
 

Defensie zet zich in op alle fronten 

Defensie is niet alleen een betrouwbare partner van zijn bondgenoten. We zetten ons 
ook in voor de eigen samenleving. Naast buitenlandse operaties en die in eigen land, 
bieden we nu ook hulp aan de natie tijdens de Covid-19-crisis. 

Voor de militairen op missie gaat het werkregime door. Net als voor de vrouwen en mannen 
die zich op een toekomstige inzet voorbereiden. Defensie blijft op zijn kerntaken inzetten. 
Zonder die in gevaar te brengen, speelt het tegelijk zijn rol om de natie te helpen. 

Een overzicht van acties die Defensie sinds 11 maart 2020 heeft uitgevoerd. 

11 maart 

• Ter ondersteuning van de civiele medische diensten stelt Defensie in Peutie een veilige 
opslagplaats ter beschikking voor recent verzonden mondmaskers en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

13 maart 

• Defensie organiseert zich om operationeel te blijven tijdens de Covid-19-crisis. Het 
personeel krijgt richtlijnen. Er wordt een crisiscel opgericht en een vraagbank (FAQ) voor 
het personeel: Covid-19: maatregelen voor militairen, Defensiemedewerkers en hun 
families. 

• Het detachement van de Luchtcomponent op de Litouwse basis van Siauliai neemt uit 
voorzorg beperkende maatregelen: Luchtbewaking in een quarantainebubbel. 

16 maart 

• Drie ambulances van het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) versterken de civiele 
ziekenhuizen voor het vervoer van patiënten met Covid-19. 

• Om bedden vrij te maken in burgerziekenhuizen, huisvest het MHKA nu verplaatste 
patiënten met ernstige brandwonden: twee mensen op de afdelingen intensieve verzorging 
en medium care brandwonden. 

• Het militair hospitaal vergroot zijn chirurgische capaciteit met zes extra eenheden. 

17 maart 

• Defensie transporteert materiaal naar elf militaire of civiele depots in alle provincies. 

19 maart 

• De NAVO-operatie Baltic Air Policing loopt verder: de Belgische F-16's voeren hun 
tweehonderdste missie uit in het Baltische luchtruim. 

 

 

https://www.mil.be/nl/pagina/covid-19
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20 maart 

• Defensie zet de logistieke ondersteuning met medische materiaal voort: vijf miljoen 
maskers verdeeld vanuit Peutie. 

• Het 5 Element voor Medische Interventies uit Nijvel voorziet het Brusselse Sint-
Pietersziekenhuis van één beademingsapparatuur. Van dat type worden ook 24 andere 
apparaten stand-by gehouden. 

22 maart 

• Een militair vliegtuig repatrieert 52 landgenoten uit Tenerife: Belgen uit Spanje 
gerepatrieerd. 

23 maart 

• Defensie zet twee medische planners in bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid. 
Zij helpen bekijken welke behoeften Defensie voor de bevolking kan invullen en dienen 
ook als directe gesprekspartner (verbindingsofficier) tussen Defensie en de FOD. 

• Een nieuwe lading mondmaskers landt op de luchthaven van Luik. 

24 maart 

• Het MHKA neemt 17 patiënten op waaronder 16 met brandwonden: de Medische 
Component ondersteunt de FOD Volksgezondheid. 

• Een bemanningslid van het fregat F930 Leopold I test na zijn terugkeer in België positief 
voor Covid-19. Het fregat zelf voerde nog een opdracht uit met het Franse vliegdekschip 
Charles de Gaulle en keert uit voorzorg vroegtijdig terug naar de haven van Zeebrugge. 

25 maart 

• Defensie biedt de permanente expositie van de Luchtcomponent aan het Heilig-
Hartziekenhuis van Mol aan als triagestation voor coronapatiënten: Luchtmachtexpositie 
wordt corona-triagepost. 

26 maart 

• In Luik stelt Defensie bedden, dekens en een container met douches ter beschikking van 
daklozen. De voorzieningen bevinden zich in Parc Astrid, Quai de Wallonie. 

• Het volgende militaire detachement voor Afghanistan wordt voor zijn vertrek in quarantaine 
geplaatst. Dat gebeurt om het contingent zelf te beschermen en om te voorkomen dat 
militairen ongewild het virus in het buitenland kunnen verspreiden. Quarantaine voor 
vertrek naar Afghanistan; Voorbereiding ontplooiing Afghanistan. 

27 maart 

• Het fregat Leopold I meert aan in Zeebrugge. De bemanning gaat in quarantaine: 
Coronabesmetting dwingt Leopold I aan wal. 

• Een militair vliegtuig dat militairen naar Bamako in Mali getransporteerd heeft voor de 
aflossing van het militaire detachement heeft op de terugvlucht een honderdtal Belgen en 
Europese burgers gerepatrieerd.  

• De logistieke eenheden die de civiele medische diensten ondersteunen, blijven 
chirurgische maskers vervoeren vanuit de kazerne van Peutie. 

 

De belangrijkste activiteiten van Defensie vallen in drie categorieën en kunnen niet zomaar 
worden onderbroken.  
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1. Buitenlandse operaties zoals Baltic Air Policing (BAP), Enhanced Forward Presence 
(eFP) of de trainingsmissies van de Europese Unie. 

2. De nationale beveiligingsoperaties Vigilant Guardian en Spring Guardian. 

3. Hulp aan de natie. Deze permanente steun neemt de vorm aan van de ontmijningsdienst 
(DOVO), luchtruimbescherming (quick reaction alert) en reddingsacties op zee (search 
and rescue). In deze categorie valt ook de steun van Defensie in de nationale strijd 
tegen Covid-19. 
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