
 

  

 

 

Verlenging en impact coronamaatregelen 

De Nationale Veiligheidsraad besliste gisteren om de verstrengde 

coronamaatregelen, van kracht sinds 18 maart, te verlengen tot 3 mei. De bijzondere 

toestand te wijten aan Covid-19 blijft gehandhaafd en dat geldt dus ook voor 

Defensie. Mijn richtlijnen, zoals uitgevaardigd in de Flash van 18 maart, blijven dus 

van kracht tot en met 3 mei (eventueel verlengbaar). 

Het is nu zaak om ALLE in voege zijnde voorzorgsmaatregelen onverminderd verder 

te zetten. Alle gezondheidsadviezen, richtlijnen en preventiemaatregelen die werden 

uitgevaardigd, moeten zonder uitzondering toegepast en opgevolgd worden om de 

gezondheid van onze medewerkers zo veel als mogelijk te vrijwaren.   

Gisteren werd eveneens beslist dat alle massa-evenementen tot en met 31 augustus 

zullen worden geannuleerd. Over kleinere evenementen werd nog geen beslissing 

genomen. De Defensiestaf volgt dit verder op en zal hierover tijdig communiceren. 

Tot eind juni zijn alvast alle evenementen van Defensie geschrapt, op uitzondering 

van bevelsovergaves, die wel in beperkt formaat kunnen behouden worden. 

Ondertussen werkt de Defensiestaf aan een herstelplan: de Componenten worden 

hierbij nauw betrokken en ook de stem van de vakorganisaties wordt gehoord. We 

maken ons sterk dat we vanaf 3 mei uitvoering kunnen geven aan dit plan om op die 

manier de rekrutering, de vorming, de training en de paraatstelling snel weer op 

kruissnelheid te brengen, met respect voor de gezondheid van onze medewerkers. 

Ik wens via deze weg nogmaals mijn welgemeende dank uit te drukken voor jullie 

beschikbaarheid, jullie inzet en de geleverde steun vanuit Defensie.  

De bezoeken die ik vandaag bracht aan onze militairen ‘in actie op het terrein’ waren 

niet alleen hartverwarmend maar vooral ook hoopgevend. Ook in de komende dagen 

zal Defensie zich tonen als een krachtdadige organisatie die, in een breed spectrum, 

klaar staat om onze maatschappij te ondersteunen in al haar noden. 
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“De militair ten dienste van de Natie” mag voor sommigen als een cliché klinken, maar 

de manier waarop jullie vorm en inhoud geven aan deze opdracht tijdens deze crisis, 

vervult me met gevoelens van trots en respect. You make me proud! 
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