/04/2011 23:59

Operationele inzet 01/05/2011 00:00 15/05/2011 23:59

Operationele inzet 16/05/2011 00:00 31/05/2011 23:59

Operationele inzet 01/06/2011 00:00 15/06/2011 23:59

Operationele inzet 16/06/2011 00:00 20/06/2011 03:00

Normale dienst 16/09/2011 08:00 23/09/2011 08:00

Intensieve dienst 24/10/2011 06:15 28/10/2011 15:30CAMP CSS 2/2011

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

Terugroepbaar personeel

Activiteit

UNIFIL_BELUFIL_11_02/Mrex

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL

UNIFIL_BELUFIL
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WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 

 
  

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 11/09/2011 18:00 11/09/2011 20:00

Weekend prestatie 02/10/2011 08:00 02/10/2011 23:59

Weekend prestatie 11/12/2011 08:00 11/12/2011 23:59

Soort

Protocollaire opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE L10 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2010 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE VAN X/1850 WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 21 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 5 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 2 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 0 in operationele inzet. 

 In 2010 heeft deze militair 1.963 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 345 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 76 uur 38 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 Voor 110 uur* prestaties werden een toelage toegekend ten bedrage van 1/1850. (Toegekend per 
5/1850 en restprestaties aan 1/24 van 5/1850) 

 Dit impliceert dat 235 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 Er nog steeds 67 uur NIET vergoed werden, noch in tijd, noch financieel. 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 42 uur 9 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

* Zonder verrekening van de niet volledige prestaties. Op jaarbasis kan er dus in betaalde uren maximaal een tekort zijn verwerkt 
van 23/24 van 5 1850, zijnde een verschil van maximaal 4 uur. 

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 29/03/2010 06:00 02/04/2010 11:00

Intensieve dienst 13/09/2010 08:00 16/09/2010 13:30

Intensieve dienst 18/10/2010 07:30 21/10/2010 21:00

Intensieve dienst 29/11/2010 07:00 10/12/2010 14:30

Activiteit

CAMP G4 02/10

BINOOM - 18 Bn Log

CAMP G4 ELS 03/10

UNIFIL_BELUFIL_11_02/CIH OEF
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BIJLAGE L09 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2009 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE / VERGOEDING WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 89 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 24 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 27 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 27 in operationele inzet. 

 In 2009 heeft deze militair 3.283 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.665 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 77 uur 6 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 “BELKOS 29” = Vergoeding KB 92 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 60 uur 22 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2009 00:00 15/01/2009 23:59

Operationele inzet 16/01/2009 00:00 31/01/2009 23:59

Operationele inzet 01/02/2009 00:00 15/02/2009 23:59

Operationele inzet 16/02/2009 00:00 28/02/2009 23:59

Operationele inzet 01/03/2009 00:00 15/03/2009 23:59

Operationele inzet 16/03/2009 00:00 30/03/2009 23:59BELKOS 29

Activiteit

BELKOS 29

BELKOS 29

BELKOS 29

BELKOS 29

BELKOS 29
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BIJLAGE L08 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2008 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE / VERGOEDING WERD TOEGEKEND 

 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 57 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 15 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 18 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 14 in operationele inzet. 

 In 2008 heeft deze militair 2.640 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.022 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 62 uur per week ter 
beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 “BELKOS 29” = Vergoeding KB 92 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 51 uur 17 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 15/04/2008 10:00 24/04/2008 02:00

Intensieve dienst 15/09/2008 05:00 24/09/2008 15:30

Intensieve dienst 03/11/2008 07:30 07/11/2008 16:30

Operationele inzet 25/11/2008 00:00 30/11/2008 23:59

Operationele inzet 01/12/2008 00:00 15/12/2008 23:59

Operationele inzet 16/12/2008 00:00 31/12/2008 23:59BELKOS 29

Activiteit

FORTEL 08

COHESIE OEFENING BK29

MREX BK29

BELKOS 29

BELKOS 29

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 29/06/2008 09:00 29/06/2008 19:30

Weekend prestatie 21/07/2008 06:30 21/07/2008 19:45Protocollaire opdracht

Soort

Dagelijkse opdracht
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BIJLAGE L07 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2007 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE / VERGOEDING WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 103 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 28 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 27 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 23 in operationele inzet. 

 In 2007 heeft deze militair 3.462 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.844 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 81 uur 18 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 “BELMOKOS” = Vergoeding KB 92 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 61 uur 57 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 

 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Operationele inzet 01/01/2007 00:00 15/01/2007 23:59

Operationele inzet 16/01/2007 00:00 31/01/2007 23:59

Operationele inzet 01/02/2007 00:00 15/02/2007 23:59

Operationele inzet 16/02/2007 00:00 28/02/2007 23:59

Operationele inzet 01/03/2007 00:00 08/03/2007 23:59

Operationele inzet 09/03/2007 00:00 20/03/2007 23:59

Intensieve dienst 28/08/2007 06:30 31/08/2007 14:00

Intensieve dienst 03/09/2007 08:00 06/09/2007 16:00

Intensieve dienst 30/09/2007 23:45 18/10/2007 20:00

Normale dienst 30/11/2007 08:00 07/12/2007 08:00

BELMOSKOS 23

OEF KVB 0 - Summer Gynnery I

KVB 1 - Tac Esk - 2/4 L (Expired)

BERGEN 2007

Terugroepbaar personeel

Activiteit

BELMOSKOS 23

BELMOSKOS 23

BELMOSKOS 23

BELMOSKOS 23

BELMOSKOS 23

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 24/03/2007 00:00 24/03/2007 23:59

Weekend prestatie 24/06/2007 09:00 24/06/2007 19:00

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Soort
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BIJLAGE L06 – VRIJWILLIGER – EERSTE KORPORAAL CHEF - 29 BN LOG – JAAR 2006 

 

PRESTATIES WAARVOOR EEN TOELAGE / VERGOEDING WERD TOEGEKEND 

 

 

BEREKENING BELASTING EN VERLONING 

Deze militair heeft in de deelstanden “in intensieve dienst”, “in operationele inzet”, “in hulpverlening” 
en “in militair bijstand” :  

 72 nachten buiten zijn woonplaats moeten slapen, zonder zijn familie te kunnen zien.   
op jaarbasis komt dit neer op 20 % slapen op een locatie aangewezen door Defensie. Dit omvat 
eveneens 21 weekenddagen, feestdagen of brugdagen waarvan 14 in operationele inzet. 

 In 2006 heeft deze militair 2.894 uren onder het bevel en toezicht van de militaire overheid 
gestaan. Dit wil zeggen dat hij 1.276 uren meer heeft gepresteerd ten opzichte van de jaarnorm 
van 1.618 uren. Dit betekent eveneens dat deze militair gemiddeld 67 uur 58 minuten per week 
ter beschikking stond van Defensie, daar waar een normale werkweek 38 uur omvat. 

 “BELMOKOS” = Vergoeding KB 92 

Als we deze berekening opnieuw maken in de veronderstelling dat deze militair elke nacht dat hij op een 
locatie sliep aangewezen door Defensie, gemiddeld 8 uur heeft kunnen slapen. (Dit is zeer veel in boven 
vernoemde deelstanden) dan stellen we vast dat: 

 De gemiddelde werkweek nog steeds 54 uur 26 minuten bedraagt.  

 Er geen ENKELE tegemoetkoming wordt toegekend voor uithuizigheid. 

Onderstaande weekendprestaties worden vermeld om de bijkomende belasting in de deelstand “normale 
dienst” aan te tonen. Deze prestaties die op een weekenddag, een feestdag of een brugdag vallen werden 
niet meegerekend in het aantal weekendprestaties hierboven vermeld. 
 

WEEKENDPRESTATIES IN DE DEELSTAND “NORMALE DIENST”  

 

 
  

Deelstand Begindatum uur einddatum uur

Intensieve dienst 09/02/2006 07:30 25/02/2006 16:00

Intensieve dienst 22/03/2006 06:00 23/03/2006 20:00

Intensieve dienst 27/03/2006 08:00 30/03/2006 20:00

Intensieve dienst 26/06/2006 07:00 30/06/2006 15:00

Intensieve dienst 03/07/2006 10:00 07/07/2006 20:00

Intensieve dienst 17/07/2006 06:30 18/07/2006 19:59

Intensieve dienst 18/09/2006 06:00 29/09/2006 14:59

Intensieve dienst 23/10/2006 08:00 27/10/2006 13:59

Operationele inzet 03/12/2006 00:00 12/12/2006 23:59

Operationele inzet 13/12/2006 00:00 31/12/2006 23:59

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

SYNTH OEF BELUKOS 23

BELMOKOS 23

BELMOKOS 23

Activiteit

Kampperiode Otterburn

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

BERGEN 2006

Dagelijkse opdracht

Normale Dienst Begindatum uur einddatum uur

Weekend prestatie 04/10/2006 08:00 04/10/2006 15:00

Weekend prestatie 21/10/2006 08:00 21/10/2006 15:00

Weekend prestatie 04/11/2006 08:00 04/11/2006 13:59

Weekend prestatie 12/11/2006 11:30 12/11/2006 16:59

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Dagelijkse opdracht

Soort
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