
 

  

 

 

Werkhervatting bij Defensie 

De Nationale Veiligheidsraad heeft afgelopen vrijdag beslissingen genomen omtrent 

de versoepeling van maatregelen tijdens de coronacrisis. Deze versoepeling slaat 

niet op de basisgezondheidsregels zoals we die kennen (persoonlijke hygiëne, social 

distancing en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) maar heeft wel als 

doel om vanaf 4 mei een heropstart van de activiteiten in diverse sectoren mogelijk 

te maken, dus ook binnen Defensie. 

Ik heb gevraagd aan het Transitie Team om de doorstart van onze organisatie, zoals 

die op de tekentafel ligt, concreet vorm en inhoud te geven. Samen zullen we 

evolueren naar het ‘nieuwe normale’. Defensie na corona zal er anders uitzien dan 

Defensie vóór corona. Voor de realisatie van dit werkhervattingsplan leg ik de 

prioriteiten bij rekrutering, selectie en vorming, naast de steun aan en de uitvoering 

van operaties. 

Rekening houdende met de particuliere situatie op de werkvloer in de Eenheden, 

zullen nieuwe en aangepaste procedures moeten uitgewerkt worden. Omdat dit niet 

centraal kan gebeuren, reken ik hiervoor op de Eenheidscommandanten. Zij dienen, 

in nauwe samenwerking met hun hoger echelon en binnen het kader opgelegd door 

het Transitie Team, de plannen en richtlijnen eenduidig en correct te implementeren. 

Meer nog dan voorheen zijn het ook de preventieadviseurs en de vakorganisaties, bij 

monde van hun leden in de basisoverlegcomités, die een belangrijke ondersteuning 

moeten leveren. Zij moeten door de lokale Commandoketen volledig bij dit proces 

betrokken worden. We zullen moeten doorstarten op basis van goed overlegde 

risicoanalyses en volgens de principes van ORM (operationeel risicomanagement), 

goed wetende dat een restrisico gelijk aan nul niet bestaat. 

Net zoals dat geldt voor andere sectoren, zal de doorstart van Defensie gefaseerd en 

progressief gebeuren. Hierbij kan iedereen gevraagd worden om zijn of haar bijdrage 

te leveren aan bovenvermelde prioriteiten: het zal alle hens aan dek zijn. In sommige 

gevallen zullen drastische keuzes moeten gemaakt worden of zullen tijdelijk een 

aantal normale activiteiten moeten opgeschort worden. 
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De VIER Component Commands krijgen hierbij een belangrijke rol toebedeeld. In de 

schoot van een Joint Planning Group (JPG) die volgende week wordt opgestart, 

zullen zij in overleg met ACOS O&T, DG H&WB, DGHR, DGMR en DGBF de 

respectievelijke belangen in perspectief plaatsen en een juist evenwicht vinden 

tussen de gezamenlijke behoeftes aan personeel en middelen. 

Telewerken/thuiswerken, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, zal 

nog steeds maximaal van toepassing blijven. Het is dus niet zo dat vanaf 4 mei al het 

personeel de kazerne of de Eenheid opnieuw moet vervoegen. Ook dit zal en kan 

gefaseerd gebeuren in overleg met het lokale Commando en in functie van de 

behoeftes die zullen worden gesteld. 

Er was de voorbije dagen veel te doen rond de problematiek van de mondmaskers. 

Zoals aangegeven door de federale overheid, wordt het gebruik ervan aanbevolen in 

de openbare ruimtes en verplicht op het openbaar vervoer alsook op die plaatsen 

waar de social distancing van anderhalve meter niet kan gerespecteerd worden.  

Defensie heeft voor haar werknemers een bestelling geplaatst van voldoende 

zogenaamde community maskers om een werkhervatting op een veilige manier 

mogelijk te maken. Deze wasbare stoffen mondmaskers zouden vanaf midden mei 

in schijven worden geleverd en bedeeld aan ons personeel. Ze voldoen aan de 

opgelegde normen en bieden meer bescherming dan zelfgemaakte mondmaskers. 

In afwachting kunnen eigen gemaakte mondmaskers of sjaals (militaire buffs) 

gebruikt worden maar let wel, deze vervangen niet de vereiste 

beschermingsmiddelen voor specifieke activiteiten. 

Dankbaar voor de manier waarop door jullie inzet en engagement de relevantie van 

Defensie in de kijker gezet wordt, wil ik tegelijkertijd iedereen vragen zich flexibel en 

begripvol te blijven opstellen. In de komende weken zal de veerkracht van Defensie 

op de proef gesteld worden. Deze doorstart zal niet zonder slag of stoot gaan en zal 

een grote inspanning vragen van ons allemaal. Ik vertrouw erop dat we aan deze 

situatie het hoofd kunnen bieden en er samen sterker van zullen worden. 
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