
Syndicaal overleg over noodzakelijke aanpassingen aan bepaalde wetteksten in het kader van 

Covid-19  

De maatregelen van de regering tegen de verspreiding van Covid-19 hebben een aanzienlijke impact 

op onze werking. Om enerzijds de operationele continuïteit van Defensie te garanderen en 

anderzijds de administratieve en geldelijke rechten van ons personeel te beschermen, is een 

tijdelijke aanpassing aan bepaalde wetteksten noodzakelijk. Het gaat bijvoorbeeld over de 

aanpassing van de regelgeving voor werken op afstand maar ook voor de rekrutering en de basis- 

een voorgezette vorming zijn wijzigingen nodig. 

Drie ontwerpen van teksten werden daarom vandaag in dringendheid onderhandeld met de 

representatieve vakorganisaties. Een overzicht van de wijzigingen die erin vervat zijn, vind je hier. 

 

Overzicht noodzakelijke aanpassingen aan bepaalde wetteksten in het kader van Covid-19  

1. Ontwerp van koninklijk besluit “Bijzondere Machten”.  

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden omwille van het Coronavirus, geeft een wet van 27 

Mar 20 de Koning de bevoegdheid om maatregelen te nemen om de verspreiding van Covid-

19 tegen te gaan zonder hiervoor langs het Parlement te moeten. 

Het ontwerp van koninklijk besluit van bijzondere machten zorgt voor een tijdelijke afwijking 

van bepaalde bepalingen in het statuut van de militairen en zal later het voorwerp uitmaken 

van een wet ter bevestiging. 

Het gaat om afwijkingen die bedoeld zijn om de veiligheid en gezondheid van zowel  

(kandidaat-) militairen als sollicitanten te waarborgen: 

a. Op gebied van werken op afstand: 

- Het werken op afstand, dat per kalendermaand niet meer dan 60 % van de 

arbeidstijd mag bedragen, wordt op 100 % van de arbeidstijd gebracht;   

- Het werken op afstand wordt mogelijk gemaakt voor alle kandidaat-militairen in het 

kader van leren op afstand;  

- Het toekennen van de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor telewerk, bepaald op 

1,08 euro, wordt beperkt tot maximum 18 dagen per maand. Dat komt neer op 19,43 

euro. Zo kan men blijven genieten van de fiscale vrijstelling die beperkt is tot 20 euro 

per maand.    

b. De professionele evaluatie die bestaat uit drie luiken (de postevaluatie, de statutaire 

evaluatie en de evaluatie van het potentieel), wordt voor 2020 beperkt tot het opstellen 

van de statutaire evaluatie. 

c. Social distancing wordt gegarandeerd voor de wervingssessies van het wervingsjaar 2020 

door:   

- De fysieke proeven niet te organiseren of in aanmerking te nemen;  

- Voor de sollicitanten kandidaat-officier aan de KMS een preselectie te kunnen 

organiseren op basis van de behaalde resultaten op de zogenaamde schoolse 

proeven; 

- Als gevolg van het plots opschorten van de wervingsactiviteiten op 18 Mar 20, ook de 

bijhorende selectieproeven te annuleren. Sommige sollicitanten hebben daardoor 

niet alle voorziene selectieproeven kunnen afleggen. Sollicitanten die in dat geval 

zijn, worden automatisch opnieuw ingeschreven in de eerstvolgende gelijkaardige 

wervingssessie. Bij wijze van uitzondering kan ook worden afgeweken van de 



leeftijdsgrens voor de aanwerving als zou blijken dat deze sollicitanten in 2020 de 

maximumleeftijd bereiken. 

- De inschrijvingen voor de selectieproeven indien nodig te kunnen beperken. 

d. In afwachting van de organisatie van de test Engels SLP 3232 die toegang geeft tot de 

masteropleiding aan de KMS, kunnen de bachelor studenten die deze taalvereiste nog 

niet bezitten vóór het begin van het academiejaar in Sep 20, de toestemming krijgen om 

toch hun masteropleiding aan te vangen.  

Al deze maatregelen zijn tijdelijk. De maatregelen die betrekken hebben op het werken op 

afstand gelden vanaf 18 Mar 20 tot de datum van het einde van de gezondheidscrisis die 

door de regering wordt afgekondigd. De andere maatregelen zijn van toepassing tot 31 Dec 

2020. 

2. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit  
 

a. De basisvorming:  

- Voor kandidaat-militairen die door de gezondheidscrisis niet hebben kunnen 

deelnemen aan een gepland taalexamen noodzakelijk voor hun aanstelling of 

benoeming in een graad, blijft de voorziene datum van aanstelling of benoeming 

behouden. Dit op voorwaarde dat zij later slagen voor het examen dat zal doorgaan 

zodra de situatie het toelaat. Op deze manier blijven hun administratieve en 

geldelijke rechten behouden.  

b. Academische vormingen gegeven aan de KMS:  

- Voor de leerlingen van het eerste jaar bachelor wordt de loopproef van 10km die 

doorgaat op het einde van het tweede semester van het academiejaar geannuleerd;  

- Voor een aantal vakken die in het tweede semester aan de leerlingen van de KMS 

worden gegeven, zijn de wegingscoëfficiënten tussen het dagelijks werk en het 

examen aangepast; 

- Voor de stagiairs van de HStO en de HOMA wordt de studiereis geschrapt.  

c. Voor de kandidaten van de interne werving 2020 die als gevolg van de gezondheidscrisis 

de voorziene taaltesten niet hebben kunnen afleggen, wordt het selectiecomité 

uitgesteld om rekening te kunnen houden met de resultaten van deze testen. Om hun 

geldelijke en administratieve rechten te behouden, worden de kandidaten aanvaard op 

de oorspronkelijk voorziene datum alsof de proeven niet werden uitgesteld. 

d. De voortgezette vormingen (BStV, VKHO, HStO, HOMA, vorming KOO en HOO): 

- In functie van de evolutie van de gezondheidscrisis kunnen, indien nodig, modules of 

deelmodules worden geschrapt of aangepast;  

- Specifiek voor de vormingen KOO en HOO, is de spreiding van het vormingsjaar 2019-

2020 over de vormingsjaren 2019-2020 en 2020-2021 mogelijk. De kandidaten die 

daar gebruik van moeten maken en slagen in het vormingsjaar 2020-2021, worden 

benoemd met terugwerkende kracht naar de initieel voorziene datum. Hun 

administratieve en geldelijke rechten blijven zo gevrijwaard.  

e. Voor de militairen en kandidaat-militairen onderworpen aan specifieke medische 

geschiktheidscriteria (piloten, para-commando’s, duikers, marinepersoneel, ...) die door 

de gezondheidscrisis de voorziene periodieke medische onderzoeken niet konden 

ondergaan, wordt de medische geschiktheid verlengd tot 31 Dec 20. 

f. Op geldelijk vlak:  

- Voor de militairen en kandidaat-militairen die het minimaal aantal prestaties voor het 

behoud van een kwalificatietoelage (piloten, para-commando’s, duikers, 



marinepersoneel, …) omwille van de gezondheidscrisis niet hebben kunnen 

uitvoeren, blijven deze toelagen behouden tot 31 Dec 20;  

- Voor de militairen die voor hun paramedische functie een weddecomplement 

ontvangen waarvan de toekenning afhangt van de uitvoering van bijzondere 

prestaties die omwille van de gezondheidscrisis niet konden worden uitgevoerd, blijft 

het weddecomplement behouden tot 31 Dec 20; 

- Het personeelslid dat om dienstredenen en op verzoek van zijn hiërarchische 

meerdere naar zijn gewone plaats van het werk moet reizen en hiertoe niet in staat 

is, bijvoorbeeld door het verminderd aanbod van het openbaar vervoer of die geen 

gebruik wil maken van het openbaar vervoer, krijgt toegang tot de vergoeding van de 

kosten voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplaats. 

g. Rekrutering: 

- De specifieke psychotechnische proeven voor de kandidaat-officieren en sommige 

kandidaat-onderofficieren zijn voor het wervingsjaar 2020 geschrapt om de veiligheid 

en de gezondheid van de sollicitanten te garanderen. Bijgevolg worden ook de 

wegingscoëfficiënten van de selectieproeven aangepast. 

h. Administratieve procedures in het algemeen: 

- Bepaalde termijnen worden opgeschort o.a. wat betreft de evaluatie, de verloven, de 

toelagen en vergoedingen, de korpstucht. Dit op voorwaarde dat de redelijke termijn 

voor de behandeling van de dossiers in acht wordt genomen en wanneer het niet 

mogelijk is anders te werken of de social distancing in acht te nemen. 

Al deze maatregelen zijn tijdelijk voor situaties die zich voordoen tussen 18 Mar 20 en de datum 

van het einde van de gezondheidscrisis die door de regering wordt afgekondigd 

 

3. Het derde ontwerp legt de examens en testen voor het tweede semester van het 

academiejaar 2019-2020 vast voor de leerlingen van de KMS.  
 

 

 

 

 


