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Aan alle autoriteiten van Defensie tot en met de 
korpscommandanten en de autoriteiten met dezelfde 
bevoegdheden 

 

 

Onderwerp: Verlof 2016 en dienstontheffingen in het kader van de Operatie VIGILANT 
GUARDIAN (OVG) 
 

Ref: DGHR-REG-TRAVARB-001, deel VI - verloven en dienstontheffingen tijdens de 
deelstand “in operationele inzet”, “in militaire bijstand”, “in hulpverlening” en 
gelijkgestelde opdrachten 

 
 
 
1. Synthese: verlof, dienstontheffing, operatie, nationale grondgebied. 

2. De Minister heeft aanvaard dat bepaalde maatregelen voorzien in de Ref kunnen worden 
toegepast in het kader van de Operatie VIGILANT GUARDIAN (OVG), ondanks dat deze 
doorgaat op het nationale grondgebied. 

3. Het blijft primordiaal dat de korpscommandanten er op toe zien: 

a. dat het personeel een maximum aantal vakantieverlofdagen 2016 kan opnemen voor  
30 Apr 17. De maatregel in Par 4.a. dient dan ook een uitzonderlijke maatregel te blijven; 

b. dat, zowel de toegestane, als de geweigerde verlofaanvragen, geregistreerd worden in 
HRM@Defence. 

4. In afwachting van een aanpassing van het reglement DGHR-REG-TRAVARB-001 in overleg met 
de vakorganisaties, zijn de volgende maatregelen van kracht: 

a. Overdracht van het vakantieverlof 2016: 

(1) OOffr en Vrijw 

Het vakantieverlof 2016 dat niet kon worden opgenomen voor 30 Apr 17 wordt van 
ambtswege omgezet in dienstontheffingen wegens operaties die kunnen worden 
opgenomen gedurende de ganse loopbaan van de Mil (zonder vervaldatum); 

(2) Offr 

Deze omzettingsregel naar dienstontheffingen wegens operaties wordt beperkt tot het 
restant van de werkdagen dat niet kon worden opgenomen tegenover het quotum van 
30 werkdagen voorzien in de wet (A16-G1). Naargelang de situatie is het de 
korpscommandant toegestaan om EEN of meerdere bijkomende dagen 
dienstontheffingen wegens operaties toe te kennen. 
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b. De feestdagen binnen Defensie die vallen op een werkdag, de dagen compensatieverlof en 
de dienstontheffingen toegestaan door de MOD, volgen dezelfde omzettingsregel. In 2016 
gaat het om de volgende (halve) dagen: 01 Jan, 28 Mar, 15 Apr, 05 Mei, 06 Mei, 16 Mei, 
21 Jul, 22 Jul, 15 Aug, 01 Nov, 02 Nov, 11 Nov, 15 Nov, 23 Dec (PM), 26 Dec, 27 Dec, 
28 Dec, 29 Dec en 30 Dec. 

c. EEN dag dienstontheffing wegens operaties wordt toegekend aan de Mil per schijf 
(ononderbroken of niet) van 30 kalenderdagen operationele inzet, en dit met een 
terugwerkende kracht vanaf het begin van de OVG. De 30 dagen inzet kunnen bijgevolg 
gecumuleerd worden om deze dagen dienstontheffingen wegens operaties toe te kennen. 
Zoals in Par 4.a. is er geen vervaldatum. 

5. Betrokken eenheden en Pers 

a. ACOS Ops&Trg bepaalt op welke eenheden de maatregel 4.a. van toepassing zal zijn en de 
korpscommandant voor welk personeel binnen het korps. Voor het personeel op wie deze 
maatregel niet van toepassing is, dient het niet opgenomen deel van het vakantieverlof 2016 
wettelijk opgenomen te worden voor 30 Apr 17. 

b. De maatregel 4.b. en 4.c. is strikt beperkt tot het personeel ingezet in de deelstand  
“in militaire bijstand”. 

6. De praktische en administratieve uitvoeringsmaatregelen om de gegevens te registreren zijn 
verspreid aan de eenheden met de HR-Collaborator van 03 Mei 16. 

7. Voor elke andere vraag betreffende deze maatregelen, de POC van de DG HR is de  
Maj Tony FRANSEN, HRA-R/Reg, tony.fransen@mil.be , 9-6321-18326. 
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