
 

 

 

 

  

Beste militairen en burgermedewerkers van Defensie, 

We bevinden ons momenteel in een uitzonderlijke situatie. De Coronapandemie die 

wereldwijd toeslaat, laat zich voelen in alle geledingen van onze samenleving. Ook 

Defensie ontsnapt niet aan de gevolgen van deze pandemie en van de 

noodzakelijke maatregelen die de regering de voorbije weken getroffen heeft. Deze 

maatregelen zijn erop gericht om een overbelasting van onze medische capaciteit 

te voorkomen en zo de noodzakelijke medische zorgen te blijven garanderen voor 

al wie daar dringende behoefte aan heeft.  

Op 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door Eerste Minister 

Sophie Wilmès, ter bestrijding van COVID-19 nog striktere maatregelen opgelegd. 

De Chef Defensie en zijn defensiestaf hebben hierover al gecommuniceerd en 

werken hard aan de concrete invulling van de noodzakelijke maatregelen voor 

Defensie. De twee doelstellingen hierbij zijn: de continuïteit van onze operaties in 

binnen- en buitenland garanderen en de nodige capaciteit beschikbaar houden om 

steun te kunnen leveren aan de natie wanneer de nood zich stelt. 

Voor wat onze buitenlandse opdrachten betreft, moeten we ons ervan bewust zijn 

dat meer en meer landen en organisaties in regio’s waar wij ontplooid zijn, strikte 

maatregelen opleggen aan personen die inreizen of de internationale 

detachementen vervoegen. Daarom moeten we kunnen garanderen dat onze 

militairen die we ontplooien niet besmet zijn en hun collega’s kunnen aflossen. 

Quarantaine vóór een geplande ontplooiing en eventuele aanpassingen van de 

rotatieschema’s kunnen hierbij jammer genoeg niet vermeden worden, maar de 

Defensiestaf werkt hard om de impact voor onze militairen en hun families zoveel 

mogelijk te beperken. 

Op het vlak van de steun aan de natie, bereidt Defensie zich momenteel voor om 

de nodige ondersteuning te kunnen leveren. De eerste concrete acties zijn de 

activering van het ziekenhuisnoodplan in het Militair Hospitaal, het beschikbaar 

stellen van ambulances voor het transport van COVID19-patiënten en de logistieke 

steun bij de verdeling van mondmaskers. Omdat de duur van deze crisis en de 
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verdere ontwikkeling ervan nog niet bekend zijn, moeten we ook vooruitplannen en 

kunnen garanderen dat we bijkomende capaciteit kunnen aanleveren aan de natie 

mocht dit noodzakelijk zijn. Hiervoor nemen we vanuit Defensie deel aan het 

crisisoverleg op federaal en provinciaal niveau om tijdig de behoeften te 

identificeren en onze plannen bij te stellen. We stellen ons beschikbaar op om in te 

springen, mochten de civiele capaciteiten onder te zware druk komen te staan. 

Wij beseffen dat de opgelegde maatregelen een grote impact hebben op de werking 

van Defensie, maar zijn er tegelijk van overtuigd dat jullie deze uitdagingen met 

professionalisme en de nodige flexibiliteit zullen opnemen. Een strikt respecteren 

van de huidige maatregelen is de beste garantie op het behoud van onze 

inzetcapaciteit wanneer hierop een beroep zou moeten gedaan worden. We hebben 

het volste vertrouwen dat we op jullie kunnen rekenen zodra onze bevolking 

bijkomende ondersteuning van Defensie nodig heeft in deze crisis. 

Zorg goed voor jezelf en je naasten, zo kunnen we in de komende weken een 

beroep op jullie blijven doen. 
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