
 

22 februari 2022 

Weddeherziening 2022-2024 

Herwerkte weddeonderhandeling van 19 november 2021 
De voorziene implementatie. 

Door het tijdsverlies, bekomen door de late beslissing van het begrotingsconclaaf en de 
herwerking van het weddedossier, is de implementatiedatum van de eerste fase op  
1 januari 2022 niet haalbaar. Tijdens de onderhandeling werd hiermee rekening gehouden 
en werd geopteerd om de invoering van de eerste fase op de meer realistische datum van 
1 maart 2022 te plannen. Het voorziene bedrag van 60 miljoen euro voor 2022 hebben we 
dan ook verdeeld over 10 maanden zodanig dat de militairen toch de volledige verhoging 
van 2022 zouden ontvangen. 

Voor de weddeverhoging van 2022 en 2023 werden de jaarlijkse verhogingen toegepast 
zoals onderhandeld in april 2021, maar dan wel beperkt tot de huidige maximumwedde van 
de weddetabel. Voor de jaren na het bereiken van de maximumwedde, wordt een gedeelte 
van de loopbaantoelage toegekend. (60% in 2022, 65% in 2023). De commandotoelage en 
de meesterschapstoelage blijven als toelage behouden. 

Voor de volledige weddeherziening in 2024 worden de maximumwedden opgetrokken 
alsook 100% van de loopbaantoelage toegekend. De commandotoelage en 
meesterschapstoelage zijn vanaf dan geïntegreerd in de wedde.  

Uw wedde in 2024 - toelichting 

 
De grafieken hieronder geven u een overzicht van de weddeherziening in 2024 bij het 
bereiken van de totaliteit van de hervorming. De onderste kakigroene lijn in de grafiek is 
de huidige wedde toegekend met het koninklijk besluit van 18 maart 2003 inclusief de 
meesterschapstoelage voor de eerste korporaal chef en de commandotoelage voor de 
officieren. De blauwe streepjeslijn is de wedde van de politie waarop de aflijning gebeurde. 
De groene puntjeslijn is de onderhandelde wedde van april 2021. (zie uitleg op website 
dossier N526 – protocol april 2021) 



 

De nieuwe weddebarema (protocol van 19 november 2021), in uitvoering van de beslissing 
van het begrotingsconclaaf, bestaat uit twee delen. Een gedeelte wedde die weergegeven 
wordt met de lichtgroene lijn in de grafieken. Dit is ook het gedeelte dat in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van het pensioen. En een gedeelte loopbaantoelage. 
De geeloranje lijn geeft het totaal weer van de wedde en de loopbaantoelage. De 
toegekende toelage is het verschil tussen de lichtgroene en de geeloranje lijn. 

Zoals je kan vaststellen komt de totale weddeverhoging iets hoger uit dan de 
onderhandelde weddeverhoging van april 2021. Dit komt omdat de totaliteit van het 
voorziene budget van april 2021 wordt toegekend aan het personeel en op de toelage geen 
bijkomende kosten in rekening moeten worden gebracht. Deze bijkomende kosten dienen 
enkel in rekening te worden gebracht bij het toekennen van wedde. Deze bijkomende 
kosten dienen de uitgaven te dekken van de verhoging van de aan de wedde gekoppelde 
toelagen zoals de x/1850 alsook van de impact van de weddeverhoging op het vakantiegeld 
en de eindejaartoelage. 

Zoals u eveneens op de grafiek kan aflezen wordt de loopbaantoelage pas toegekend vanaf 
een weddeanciënniteit van meer dan 12 jaar afhankelijk van de categorie van personeel. 
Aangezien de toelage van x/1850, toegekend in het kader van oefening en maneuvers en 
van operationele inzet, …, wordt berekend op de effectieve wedde en niet op de 
loopbaantoelage, ontvangen hierdoor de jonge operationele militairen een maximale 
toelage. 

De vrijwilligers 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 12 – Eerste Korporaal Chef 

 
In de tabel hieronder vindt u voor de type loopbaan van vrijwilliger de evolutie van de 
verloning. De kolom percentage verhoging geeft het verhogingspercentage weer tussen de 
kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 inclusief de meesterschapstoelage (Bar 
+ MT 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24)  

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de vrijwilliger met een percentage 
tussen de 3,36 en de 25,18 afhankelijk van de periode van de loopbaan.  

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 6,33%. 



 

 
 

  



 

De onderofficieren Niveau C 

We bekijken de type loopbaan van de meest voorkomende eindgraden, Eerste sergeant-
chef, Adjudant, Adjudant-chef en Adjudant-majoor. 

De Lager onderofficier – Eerste sergeant-chef 

 



 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van lager onderofficier de evolutie 
van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het verhogingspercentage weer 
tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 (Barema 2003) en de kolom 
van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage (Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de lager onderofficier met een 
percentage tussen de 0,89 en de 22,58 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 10,95%. 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 7 – Eerste sergeant-chef 

 
 

De Keuronderofficier – Adjudant 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 7 – Adjudant 

 
 

 



 

 
 

 

  



 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van keuronderofficier de evolutie 
van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het verhogingspercentage weer 
tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 (Barema 2003) en de kolom 
van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage (Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de lager onderofficier met een 
percentage tussen de 0,89 en de 27,23 afhankelijk van de periode van de loopbaan.  

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 12,75%. 

 

De Hoofdonderofficier – Adjudant-chef 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 7 – Adjudant-chef 

 
 

In de onderstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van hoofdonderofficier (Adjudant-
chef) de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het 
verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 
(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de hoofdonderofficier met een 
percentage tussen de 0,89 en de 23,00 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 9,96%. 

 



 

 
 

 

  



 

De Hoofdonderofficier – Adjudant-majoor 

 
 

 

  



 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van hoofdonderofficier (Adjudant-
majoor) de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het 
verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 
(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de hoofdonderofficier met een 
percentage tussen de 0,89 en de 22,87 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 10,39%. 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 7 – Adjudant-majoor 

 
 

De onderofficieren Niveau B 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 10 – Adjudant-chef 

 
 



 

 
In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van hoofdonderofficier (Adjudant-
chef) van het niveau B de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft 
het verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 
(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 



 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de hoofdonderofficier met een 
percentage tot 9,01 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 1,37%. 

De officieren Niveau B 

 
 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van lager officier van het niveau 
B de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het 
verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 



 

(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de lager officier met een percentage 
tot 5,30 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 1,04%. 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 1Ter – Kapitein-commandant 

 
In de bovenstaande grafiek zien we dat de loonopbouw van de lager officieren van het 
niveau B gebaseerd is op de loonopbouw van het middenkader niveau B van politie met 
daarbovenop de commandotoelage die in de wedde wordt geïntegreerd. 

Als we de categorie van lager officieren niveau B vergelijken met het officierskader van 
politie stellen we vast dat deze categorie 188.915 € minder loonmassa opbouwt dan de 
vergelijkbare categorie van de commissaris van politie. 

De lager officieren Niveau A 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 1 – Kapitein-commandant 

 



 

 
 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van lager officier van het niveau A 
de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het 
verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 
(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de lager officier met een percentage 
tot 19,52 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 4,79%. 



 

De hoger officieren Niveau A 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 1 – majoor 

 
 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 1 – Luitenant-kolonel 

 
 

 



 

 
 

In de bovenstaande tabel vindt u voor de type loopbaan van hoger officier (LtKol) van het 
niveau A de evolutie van de verloning. De kolom percentage verhoging geeft het 
verhogingspercentage weer tussen de kolom uit het koninklijk besluit van 18 maart 2003 
(Barema 2003) en de kolom van de nieuwe weddebarema inclusief de loopbaantoelage 
(Bar+Toel 24) 

Zoals u zelf kan vaststellen verhoogt het inkomen van de lager officier met een percentage 
tot 17,29 afhankelijk van de periode van de loopbaan. 

Voor de berekening van het pensioen bedraagt de verhoging van de gemiddelde wedde van 
de laatste 10 jaar 0,29%. 

 



 

Grafiek Typeloopbaan Tabel 1 –Kolonel 

 

Lobbywerk 
Onderhandelingen lopen niet van een leien dak. Voor moeilijke dossiers zoals het dossier 
van de weddeherziening van de militairen gaat heel wat lobbywerk vooraf. Maar ook tijdens 
de onderhandeling kunnen problemen opduiken die het dossier hypothekeren. Zo stelde 
de ministerraad in juli 2021 de beslissing over de weddeherziening uit naar het 
begrotingsconclaaf van oktober 2021 

Om de realisatie van het weddedossier op 1 januari 2022 te kunnen laten starten, trachtte 
Minister Ludivine Dedonder voor het zomerreces 2021 een akkoord over het loondossier 
van de militairen te bekomen. 

Gezien de grote financiële impact (150 miljoen uit budget Defensie en 307 miljoen aan 
perequatie) besliste de regering dit dossier later te behandelen tijdens het 
begrotingsconclaaf van oktober 2021. 

Ondernomen acties door ACV Defensie 

Nadat ACV Defensie vernomen had dat de beslissing uitgesteld werd, namen we 
onmiddellijk contact met de kabinetten van de vice-eersteministers die tijdens het 
begrotingsconclaaf de beslissing over onze loonsverhoging moeten nemen. 

Nog voor het zomerreces hadden we een gesprek met vice-eersteminister en minister van 
Financiën, belast met de coördinatie van de fraudebestrijding, Vincent Van Peteghem 
(CD&V). 

Na het zomerreces, werden we nog ontvangen door de adviseur van Vice-eersteminister en 
minister van Justitie en Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), met de raadgever 
van Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank 
Vandenbroucke (Vooruit) en met de diplomatiek adviseur van Vice-eersteminister en 
minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, Petra De 
Sutter (Groen). 

Aan de hand van concrete elementen (evolutie wedde militairen, vergelijking met openbare 
en private bewakingssector, toetsing ten opzichte van de evolutie van de loonnorm die de 
private sector hanteert, …) streefde ACV Defensie de politici te overtuigen van de absolute 
noodzaak van een weddeherziening voor militairen. 



 

Beslissing begrotingsconclaaf 

Op 12 oktober 2021 hakten de vice-eersteministers de knoop door over de weddeherziening 
van de militairen: 

✓ De verhoging van 150 miljoen euro (vanuit het budget van Defensie) voor de 
weddeherziening werd goedgekeurd. 

✓ De impact op de perequatie moet worden beperkt: 
o Een maximum perequatie van 150 miljoen wordt toegestaan 
o De perequatie mag ten vroegste plaatsvinden in 2025 

De gevolgen van de beslissing begrotingsconclaaf 

De beslissing van het begrotingsconclaaf om beperkte perequatie van 150 miljoen euro toe 
te staan vanaf 2025 heeft dus grote gevolgen voor het in april 2021 onderhandelde dossier. 

1. De eindwedden van alle weddebarema’s mogen niet overschreden worden vóór 1 
januari 2024. Dit houdt tevens in dat de implementatie van de 
meesterschapstoelage en de commandotoelage in de wedde pas kan plaatsvinden 
in 2024. 

2. Op 1 januari kunnen de eindwedden maar beperkt verhogen zodat de maximum 
toegestane perequatie van 150 miljoen in 2025 niet wordt overschreden. Om het 
totale voorziene bedrag van 150 miljoen euro voor weddeherziening aan het militair 
personeel toe te kennen in 2024, werd beslist om bovenop de maximale verhoging 
die in het kader van de perequatie werd toegelaten, een loopbaantoelage toe te 
kennen. 

Met andere woorden, dient het onderhandeld dossier van 30 april 2021 volledig herwerkt 
te worden. 

Barema’s per graad 
Op onze website vindt u de volledig uitgewerkte barema's van de meest voorkomende 
tabellen per categorie. 

• Tabel 12 voor de vrijwilligers 
• Tabel 7 voor de onderoficieren niveau C 
• Tabel 10 voor de onderoficieren niveau B 
• Tabel 1Ter voor de Oficieren niveau B 
• Tabel 1 voor de Oficieren niveau A 

Naast de gewijzigde weddebedragen worden eveneens per categorie en/of per graad de 
gewijzigde basisprincipes beschreven. 

De bedragen in de barema's zijn bruto jaarbedragen. Dit wil zeggen, om uw bruto 
maandwedde te bekomen dat je deze bedragen nog moet indexeren en delen door 12. 

De lichtgroene kolom geeft de bruto jaarwedde vanaf 1 januari 2024 weer, inclusief de 
loopbaantoelage. De lichtblauwe kolom geeft de jaarwedde en loopbaantoelage aan die je 
zal ontvangen vanaf 1 maart 2022 (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch 
Staatsblad) en de grijze kolom geeft de jaarwedde en loopbaantoelage weer die je ontvangt 
vanaf 1 januari 2023. 

Als je in de kolom "huidige wedde" uw huidige bruto jaarwedde terugvindt, dan zie je op 
dezelfde lijn de evolutie van deze wedde in maart 2002, op de volgende lijn wat deze 
jaarwedde zal zijn in januari 2003 en op de daaropvolgende lijn wat deze jaarwedde zal zijn 
in januari 2024. Wil je echter een meer correcte en gepersonaliseerde berekening, vul dan 
ons online aanvraagformulier. 

 

http://www.acvdefensie.be/acvleden/index.php/20220216-wedde-militairen-2022-2024#bar-tabel12
http://www.acvdefensie.be/acvmilitant/index.php/weddesimulatie-2022-2024


 

Gewijzigde principes implementatie 

Vanaf 1 maart 2022 

• worden de jaarlijkse, tweejaarlijkse, driejaarlijkse en vierjaarlijkse tussentijdse 
verhogingen vervangen door jaarlijkse verhogingen. 

Vanaf 1 januari 2024 

• start de wedde-anciënniteit voor alle categorieën vanaf de leeftijd van 18 jaar of 
vanaf de datum van indiensttreding, indien deze later valt. 

• wordt de meesterschapstoelage en de commandotoelage geïntegreerd in de wedde. 
• wordt bij sociale promotie naar de categorie van de oficieren, de 2/3 regel 

afgeschaft 
• zal om de sociale promotie of de overgang attractief te maken, de nieuwe wedde 

minimum 1.000 euro hoger bedragen dan de wedde voor de sociale promotie of 
overgang. 

Om tegemoet te komen aan de genomen politieke beslissing van het begrotingsconclaaf 
werd de onderhandelde weddebarema (protocol van 30 april 2021) herwerkt. (zie tabblad 
"weddeherziening 2022-2024") De voorziene wedde-evolutie (verhogingen) van de 
onderhandelde weddebarema's werden voor de opmaak van de weddebarema 2022/2023 
behouden maar afgetopt op de huidige maximale wedde. Dit om geen perequatie van de 
pensioenen te hebben voor 2024. Daarnaast werd een gedeeltelijke loopbaantoelage 
toegekend. Vanaf 1 januari 2024 verhogen de eindwedden tot het niveau die een maximale 
perequatie van 150 miljoen euro genereerd en wordt de volledige loopbaantoelage 
toegekend. 

Pensioenen / Perequatie 
De nieuwe weddebarema's hebben een impact op de pensioenen van zowel de reeds 
gepensioneerde militair via het systeem van perequatie alsook op de militair die in de 
toekomst gepensioneerd wordt. 

Toekomstig gepensioneerde 

Tijdens de onderhandeling in het voorjaar die afgesloten werden op 30 april 2021 werd er 
met beperkte middelen (Max 150 miljoen euro) getracht om de militaire wedden af te lijnen 
op de wedden van de politie voor het vergelijkbaar competentieniveau. 

Zoals u in ons advies N526 (protocol van 30 april 2021) kan lezen werden niet alle 
personeelscategorieën correct afgelijnd. 

Met de herziening van het weddedossier in oktober, november 2021 (protocol van 19 
november 2021) dienden we, in uitvoering van de beslissing genomen door de vicepremiers 
tijdens het begrotingsconclaaf, de eindwedden van alle personeelscategorieën verlagen 
om de perequatie terug te dringen tot maximum 150 miljoen in 2025 in plaats van de 
kostprijs van 307 miljoen euro uit de onderhandeling van april 2021 (protocol van 30 april 
2021). 

Ondanks het uitdrukkelijk verzoek en tegenvoorstel van ACV Defensie om de 
scheefgegroeide situatie van de eindwedden recht te trekken door: 

• enerzijds de eindwedden van de vrijwilligers op te trekken tot 95% van de 
onderhandelde eindwedde van 30 april 2021 

• anderzijds de eindwedden van de kaders (onderofficieren en officieren) gelijk te 
behandelen door voor alle graden 92% van de eindwedde van 30 april 2021 toe te 
kennen. (Graden waarvan het percentage al hoger uitkomt in het koninklijk besluit 
van 18 maart 2003, behouden uiteraard dit hoger percentage) 



 

besliste de overheid, wegens tijdsgebrek, om geen aanpassingen meer door te voeren. 

Hierdoor blijft de verhouding tussen de eindwedde van april 2021 ten opzichte van de 
eindwedde van november 2021 zeer uiteenlopend en niet rechtvaardig voor bepaalde 
personeelscategorieën: 

• 1KplChef: 94,38 % 
• Adjt Niv C: 89,84% 
• AdjtChef Niv C: 91,7% 
• AdjtMaj Niv C: 91,4% 
• AdjtChef Niv B: 98,67% 
• AdjtMaj Niv B: 98,94% 

• Cdt Niv B: 98,98% 
• Cdt Niv A: 95,63% 
• Maj Niv A: 96,81% 
• LtKol Niv A: 99,71% 
• KolNiv A: 100 % 

Zoals u in bovenstaande gegevens kan vaststellen ontvangt de keuronderofficieren van het 
niveau C een wedde die meer dan 10 procent lager ligt dan de onderhandelde wedde op 30 
april 2021. 

Als je de loopbaantoelage meetelt zal deze keuronderofficier wel degelijk minimaal het 
bedrag van de wedde halen die werd onderhandeld op 30 april 2021. ACV Defensie merkt 
hierbij eveneens op dat deze onderhandelde wedde ook niet marktconform was. 

Dit wil zeggen dat de militair tijdens zijn loopbaan een verloning (wedden en 
loopbaantoelage) zal ontvangen die voor vele categorieën vergelijkbaar is met de wedde 
van de equivalente personeelscategorieën bij de politie. 

Daarentegen zal de militair nog steeds met pensioen gaan met een wezenlijk lager pensioen 
dan dat van de politiebeambte van de equivalente personeelscategorie. 

Dit wezenlijk verschil wordt natuurlijk veroorzaakt door de genomen beslissing van de 
vicepremiers tijdens het begrotingsconclaaf. 

ACV Defensie stelt dat Defensie in de nabije toekomst moet trachten de loopbaantoelage 
te integreren in de wedde zodanig dat deze eveneens meetelt voor de pensioenberekening 
van de militair. 

Enkel op die manier wordt een correcte aflijning op de politie bewerkstelligd. 

 

Perequatie van de bestaande pensioenen 

Wat is perequatie? 

De rust- en overlevingspensioenen van ambtenaren volgen de evolutie van de 
bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Deze aanpassing van het pensioenbedrag 
noemen we perequatie. 



 

De aanpassing van de pensioenbedragen aan de bezoldigingen van de actieve 
personeelsleden gebeurt op basis van korven. Elk rust- of overlevingspensioen van het 
ambtenarenstelsel is verbonden aan een welbepaalde korf. 

Alle pensioenen van eenzelfde korf worden telkens na een referentieperiode van 2 jaar, 
automatisch verhoogd met een bepaald percentage. Dit percentage stellen we per korf vast 
op basis van de verhogingen van: 

• de maxima van de weddeschalen; 
• bepaalde weddebijslagen; 
• het vakantiegeld; 
• de eindejaarspremie. 

Meer informatie over de perequatie vindt u op de website van de federale pensioendienst: 
https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/perequatie 

Perequatie: Wanneer en hoeveel? 

Tijdens het begrotingsconclaaf beslisten de vicepremiers op 12 oktober 2021 dat de 
voorziene perequatiekost van 307 miljoen euro van het onderhandeld weddedossier van 30 
april 2021: 

• beperk diende te worden tot 150 miljoen euro. 
• pas een impact mocht hebben op de perequatie van 2025. 

Door deze politieke beslissing dienden de vakorganisaties samen met de overheid het 
volledige weddedossier te herwerken. 

Om de perequatiekost te herleiden tot 150 miljoen euro werd de onderhandelde wedde 
opgesplitst in een gedeelte aan wedde (die meetelt voor perequatie) en een gedeelte aan 
loopbaantoelage (die NIET meetelt voor perequatie). Hierbij werden de eindwedden die in 
aanmerking worden genomen voor de perequatieberekening begrensd tot de huidige 
eindwedden (KB van 18 maart 2003) tot eind 2023. Pas in 2024 worden de eindwedden 
opgetrokken zodanig dat de eerste perequatie voor de militairen zal plaatsvinden in 2025. 

Het percentage van de perequatie wordt pas in 2025 correct vastgelegd. 

Dit wordt momenteel geraamd rond de 8,7%. Door het systeem van de perequatie betekent 
dit een verhoging van 5% in 2025 en een verhoging met het restpercentage (8,7 ?? - 5) in 
2026. 

Proces weddeonderhandeling en Advies ACV Defensie  
Het volledig proces van deze weddeonderhandeling alsook onze uitgebrachte adviezen 
vindt u terug op de site onder: Dossier “Weddeherziening militairen 2022-2024” 

 

ACV Defensie vindt het absoluut noodzakelijk dat bij een volgende evaluatie en 
bijsturing de situatie wordt rechtgezet alsook dat alle categorieën volledig 

marktconform worden bezoldigd. 

 

 

Walter Van den Broeck 
Secretaris ACV Defensie 

https://www.sfpd.fgov.be/nl/kenniscentrum/perequatie
http://www.acvdefensie.be/acvleden/index.php/20220216-wedde-militairen-2022-2024

