
 

  

 

 

 

Stand van zaken: wat doet Defensie in de strijd tegen Covid-19? 

Vandaag zijn de afgekondigde maatregelen te wijten aan Covid-19 sedert twee 
weken van toepassing. Tijd om een tussentijds bilan op te maken. 

Terwijl Defensie zijn essentiële taken verder uitvoert, zetten we maximaal in op tele- 
en thuiswerk. Personeel, niet betrokken bij de essentiële opdrachten, blijft maximaal 
thuis, klaar om ingezet te worden. Het Corona Coördinatie en Informatie Centrum 
(C2IC) draait op volle toeren. Jullie kunnen er met al jullie vragen, opmerkingen en 
suggesties terecht. Bijkomende plannings- en C2 elementen werden in plaats 
gesteld, vooral om diverse opties van steun aan de Natie te bestuderen en op 
efficiënte wijze te coördineren. 

Voor sommigen lijkt het alsof Defensie niet aanwezig is, maar niets is minder waar. 
Achter de schermen wordt keihard samengewerkt met andere departementen en 
overheidsdiensten om in diverse domeinen de militaire capaciteiten in te plannen en 
ter beschikking te stellen daar waar de nood het hoogst is. Volgende lijst met 
activiteiten geeft weer wat Defensie reeds doet in de strijd tegen Covid-19: 

 Versterking Centrale 112 in Brussel en Vlaams Brabant 

 Inzet DRIE ambulances (MHKA) voor het transport van Covid-19 patiënten. 
 Uitbreiding brandwondencapaciteit MHKA ten voordele van andere 

ziekenhuizen: brandwondenpatiënten (van over heel België, uitgezonderd 
Loverval) worden naar het brandwondencentrum MHKA overgebracht om in 
andere ziekenhuizen extra capaciteit vrij te maken. 

 Verhoging van de chirurgische capaciteit (MHKA) met ZES bedden 

 TWEE liaisonofficieren (medische planners) in versterking bij de FOD 
Volksgezondheid (coördinatie- en crisismanagement). 

 Ter beschikking stellen van een beademingstoestel 
 Materiële steun triagezone 

 Repatriëring van landgenoten en EU-burgers 
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 Inzet transport- en opslagcapaciteit (onder meer van mondmaskers) ten 
voordele van de FOD Volksgezondheid (ter beschikking stellen van EEN 
centrale opslagplaats te PEUTIE en ZES provinciale depots). 

 Steun aan de opvang van daklozen in verscheidene grote steden 

Daarnaast houden we ons klaar om, indien gevraagd, op korte termijn volgende steun 
te leveren: 

 ZES Role 1 (Arts, OOffr, verpleegkundige, ambulanciers) staan op notice to 
move 4Hr (binnen de diensturen) en zijn 72hr selfsupporting om pretriage uit 
te voeren, als Medical Quick Reaction Force te ontplooien, civiele Medical 
Task Forces te versterken of af te lossen. 

 Een pool van Emergency Medical Technicians staat op notice to move 8Hr 
(binnen de diensturen) om civiele zorgverstrekkers te versterken of af te lossen 
of om ambulancediensten te versterken. 

 Individuele versterking van medische coördinatie- of beslissingsniveaus met 
medical planners, dierenartsen, apothekers, tandartsen 

 Staffing en eventueel leiding over een Intermediate Hospital Capacity 

 Ter beschikking stellen van een ontsmettingscapaciteit (CBRN, dierenarts) 

 TWEE extra liaisonofficieren (medische planners) in versterking bij de FOD 
Volksgezondheid. 

 Steun door DLD Bio aan het mobiele labo van de civiele bescherming 
 Steun aan de FOD Justitie 

Vanzelfsprekend kunnen, indien nodig, ook andere capaciteiten ingezet worden in 
steun aan de Natie. Vergeten we tenslotte ook niet dat Defensie steeds klaar moet 
zijn om in het buitenland de veiligheid van onze landgenoten te garanderen. 

De boodschap van Defensie naar de Natie toe is duidelijk: we dringen ons niet op 
maar we zijn klaar om snel en doeltreffend hulp te bieden, wanneer de federale 
overheid ons dat vraagt en we een meerwaarde kunnen betekenen. 

Ondertussen zitten we niet stil: buitenlandse operaties in Mali, Niger, Afghanistan, 
Litouwen,… en op zee gaan onverwijld verder. Nationaal blijven we met OVG/OSG 
de veiligheid op straat verzekeren en bewaken we nog steeds een aantal gevoelige 
punten. En dit alles in Covid-19 omstandigheden.  

De veiligheid van het personeel blijft daarbij onze grootste bezorgdheid. Dit mag 
blijken uit de moeilijke beslissingen die we de afgelopen dagen hebben moeten 
nemen met betrekking tot het uitstel van rotaties en het in quarantaine plaatsen van 
personeel. We zijn dankbaar voor het begrip dat het personeel en hun families 
hiervoor hebben kunnen opbrengen. Bijzondere omstandigheden vragen nu eenmaal 
bijzondere beslissingen. 



 

Heel veel van die beslissingen kan u raadplegen op onze websites. Ik vraag dan ook 
aan alle medewerkers van Defensie om zich op de hoogte te houden via: 

 Intranet: http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx 
 Internet: https://mil.be/nl/pagina/covid-19 

 Of uw respectievelijke eenheidscommandant. 

Indien de bovenvermelde kanalen u geen afdoende antwoord kunnen aanleveren, 
kan u zich wenden tot het C2IC: ACOSOPSTRG-Covid19@mil.be. 

Weet dat jullie inzet niet onopgemerkt blijft. Ik mocht bedankingen ontvangen van de 
FOD Volksgezondheid, het Nationaal Crisiscentrum en de minister van 
Ambtenarenzaken voor de wijze waarop de essentiële overheidsdiensten en dus ook 
Defensie elke dag in moeilijke omstandigheden het verschil maken voor ons land en 
onze bevolking. Ik kan me daar volledig bij aansluiten. 
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