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COMMISSION DE LA DEFENSE 
NATIONALE

COMMISSIE VOOR DE 
LANDSVERDEDIGING

du

MERCREDI 24 AVRIL 2013

Matin

______

van

WOENSDAG 24 APRIL 2013

Voormiddag

______

De vergadering wordt geopend om 10.22 uur en voorgezeten door de heer Filip De Man.
La séance est ouverte à 10.22 heures et présidée par M. Filip De Man.

01 Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "het ophalen van oorlogsmunitie door DOVO" (nr. 17118)
01 Question de Mme Bercy Slegers au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "la collecte 
de munitions de guerre par le SEDEE" (n° 17118)

01.01  Bercy Slegers (CD&V): Mijnheer de minister, na de Eerste 
Wereldoorlog bleef er in de Westhoek heel wat onontplofte munitie 
achter. Die belandde in de ondergrond en ieder jaar wordt tijdens 
landbouwwerken of infrastructuurwerken nog heel wat munitie 
bovengehaald.

Wanneer munitie gevonden wordt, moet DOVO onmiddellijk worden 
gecontacteerd. Er is een vaste procedure, die beschrijft wat er moet 
gebeuren als een inwoner dergelijke munitie aantreft. De vraag rijst 
echter wat er gebeurt als DOVO toevallig botst op onontplofte munitie.

Als DOVO tijdens het ophalen van munitie melding krijgt dat er op een 
andere plaats van dezelfde site of van dezelfde gemeente ook munitie 
aangetroffen is, wat is dan de procedure? Moet de burger dan eerst 
opnieuw een melding maken bij DOVO vooraleer DOVO die munitie 
kan meenemen of kan dat tegelijkertijd gebeuren?

Binnen welke termijn komt DOVO ter plaatse om de munitie mee te 
nemen?

Hoeveel munitie wordt er op jaarbasis opgehaald in de Westhoek?

01.01  Bercy Slegers (CD&V): Un 
grand nombre de munitions non 
explosées datant de la Première 
Guerre mondiale sont découvertes 
chaque année dans le Westhoek. 
Il convient d'avertir immédiatement 
le SEDEE lors de la découverte 
d'un engin. Une procédure bien 
déterminée est alors suivie.

Le SEDEE peut-il aller chercher 
immédiatement des munitions qui 
ont été trouvées sur le même site 
ou dans la même commune 
lorsqu'il en est averti durant une 
opération de déminage?

Dans quels délais le SEDEE se 
rend-il sur les lieux pour procéder 
à l'enlèvement de munitions?

Quelle quantité de munitions est 
enlevée chaque année dans le 
Westhoek?

01.02 Minister Pieter De Crem: Indien een persoon die contact heeft 
opgenomen met de politie om een interventie van DOVO te vragen, 
achteraf nog iets vindt op zijn eigendom, past dat in hetzelfde 
interventiemandaat en zal DOVO optreden.

Indien een persoon nog een andere plaats kent waar zich 
oorlogsmunitie zou bevinden of hierover meer inlichtingen heeft, moet 
hij opnieuw contact opnemen met de politie, die hiervoor dan een 
nieuwe vraag tot interventie zal opstellen.

Indien DOVO echter ergens ter plaatse is en ingelicht wordt over een 
vraag tot mogelijke interventie in de buurt, dan bestaat er een 

01.02  Pieter De Crem, ministre: 
Si une personne ayant pris contact 
avec la police pour demander 
l'intervention du SEDEE trouve 
ultérieurement encore un engin 
sur sa propriété, l'enlèvement de 
ce dernier s'inscrit dans le cadre 
du même mandat d'intervention.

Si une personne connaît encore 
un autre lieu où se trouvent des 
munitions datant de la guerre, il 



24/04/2013 CRIV 53 COM 723

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

2

procedure die de ploeg van DOVO toelaat contact op te nemen met 
de lokale politie, teneinde onmiddellijk gemandateerd te worden voor 
de nieuwe opdracht. Dat kan dan mondeling gebeuren. Ter 
administratieve regularisatie zal achteraf een vraag voor interventie
per fax gericht worden aan het bureau Operaties van DOVO.

Tijdens de diensturen kan een ploeg van DOVO vertrekken binnen de 
30 minuten. Buiten de diensturen wordt er gebruikgemaakt van 
ploegen die stand-by zijn. Die hebben vanaf het moment van oproep 
één uur de tijd om zich naar het kwartier te begeven, waar ze zich 
vervolgens klaarmaken voor het uitvoeren van de tussenkomst.

Op jaarbasis wordt in de streek van de Westhoek meer dan 100 ton 
munitie opgehaald. In 2007 was dat 132 ton, in 2008 104 ton, in 2009 
132 ton, in 2010 111 ton, in 2011 143 ton en in 2012 105 ton.

doit reprendre contact avec la 
police qui demandera une nouvelle 
intervention à cet effet.

Si le SEDEE est informé, au cours 
d'une mission, d'une demande 
d'intervention éventuelle dans les 
environs, une procédure permet 
au Service de prendre contact 
avec la police locale en vue d'être 
immédiatement mandaté pour la 
nouvelle mission. Ce mandat peut 
être donné oralement. Une 
demande d'intervention est alors 
transmise a posteriori par fax.

Pendant les heures de service, 
une équipe du SEDEE peut 
démarrer dans les 30 minutes. En 
dehors de ces heures, des 
équipes peuvent être rappelées au 
quartier et disposent d'une heure 
pour s'y rendre.

Chaque année dans le Westhoek, 
plus de cent tonnes de munitions 
sont collectées: 132 en 2007, 104 
en 2008, 132 en 2009, 111 en 
2010, 143 en 2011 et 105 en 
2012. 

01.03  Bercy Slegers (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw 
uitgebreid antwoord.

Ik had gehoord over een geval waarbij een burger bij het vinden van 
munitie met de politie contact moest opnemen en DOVO de dag 
daarna ter plaatse zou komen. Ik ben blij te horen dat er een derde 
procedure is, waarbij de munitie onmiddellijk kan worden 
meegenomen. Omwille van efficiëntie is dat een logische werkwijze.

01.03  Bercy Slegers (CD&V): Je 
me réjouis d'apprendre qu'une 
procédure permet la collecte 
immédiate de munitions.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "de oprichting van een binationale SERE-school" (nr. 17344)
02 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "la 
création d'une école binationale SERE" (n° 17344)

02.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, op 1 april 
begon Defensie de eerste gesprekken met Nederland over het plan 
om samen een gemeenschappelijke SERE-school op te richten. 
SERE staat voor Survival, Evasion, Resistance and Extraction – in het 
Nederlands overleven, ontwijken, verzet bieden en extractie. De 
school zal de naam CSI - Combined SERE Institute - krijgen. Nu 
worden de SERE-trainingen in ons land nog georganiseerd door het 
Combat Survival Center van Defensie.

Mijnheer de minister, ik wil u de volgende vragen stellen over dit 

02.01  Karolien Grosemans (N-
VA): Depuis le 1er avril, la Défense 
négocie avec les Pays-Bas la 
création d’une école SERE 
binationale, le Combined SERE 
Institute (CSI). Actuellement, c’est 
le Combat Survival Center qui 
organise les formations survie, 
évasion, résistance et extraction 
(SERE).
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project.

Werkt Defensie op dit moment al samen met Nederland op het vlak 
van SERE? Indien ja, wat houdt de huidige samenwerking in?

Kunt u meer uitleg geven over het nieuwe project? Welke afspraken 
werden er tijdens de eerste gesprekken met Nederland gemaakt?

Volgens welk tijdschema zullen de verdere besprekingen en 
voorbereidingen verlopen? Op welke termijn zou de school 
operationeel moeten zijn?

Hoeveel Belgische militairen moeten gemiddeld jaarlijks een SERE-
training volgen? Over hoeveel instructeurs en kaderpersoneel 
beschikt Defensie daarvoor?

Hoeveel Nederlandse militairen moeten gemiddeld jaarlijks een 
SERE-training volgen? Over hoeveel instructeurs en kaderpersoneel 
beschikt de Nederlandse Defensie daarvoor?

Over welke capaciteit zal het CSI beschikken? Welke verdeelsleutel 
zal men voorstellen voor de bijdrage van elk land wat zaken betreft als 
instructeurs, kaderpersoneel en jaarlijkse kosten?

La Défense coopère-t-elle déjà 
avec les Pays-Bas dans le 
domaine de la formation SERE et, 
dans l’affirmative, sous quelle 
forme?

Le ministre peut-il apporter des 
précisions sur ce nouveau projet? 
Quels sont les accords déjà 
engrangés?

Quel est le calendrier des 
prochaines négociations et des 
préparatifs et à quelle échéance, 
l’établissement serait-il 
opérationnel?

Combien de militaires belges 
doivent suivre chaque année une 
formation SERE? Quel est l’effectif 
d’instructeurs et de personnel 
d’encadrement dont dispose la 
Défense pour ce faire? Comment 
se présente la situation aux Pays-
Bas?

Quelle sera la capacité du CSI et 
la clé de répartition proposée pour 
la contribution des deux États?

02.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, het oprichten 
van een gemeenschappelijke SERE-school past in de Benelux-
verklaring in het domein van defensiesamenwerking die op 
18 april 2012 werd ondertekend door de drie ministers van Defensie.

Op dit moment werkt België in dit domein al samen met Nederland 
inzake de standaardisatie van materiaal en overlevingsuitrusting en 
voor het stroomlijnen van de trainingsprogramma’s.

Wat deze trainingen betreft, wordt voor de Belgische helikoptercrews 
het onderdeel HUET – Helicopter Underwater Egress Training, 
Shallow Water Egress Training – momenteel al getraind in Gilze-Rijen 
in Nederland, vlak over de Belgische grens, onder begeleiding van de 
Belgische SERE-instructeurs.

Een studie loopt momenteel over de mogelijkheid om de andere 
trainingen gezamenlijk te organiseren voor de piloten uit de 
verschillende landen. Wel is al duidelijk dat de studie van deze 
Benelux-trainingen vanuit één gemeenschappelijke organisatie, het 
Combined SERE Institute, CSI, zal gebeuren. De capaciteiten en de 
verdeelsleutels moeten nog worden bepaald.

Het is goed om te weten dat alle piloten en crews hun verschillende 
operationele kwalificaties dienen te behalen en te behouden. 
Bovendien krijgt al het steunpersoneel van de Air Component dat in 
buitenlandse opdracht vertrekt eveneens een vorming en training, 
aangepast aan de opdracht die ze zullen vervullen.

02.02  Pieter De Crem, ministre: 
La création d’un établissement de 
formation SERE commun s’inscrit 
dans le cadre de la déclaration 
Benelux sur la coopération en 
matière de défense signée le 
18 avril 2012.

La Belgique et les Pays-Bas 
unissent déjà leurs efforts en ce 
qui concerne la standardisation du 
matériel et des équipements de 
survie et la mise au point des 
programmes de formation. 

Encadrées par les instructeurs 
SERE belges, les équipes belges 
de pilote d’hélicoptère sont déjà 
formées à Gilze-Rijen, à une 
encablure de la frontière pour ce 
qui concerne les volets Helicopter 
Underwater Egress Training, 
Shallow Water Egress Training 
(HUET) (évacuation d’un 
hélicoptère immergé). 

La possibilité d'organiser 
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Hierdoor beschikt de Belgische Defensie actueel over het Combat 
Survival Centre met een kern van 14 personen in Bevekom en een 
SERE-antenne van één onderrichter per operationele basis.

In 2012 werden in totaal 302 stagiairs in deze materie gevormd. Voor 
2013 is de vorming en training van een 370-tal stagiairs gepland, 
verdeeld over een 40-tal cursussen en stages.

ensemble les autres formations 
pour les pilotes est examinée. 
L'étude de ces formations Benelux 
sera réalisée par une seule 
organisation commune, le CSI. 
Les capacités et les clés de 
répartition doivent encore être 
déterminées.

Tous les pilotes et équipages 
doivent obtenir et maintenir leurs 
qualifications opérationnelles. Par 
ailleurs, l'ensemble du personnel 
d'appui de la composante Air qui 
part en mission à l'étranger 
bénéficie également d'une 
formation et d'un entraînement 
adaptés. La Défense belge 
dispose à présent du Combat 
Survival Centre composée d'un 
noyau de 14 personnes à
Beauvechain et d'une antenne 
SERE avec un instructeur par 
base opérationnelle.

En 2012, 302 stagiaires au total 
ont été formés en la matière. Pour 
2013, on prévoit la formation et 
l'entraînement de 370 stagiaires 
environ, répartis sur une 
quarantaine de cours et de stages.

02.03  Karolien Grosemans (N-VA): De samenwerking tussen 
België en Nederland lijkt een heel positief verhaal. Wij juichen 
natuurlijk toe dat, als er meerdere projecten worden opgestart, de 
samenwerking tussen de beide landen nog wordt versterkt. Dat is het 
doel: efficiënter zijn in onze opleidingen, kennis delen en natuurlijk 
ook besparen. Daarom hoop ik dat alles goed in kaart zal worden 
gebracht, zodat wij het project achteraf goed kunnen evalueren.

02.03  Karolien Grosemans (N-
VA): La collaboration est positive. 
J'espère que l'ensemble du projet 
sera correctement cartographié, 
pour que nous puissions ensuite 
l'évaluer comme il se doit.

02.04 Minister Pieter De Crem: Goede suggestie. 02.04  Pieter De Crem, ministre: 
C'est une bonne suggestion.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "de nieuwe gehoorbescherming voor militairen" (nr. 17384)
03 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "la 
nouvelle protection auditive pour les militaires" (n° 17384)

03.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, militairen lopen een groot risico op gehoorschade. 
Defensie is zich van het risico bewust en stelt verschillende soorten 
aangepaste gehoorbescherming ter beschikking.

Binnenkort krijgen militairen een nieuw soort oordopje waarmee het 
omgevingsgeluid niet langer wordt gedempt, zoals bij de huidige 

03.01  Karolien Grosemans (N-
VA): La Défense a récemment fait 
l’acquisition de nouvelles 
protections auditives pour les 
militaires. Or, selon la CGPM, un 
syndicat de l’armée, ces bouchons 
d’oreilles se révèlent très 
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gehoorbescherming het geval is.

Volgens legervakbond ACMP zouden de oordopjes jammer genoeg 
erg oncomfortabel zitten wanneer ze langdurig moeten worden 
gedragen. Daarom pleit de vakbond voor voldoende analyses en 
alternatieven.

Ik zou u over de kwestie graag het hiernavolgende willen vragen.

Kan u meer uitleg over dat soort oordopjes geven? Voor welke 
situaties zijn ze bedoeld?

Vanaf wanneer zullen oordopjes door onze militairen worden 
gebruikt?

Hoe is Defensie bij het type in kwestie terechtgekomen? Werden 
verschillende modellen uitgetest? Waarom werd voor het type 
gekozen?

Hoeveel stuks heeft Defensie besteld? Hoeveel bedraagt de 
kostprijs?

Was er ook binnen Defensie al commentaar op het draagcomfort van 
de oordopjes?

Zal Defensie op de vraag van de vakbond ingaan om voldoende 
analyses uit te voeren en comfortabele alternatieven uit te werken 
voor militairen die langdurig gehoorbescherming nodig hebben?

Mijn laatste vraag sluit bij het thema aan.

In februari 2012 hebt u in antwoord op een schriftelijke vraag 
verklaard dat op dat moment een studie aan de gang was om in 
bepaalde gevallen ook gehoorbescherming ter beschikking te stellen 
die op een radio aansluitbaar is.

Wat heeft de studie uitgewezen?

inconfortables lorsqu’ils sont 
portés de façon prolongée.

De quel type de protection auditive 
s’agit-il? Dans quelles situations 
son port est-il indiqué? Quels 
éléments ont motivé le choix de ce 
type de bouchon auditif? Combien 
d’exemplaires ont été commandés 
et à quel prix?

L’organisation syndicale demande 
que des analyses suffisantes 
soient réalisées et que l’on 
fournisse au personnel militaire un 
autre type de bouchon d’oreilles, 
plus confortable, pour une 
protection auditive prolongée. La 
Défense a-t-elle décidé d’accéder 
à cette demande?

Quels sont les résultats de l’étude 
relative aux protections auditives 
pouvant être connectées à une 
radio?

03.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Grosemans, collega’s, Defensie beschikt over verschillende types 
gehoorbescherming van zijn personeel. Recent werd de 
Combat Arms Ear Plug of CAE aangeschaft. Het apparaat beschermt 
permanent tegen impulsgeluiden ten gevolge van bijvoorbeeld het 
vuren. Het laat echter bovendien toe ervoor te kiezen het 
omgevingsgeluid al dan niet te dempen.

Het dempen van het omgevingsgeluid kan nodig zijn als bescherming 
tegen bijvoorbeeld het lawaai van draaiende motoren, maar 
bemoeilijkt de communicatie.

De gebruiker kiest voor de ene of voor de andere optie, door een 
klepje op de CAE te verstellen.

De CAE staat sinds maart 2013 ter beschikking. Er werd om de 
hiernavolgende redenen voor dit type gekozen. Het apparaat levert 
het beste resultaat inzake communicatie en demping. Het beschermt 
zowel tegen omgevingslawaai als tegen impulslawaai zonder dat van 
gehoorbescherming dient te worden veranderd. Het bestaat in drie 

03.02  Pieter De Crem, ministre: 
La Défense se sert de différents 
types de protections auditives. 
Depuis mars 2013, les militaires 
disposent également de Combat 
Arms Ear Plugs (CAE). Ce type de 
protection présente l’avantage de 
ne pas atténuer l’ambiance sonore 
quand ce n’est pas nécessaire, au 
moyen d’un clapet. On a opté pour 
ce type de protection car il s’agit 
du modèle le plus performant sur 
les plans de la communication et 
de l’atténuation. Il étouffe tant les 
bruits de mouvements que le bruit 
ambiant et existe en trois tailles 
différentes.

En 2012 et 2013, 1 150 paires ont 
été commandées au total au prix 
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verschillende maten, waardoor het aan de gehoorgang van de 
gebruiker aanpasbaar is. Het beschermt ook, ongeacht de stand van 
het klepje, permanent tegen impulsgeluid.

Defensie heeft in 2012 en 2013 in totaal 1 150 paar hiervan besteld. 
Zij kosten 6,47 euro per paar.

Veldtesten hebben uitgewezen dat voor ongeveer 4 militairen op 5 het 
comfort hiervan vergelijkbaar is met dat van de otoplasten en niet-
lineaire oordopjes. De algemene voorkeur van de gebruikers bleek 
echter duidelijk uit te gaan naar dit type. Militairen die langdurig 
behoefte aan gehoorbescherming en geen nood hebben aan 
communicatie kunnen eventueel otoplasten krijgen.

De keuze voor het ene of het andere type van gehoorbescherming 
gebeurt steeds na risicoanalyse en na het advies van een 
preventieadviseur. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met 
de uitgeoefende functie en de omstandigheden waarin de militair is 
tewerkgesteld.

De studie heeft uitgewezen dat een universele oplossing niet bestaat. 
De verschillende radiotypes zijn immers niet alleen compatibel met de 
headsets en de gebruiksprofielen zijn bovendien ook erg 
uiteenlopend.

De volgende acties werden ondernomen. In de eerste helft van 2012 
werd een headset ontwikkeld voor de BAMS, de meest verspreide 
gevechtsradio. Deze headset maakt gebruik van een schedelgeleiding 
en laat het dragen van een standaard gehoorbescherming toe. Voor 
de boarding teams van de marine werden een 40-tal speciale in-ear 
headsets aangekocht die kunnen worden gedragen onder een 
standaard oorkap. Voor de special forces group werden een 20-tal 
ruggedized in-ear headsets besteld met three 
dimensional situational awareness. Zij zullen volgens planning in de 
tweede helft van 2013 worden geleverd. Voor alle aankopen van 
radio’s moet voortaan aangepaste gehoorbescherming beschikbaar 
zijn.

de 6,47 euros la paire.

Il ressort de tests réalisés sur le 
terrain que quatre militaires sur 
cinq jugent le confort comparable 
à celui des  bouchons d'oreille 
otoplastiques et non linéaires. La 
préférence est accordée aux CAE. 
Les militaires qui ne doivent pas 
communiquer mais qui ont besoin 
d'une protection auditive de longue 
durée peuvent éventuellement 
recevoir des bouchons d'oreille 
otoplastiques. Le choix de la 
protection auditive s'effectue 
toujours sur la base d'une analyse 
des risques et après avis d'un 
conseiller en prévention.

L'étude relative à la combinaison 
de la protection auditive et d'une 
connexion radio a révélé l'absence 
de solution universelle, en raison 
des différents types de radios et 
de profils d'utilisateurs.

En 2012, un casque a été 
développé pour le système de 
radio de combat BAMS. Ce 
casque recourt à la conduction 
crânienne et permet le port d'une 
protection auditive. Quarante 
écouteurs intra-auriculaires 
pouvant être portés sous un 
casque ont été commandés pour 
les boarding teams de la marine. 
Pour le groupe des Forces 
spéciales, une vingtaine 
d'écouteurs intra-auriculaires 
renforcés avec three dimensional 
situational awareness seront 
commandés pendant le deuxième 
semestre 2013. Des protections 
auditives adaptées seront 
dorénavant prévues pour tous les 
achats de radios.

03.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord.

Ik heb mij een beetje verdiept in die oordopjes en wat mij opvalt is dat 
men mij zegt dat het een enorm groot probleem is. Ik kan mij dit ook 
wel voorstellen want die personen worden aan heel hoge decibels 
blootgesteld. Het is niet zo dat zij oordopjes gebruiken zoals wij dat 
soms doen, namelijk omdat onze echtgenoot snurkt.

Een studie van de Universiteit Gent toont dan ook aan dat de helft van 
alle Belgische militairen gehoorschade heeft als gevolg van die 

03.03  Karolien Grosemans (N-
VA): Il ressort d'une étude de 
l'Université de Gand que la moitié 
des militaires présentent des 
problèmes d'audition. Or la 
Défense ne tient pas de 
statistiques en la matière. Pour 
savoir si les bouchons d'oreille 
fonctionnent réellement, il serait 
pourtant important de disposer de 
ces données, par exemple par 
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wapengeluiden. Als ik dan vraag naar cijfers over gehoorschade dan 
krijg ik als antwoord dat de gevraagde statistische gegevens niet 
worden bijgehouden. Ik vind het vreemd dat er geen statistieken 
bestaan over zo’n belangrijk probleem.

Verder lees ik dat tijdens de volledige duur van de loopbaan het 
gehoor van de militair wordt opgevolgd door de 
arbeidsgeneeskundige dienst. Het moet dan toch mogelijk zijn om 
daar statistieken over op te stellen. Hoe kunnen we anders immers 
weten of die nieuw oordopjes efficiënter werken dan de vorige? Dat 
was maar een bedenking…

l'entremise du service médical.

03.04 Minister Pieter De Crem: Dit is een aangelegenheid waarin wij 
ons laten begeleiden door de technici en de medici. Zo eenvoudig is 
dat. Zij doen hun beste voorstel. Ik wil een beetje een bypass doen. 
Hieruit blijkt dat onze Defensie ook een specialisatiedefensie aan het 
worden is. Wanneer men eigenlijk afstapt van een algemene formule 
van het aankopen van oordoppen maar heel specifiek per opdracht en 
per type militair gaat werken voor gehoorbescherming, dan merkt 
men dat we toch al een hele stap hebben gezet inzake specialisatie. 
De gegevens zijn er, maar omdat dit te maken heeft met een fysiek 
aspect van het militair zijn, laat ik mij altijd door onze medische en 
andere specialisten leiden.

Wat betreft het snurken, een boek onder het hoofdkussen kan 
wonderen doen. De ledigheid is natuurlijk het oorkussen des duivels 
maar daar zullen we het vandaag niet over hebben.

03.04  Pieter De Crem, ministre: 
Nous recueillons l’avis de 
techniciens et de médecins qui 
nous soumettent leur meilleure 
proposition. Du reste, nous 
évoluons de plus en plus vers une 
défense de spécialisation. Au lieu 
d’acheter des protections auditives 
identiques pour tout le monde, 
nous sélectionnons les protections 
les mieux adaptées à chaque type 
de mission et à chaque profil de 
militaire. 

De voorzitter: Die ledigheid is niet aan mevrouw Grosemans besteed want ze heeft nog een vraag voor u.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "het lastenboek voor de opvolger van de A330" (nr. 17385)
04 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le 
cahier des charges pour le successeur de l'A330" (n° 17385)

04.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, tijdens de commissievergadering van vorige week heb ik 
u om meer uitleg gevraagd over de zoektocht van Landsverdediging 
naar een opvolger voor de huidige Airbus A330. Over het lastenboek 
dat in dit kader wordt afgewerkt, kreeg ik graag van u nog wat extra 
informatie. 

Ik heb een aantal vragen.

Wanneer zal het lastenboek zijn voltooid? Welke uiterste datum heeft 
Landsverdediging vooropgesteld? 

Wanneer werd of wordt de request for information verzonden? Naar 
welke bedrijven wordt deze verzonden en op basis van welke criteria 
selecteert Landsverdediging de bedrijven? 

Welke deadline heeft Landsverdediging opgelegd of zal het 
departement opleggen aan geïnteresseerde bedrijven voor de 
aanlevering van oplossingen en prijsoffertes? 

04.01  Karolien Grosemans (N-
VA): La Défense est à la 
recherche d’un successeur à 
l’Airbus A330. Quand la rédaction 
du cahier des charges sera-t-elle 
terminée? Quand et à quelles 
entreprises la demande de 
renseignements sera-t-elle 
envoyée? Dans quel délai les 
entreprises intéressées doivent-
elles rentrer des propositions et 
des offres de prix?
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04.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Grosemans, collega’s, de Ministerraad heeft ingestemd met mijn 
voorstel om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een meerjarig 
contract voor de levering van diensten voor het 
langeafstandsluchtvaarttransport en dit met het oog op het verkrijgen 
van een prijs voor 1 500 uren per jaar. 

Het aantal vluchturen dat minimum dient te worden gerealiseerd, 
bedraagt 1 250 uur. Na de goedkeuring zal eerstdaags een Europese 
publicatie gebeuren om geïnteresseerde kandidaten op te roepen hun 
kandidatuur te stellen. De firma’s die hun kandidatuur wensen in te 
dienen, moeten uiteraard aan een aantal in het domein van de 
opdracht gelegen selectiecriteria voldoen en dit in toepassing van de 
wet van 13 augustus 2011 en van het koninklijk besluit van 
23 januari 2012. Zij zullen eerstdaags alle informatie met betrekking 
tot de opdracht, inclusief de limietdata, terugvinden op de website van 
e-Procurement.

Na de selectiefase zullen de gekozen kandidaten het lastenboek 
toegestuurd krijgen. Landsverdediging plant de verzending van het 
bestek aan de geselecteerde kandidaten in juli. Op dat ogenblik moet 
het lastenboek zijn voltooid en zal het niet meer worden gewijzigd. De 
geselecteerde firma’s zullen een redelijke termijn krijgen om een 
offerte in te dienen. De gunning van de opdracht is gepland tegen 
eind 2013. 

04.02  Pieter De Crem, ministre: 
Le Conseil des ministres a marqué 
son accord sur ma proposition 
tendant à l’ouverture d’un marché 
public pour un contrat pluriannuel 
relatif au transport aérien de 
longue distance. Nous souhaitons 
obtenir un prix pour 1 500 heures 
par an. Au minimum, 1 250 heures 
de vol doivent être assurées.

Une publication à l’échelle 
européenne interviendra dans les 
prochains jours. Toutes les 
informations utiles peuvent être 
trouvées sur le site internet d’e-
Procurement. En application de la 
loi du 13 août 2011 et de l’arrêté 
royal du 23 janvier 2012, les firmes 
intéressées doivent satisfaire à 
une série de critères de sélection. 
À l’issue de la phase de sélection, 
le cahier des charges sera 
adressé aux candidats retenus. 
Cette phase devrait se dérouler au 
mois de juillet. Les 
soumissionnaires bénéficieront 
d’un délai raisonnable pour rentrer 
leur offre. Le marché devrait être 
attribué avant fin 2013. 

04.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb 
vorige keer in de commissie ook al gevraagd om inzage te krijgen in 
het lastenboek. 

Ik heb er alle begrip voor dat er nu in een publieke vergadering weinig 
details kunnen worden gegeven om niet te worden geconfronteerd 
met misbruik van regels met betrekking tot opdrachten of deloyale 
concurrentie. Dat zou evenwel moeten kunnen in een commissie met 
gesloten deuren; daar dient zo’n commissie toch voor. Ik zal u zeggen 
waarom ik heel graag inzage wil krijgen in het lastenboek. Dat is 
omdat het vorige lastenboek de A330 heeft opgeleverd, waar toch wel 
een en ander mis mee was. 

Ten eerste, de A330 was onderbenut. De contracten werden 
aangepast en de vlieguren werden verminderd, van 1 500 naar 1 150.

Ten tweede, wij weten ondertussen ook dat het toestel onderbezet is. 
Het heeft een maximumcapaciteit van 263 passagiers. Over de jaren 
heen had het een gemiddelde bezetting van slechts 39 passagiers of 
15 %.

Ten derde, het is een enorm duur toestel. In 2010 en 2011 heeft het 
ons 11,6 miljoen euro gekost.

Ten vierde, het is ook veel te groot om zonder problemen een bocht 
te nemen of ergens te parkeren. Het kan bijvoorbeeld niet op elk 
militair vliegveld terecht, enkel op heel grote, goed uitgeruste 

04.03  Karolien Grosemans (N-
VA): Comme je l’avais déjà 
demandé précédemment, je 
souhaiterais pouvoir prendre 
connaissance du cahier des 
charges à huis clos. Le précédent 
cahier des charges, qui avait 
donné lieu à l’acquisition des 
A330, n’était pas à l’abri de 
critiques.

L’A330 était non seulement sous-
utilisé et sous-occupé mais aussi 
extrêmement onéreux. De 
surcroît, il est beaucoup trop gros, 
ce qui fait qu’il ne peut pas 
toujours se poser sur des 
aéroports militaires. En outre, il 
volait pour une compagnie qui 
figurait sur la liste noire de l’Union 
européenne. 

D’aucuns ont manifestement jugé 
plus important d’avoir un bel avion 
gouvernemental plutôt qu’un avion 
capable de remplir des missions 
militaires. Le ministre De Crem 
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vlieghavens.

Ten vijfde, het was een vliegtuig dat vloog voor een maatschappij die 
op de Europese zwarte lijst stond. Belgische ondernemingen werden 
uitgesloten en de ervaringsdeskundigen werden er onvoldoende bij 
betrokken. 

Het was precies belangrijk om een heel mooi regeringsvliegtuig te 
hebben, een Belgische Air Force One, zoals ik de vorige keer al zei. 
Dat leek belangrijker dan een vliegtuig voor militaire taken. De 
regering zat er met gemiddeld 46 passagiers in, op 263 plaatsen, en 
heeft acht vluchten gemaakt. Dat waren eigenlijk vier uitstapjes, want 
men zat er niet langer dan zes uur in.

Ik las dat u alvast kiest voor een kleiner toestel, een narrow-body, 
zoals bleek uit een Belga-bericht, maar ik vrees dat men weer op 
dezelfde manier te werk zal gaan en dat er weer niet gekozen zal 
worden voor een juist toestel voor Defensie. Daarom zou ik heel 
graag inzage krijgen in het lastenboek in de commissie 
Legeraankopen.

opterait à présent pour un avion de 
taille plus modeste mais je crains 
qu’une fois de plus, le choix ne se 
porte pas sur l’avion approprié 
pour la Défense.

04.04 Minister Pieter De Crem: Ten eerste, wat de procedure betreft, 
het lastenboek kan worden ingezien in de commissie Legeraankopen. 
Ik heb daarmee geen enkel probleem, rekening houdend met de 
geheimhouding die aan die commissie is verbonden.

Let op, in de commissie Legeraankopen is er geen 
opportuniteitscontrole. Het is niet aan de hand daarvan dat men kan 
zeggen dat het een goede of slechte keuze is. Wij maken met 
Landsverdediging alleen maar de goede keuzes. Ik moet dus wel 
eens de werking van de commissie Legeraankopen in het juiste 
daglicht stellen. Dat is geen commissie waarin men kan zeggen dat 
het geen goede aankoop is. De vraag is gewoon of de procedure 
gevolgd werd.

Ten tweede, het contract dat betrekking had op de A330M is een 
succes over heel de lijn. Wij zijn afgestapt van de dramatische 
beeldvorming die er was bij de oude toestellen A310, die een heel 
specifiek motortype hadden, om de haverklap defect waren en heel 
wat imagoschade veroorzaakten, al dan niet gewild.

Ten derde, het toestel heeft gevlogen van bij de aanvang, behoudens 
een kinderziekte, in januari 2009, als ik mij niet vergis. Het toestel 
heeft veel gevlogen in het kader van pooling and sharing en doet dat 
nu nog meer. Er werd ons gevraagd om het aan te bieden in het 
EATC. Het brengt buitenlandse troepen en goederen ter plaatse op 
een ongelooflijk doeltreffende manier, waardoor het eigenlijk 
overbevraagd aan het worden is.

Ten slotte, ik meen dat deze formule een goede formule is. Het 
toestel kan immers worden ingezet als officieel vliegtuig van de 
regering en als vliegtuig voor Landsverdediging, maar tevens in het 
raam van NAVO-opdrachten of Europese opdrachten. De 
vliegcapaciteit en de actieradius van de A330 waren een ongelooflijke 
troef. Een lange actieradius zal ook een voorwaarde zijn voor de 
nieuwe toestellen.

Wat het landen op militaire luchthavens betreft, de meeste militaire 

04.04  Pieter De Crem, ministre: 
Le cahier des charges peut être 
consulté au secrétariat de la 
commission Achats militaires. 
Cette consultation permettra aux 
membres intéressés de vérifier si 
les procédures ont été suivies 
correctement. Toutefois, la 
commission Achats militaires n’est 
pas le lieu pour contester les choix 
opérés dans le cadre du cahier 
des charges. D’ailleurs, à la 
Défense, nous ne faisons que de 
bons choix. 

Le contrat relatif à l’A330 est une 
réussite totale. Les anciens A310 
tombaient en panne à tout bout de 
champ. L’A330M est très 
fréquemment utilisé dans le cadre 
de la mutualisation et du partage. 
Il a été demandé de le mettre à 
disposition dans le cadre du 
Commandement du transport 
aérien européen (EATC). Il est 
même trop sollicité.

La formule offrant la possibilité 
d’utiliser cet avion à la fois comme 
avion gouvernemental officiel et 
comme avion de la Défense est 
une bonne formule. La capacité de 
vol et le rayon d’action de l’A330 
constituent un atout énorme. Pour 
les nouveaux avions aussi, un long 
rayon d’action sera l’une des 
conditions à remplir. 
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luchthavens zijn geschikt voor het toestel, en andersom. Dit toestel 
vliegt bijvoorbeeld rechtstreeks op Kaboel. Het brengt onze militairen 
en die van andere ISAF-landen rechtstreeks naar de luchthaven van 
Kaboel, wat vroeger niet mogelijk was.

Als dit toestel niet kan landen op een militaire luchthaven, vraag ik mij 
af waar ter wereld de A400M zal kunnen landen.

Tot daar enige kanttekeningen.

La plupart des aéroports militaires 
sont équipés pour accueillir l’A330.
À titre d’exemple, l’A330 nous 
permet d’atteindre Kaboul sans 
escale, ce qui n’était pas possible 
avant. Si l’A330 ne peut atterrir sur 
un aéroport militaire, je me 
demande sur quel aéroport au 
monde l’A440M pourrait atterrir.

04.05  Karolien Grosemans (N-VA): Op Kleine Brogel kan het 
toestel niet landen, meen ik.

04.05  Karolien Grosemans (N-
VA): Cet appareil ne peut pas 
atterrir à Kleine Brogel.

04.06 Minister Pieter De Crem: Mevrouw, zeg tegen uw informant dat 
hij zijn lintmeter moet gebruiken: Kleine Brogel heeft na Ursel één van 
de langste landingspistes in België. Het toestel kan er dus zeker 
landen. Er is zelfs capaciteit om een AWACS-toestel te laten landen. 
Dus de A330, die een veel betere stijg- en landingscapaciteit heeft, 
kan er zeker landen. Wat u zegt, klopt gewoon niet.

04.06  Pieter De Crem, ministre: 
Kleine Brogel possède l’une des 
pistes d’atterrissage les plus 
longues de Belgique, capable 
d’accueillir l’A330 et même les 
avions AWACS.

04.07  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, het 
probleem is niet het landen maar het taxiën. De A330 is in Melsbroek 
al eens op zijn zij beland omdat er niet voldoende plaats was om te 
draaien. De vleugel bleef bijna in een hangar hangen.

04.07  Karolien Grosemans (N-
VA): Ce n’est pas l’atterrissage qui 
pose problème, mais les 
manœuvres qui suivent. À 
Melsbroek, il est déjà arrivé que 
l’appareil atterrisse sur le flanc. 

04.08 Minister Pieter De Crem: Wie maakt u dat eigenlijk allemaal 
wijs? Dat vraag ik mij echt af!

04.08  Pieter De Crem, ministre: 
Mais qui vous raconte de telles 
sornettes?

04.09  Karolien Grosemans (N-VA): Zulke zaken staan ook in de 
krant. Maar goed, ik heb mijn punt gemaakt, de A330 is onderbenut, 
onderbezet, en vandaar ook veel te duur. Ik hou het echter positief. Ik 
ben enorm blij dat ik het lastenboek kan inzien in de commissie voor 
de Legeraankopen. Daar zal ik al mijn technische vragen kunnen 
stellen.

04.09  Karolien Grosemans (N-
VA): Ce type d’incident est 
rapporté par la presse. Je persiste 
à dire que l’A330 est 
insuffisamment exploité, a un taux 
d’occupation trop faible et est 
beaucoup trop onéreux. 

04.10 Minister Pieter De Crem: Men kan de toekomst nooit 
voorspellen. De eerste twee jaren van mijn mandaat werd ik om de 
haverklap geconfronteerd met vragen over de twee A330’s. Die 
konden hun werk niet doen, die stonden in panne, er scheelde altijd 
iets met die toestellen, maar dat was echt een overgangsperiode. De 
huidige formule is echt heel bruikbaar, en de moderne toestellen zijn 
overal inzetbaar, ook in EATC, wat niet het geval was toen wij het 
toestel hebben verworven, begin 2009. Nu is dat wel het geval. 
Kortom, ik meen dat dit alleen een positief verhaal kan zijn.

04.10  Pieter De Crem, ministre: 
La formule actuelle est réellement 
excellente. Les appareils 
modernes peuvent être déployés 
partout y compris dans le cadre de 
l’EATC.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

05 Question de M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "la 
suppression de la zone HTA 8" (n° 17228)
05 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de opheffing van de HTA 8" (nr. 17228)
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05.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, veuillez 
m'excuser pour mon retard. J'étais retenu dans une autre 
commission.

Monsieur le ministre, vous savez que la Wallonie investit depuis 
plusieurs années dans les énergies renouvelables – on a beaucoup 
parlé du photovoltaïque récemment – afin d'atteindre 30 % 
d'électricité verte en 2016.

Plusieurs projets d'éoliennes ont vu le jour et d'autres, importants, 
sont programmés.

Dans le nouveau cadre de référence, sorti le 21 février 2013, le 
gouvernement wallon s'est accordé sur une contribution de l'éolien 
onshore en territoire wallon d'un objectif de 4 500 GW à 
l'horizon 2020, ainsi que le principe d'une trajectoire annuelle pour y 
aboutir.

En province de Liège, divers projets coexistent depuis maintenant six 
ans. Certains sont remis en question par l'existence d'une 
Helicopter Training Area (la HTA 8), qui s'étend approximativement 
de l'est du Brabant wallon (Jodoigne, Ramillies, Hélecine) vers la 
Hesbaye liégeoise (Oreye, Remicourt, Fexhe-le-haut-Clocher, etc.) et 
le Namurois (Eghezée, Wasseiges, Fernelmont, etc.). Jusqu'il y a 
peu, la HTA 8 était classée en zone de grand danger et excluait toute 
possibilité d'installation d'éoliennes. En février dernier, la 
General Chart for Obstacle Evaluation a été modifiée en créant deux 
couloirs dans la HTA 8.

J'ai pris les cartes avec moi pour qu'on puisse visualiser les 
changements. Les zones d'exclusion varient, comme on le voit ici. 
Mais on ne sait pas sur quelle base, ce qui est à l'origine de ma 
question.

Par la même occasion, la HTA 8 a été étendue vers le sud, englobant 
totalement les communes de Faimes, Braives et Donceel et 
partiellement celles de Villers-le-Bouillet, Verlaine et Grâce-Hollogne. 
En clair, les surfaces perdues au centre de la HTA 8 ont été reportées 
vers le sud. C'est le glissement auquel je faisais allusion.

Si les modifications permettent de réaliser certains projets envisagés, 
elles en hypothèquent d'autres, notamment celui des communes de 
Faimes, Verlaine et Donceel envisagé depuis 2007. Ce projet, outre 
les communes, associait largement les citoyens à qui il allait être 
proposé de devenir coopérateurs.

Depuis le déménagement des Agusta A-109 à Beauvechain, rares 
sont les hélicoptères qui s'entraînent dans la HTA 8. L'existence 
même de cette zone d'exclusion ne semble plus se justifier.

Monsieur le ministre, voudriez-vous nous informer du nombre et du 
type d'entraînement qui ont été effectués dans cette zone les deux 
dernières années. Leur fréquence justifie-t-elle le maintien d'une zone 
d'exclusion qui remet en question le développement des projets de la 
Wallonie en énergie verte?

Est-il envisageable de revoir ces questions pour qu’elles puissent 

05.01  Denis Ducarme (MR): Een 
aantal projecten in het kader van 
de doelstelling die Wallonië zich 
had gesteld om tegen 2020 
4 500 GW te produceren uit 
onshore windenergie komen in het 
gedrang door de aanwezigheid en 
de uitbreiding naar het zuiden van 
een trainingszone voor helikopters, 
de HTA 8, die zich uitstrekt van het 
oosten van Waals Brabant naar 
Luiks Haspengouw en de regio 
Namen. 

Dat is onder meer het geval voor 
het project van de gemeenten 
Faimes, Verlaine en Donceel, dat 
al sinds 2007 gepland was en 
waarvan de burgers coöperant 
zouden kunnen worden. 

Sinds hun overbrenging naar 
Bevekom worden er in de zone 
HTA 8 nog maar weinig 
trainingsvluchten met 
Augustahelikopters uitgevoerd.

Hoeveel en wat voor 
trainingsvluchten werden er de 
jongste twee jaar in die zone 
uitgevoerd? Rechtvaardigt het 
aantal vluchten de handhaving van 
een verbodszone die de 
ontwikkeling van Waalse 
groenestroomprojecten in de weg 
staat? Zouden die kwesties niet 
kunnen worden herbekeken om ze 
in lijn te brengen met de lopende 
projecten? 
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correspondre aux projets en cours?

05.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, la zone Helicopter 
Training Area 8 (HTA 8) est une zone d’entraînement à basse altitude 
pour les hélicoptères de la Défense. Elle se trouve à proximité de la 
base aérienne de Beauvechain et constitue de facto la zone 
d’entraînement la plus proche et la plus utilisée par ces hélicoptères. 
Les vols effectués dans cette zone, tant de jour que de nuit, sont 
quotidiens et nombreux.

En février 2012, la Région wallonne a sollicité, dans le cadre du projet 
éolien, un aménagement de cette zone. À la suite de cette demande, 
la Défense a présenté aux deux ministres wallons compétents en la 
matière, à savoir les ministres Nollet et Henry, des adaptations à la 
zone HTA 8 permettant ainsi de concilier tant les aspects 
opérationnels de la Défense que les ambitions de la Région wallonne. 
Ce faisant, les dimensions de la zone HTA 8 ont été adaptées en 
maintenant la zone indispensable à un entraînement efficace.

Je tiens à signaler que l’éventuelle suppression entraînerait la 
fermeture de la base de Beauvechain, ce qui n’entre nullement dans 
nos intentions!

05.02  Minister Pieter De Crem: 
HTA 8 is de laagvliegzone die het
dichtst bij Bevekom ligt, en er 
worden dagelijks, zowel overdag 
als ’s nachts, tal van vluchten in 
uitgevoerd. Op verzoek van het 
Waals Gewest werden de grenzen 
van dat gebied aangepast 
teneinde de doelstellingen van het 
Gewest te verzoenen met een 
efficiënte training. De afschaffing 
van de zone zou tot de sluiting van 
de basis te Bevekom leiden, 
hetgeen niet onze bedoeling is.

05.03  Denis Ducarme (MR): Monsieur le ministre, je transmettrai 
votre réponse à l’ensemble des acteurs du secteur qui ont attiré mon 
attention sur le dossier (communes, acteurs citoyens, firmes) en leur 
suggérant de reprendre contact avec votre département ou encore la 
Région wallonne.

C'est en effet avec cette dernière que vous aviez adapté en 2012, 
selon les demandes, les zones d'entraînement hors éoliennes.

Je pense qu'ils seront satisfaits de votre réponse. S'il devait y avoir 
d'autres questions par rapport à ce sujet, je me permettrais, monsieur 
le ministre, de revenir à vous en commission.

05.03  Denis Ducarme (MR): Ik 
zal uw antwoord bezorgen aan de 
actoren (gemeenten, burgers, 
bedrijven) die mijn aandacht op 
die problematiek hebben 
gevestigd en hun voorstellen met u 
of met het Gewest contact op te 
nemen.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

06 Question de M. Denis Ducarme au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le cumul 
d'activités autorisées avec la pension des militaires" (n° 17227)
06 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de activiteiten die militairen mogen cumuleren met hun pensioen" (nr. 17227)

06.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, monsieur le 
ministre, actuellement, le cumul de revenus autorisés aux militaires 
pensionnés d'office pour une autre raison que l'inaptitude physique, 
est réglé par le § 4 de l'article 4 de la loi du 5 avril 1994: "Pour les 
pensions de retraite visées à l'article 5, § 1er, et accordées à des 
personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans 
pour une raison autre que l'inaptitude physique, les montants limites à 
prendre en compte, pour la période comprise entre la date de prise de 
cours de la pension et le 31 décembre de l'année qui précède le 65ème

anniversaire de l'intéressé, sont ceux prévus au § 1er et les revenus 
visés au § 1er sont ceux afférents à ces mêmes années, tandis que la 
réduction à appliquer est celle qui résulte de l'application du § 7".

L'article 5, § 1, précise: "Lorsque l'application de l'article 4 a pour effet 

06.01  Denis Ducarme (MR): Met 
het voorstel betreffende de 
hervorming van de toegelaten 
beroepsactiviteit voor 
gepensioneerden, dat op 
11 januari jongstleden door de 
ministerraad werd aangenomen, 
wordt de uitzonderingsregeling 
voor de ambtshalve op pensioen 
gestelde militairen (wier situatie 
momenteel wordt geregeld door 
artikel 4 van de wet van 5 april 
1994) afgeschaft voor wie nog niet 
met pensioen was of als 
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d'entraîner la suspension ou la réduction soit d'une pension de retraite 
ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, soit d'une pension de retraite 
accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant 
l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit 
d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel 
de carrière des cadres d'Afrique, cette pension est réduite de 20 % ou 
de 10 % selon que, abstraction faite des bonifications de temps 
accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services 
militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint 
pas les trois quarts du traitement ayant servi de base à sa liquidation. 
S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire 
ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, 
la limite précitée des trois quarts est remplacée par les neuf 
dixièmes".

La proposition de réforme de l'activité autorisée aux pensionnés 
adoptée par le Conseil des ministres du 11 janvier dernier met fin à 
l'exception pour les militaires mis à la pension d'office, s'ils n'étaient 
pas encore pensionnés et s'ils ne se trouvaient pas dans une situation 
de cumul.

Donc, rien ne change pour le passé si le pensionné exerce déjà une 
activité professionnelle, mais le cumul est fortement réduit pour les 
militaires qui partiront à la pension après le 1er janvier 2014.

Cette disposition est passée un peu inaperçue dans la réforme du 
régime des revenus autorisés. Elle suscite légitimement maintenant 
de nombreuses réactions.

Monsieur le ministre, auriez-vous l'amabilité de m'expliquer la 
motivation d'une telle mesure? Personnellement, j'estime qu'elle ne 
s'explique pas réellement en termes budgétaires car l'échantillon est 
réduit et le gain budgétaire ne doit pas être énorme. Elle entraînera 
d'ailleurs de probables changements de comportement qui 
impliqueront des rentrées fiscales et sociales réduites.

Sur le fond, cette modification abrupte semble profondément injuste. 
De nombreux militaires choisissent de renoncer à l'avancement pour 
quitter la Défense plus rapidement (auparavant, les commandants 
pouvaient quitter à 51 ans). Beaucoup ont opté pour la carrière 
militaire, car elle présentait l'avantage d'une retraite précoce 
autorisant un cumul favorable. La carrière militaire est particulière et 
le législateur en a tenu compte jusqu'à ce jour, tant au niveau de l'âge 
de la retraite que du régime particulier de cumul.

La réforme met fin à un pan de ce régime particulier. Certes, le 
militaire part à la retraite avant 65 ans, mais c'est son statut qui le 
prévoit: il ne peut faire autrement, même s'il devient général (pension 
à 59 ans pour un général-major, à 61 ans pour un lieutenant-général).

Dans le seul cas du lieutenant-général, la carrière peut atteindre 
43 ans s'il débute ses études dès 18 ans, mais de toute façon il doit 
partir à la retraite à 61 ans et ne remplit dès lors pas les conditions 
d'un cumul illimité.

Monsieur le ministre, avez-vous entrepris auprès de votre collègue 
des Pensions une démarche par rapport à cette réforme visant à 
reconsidérer ce qui semble peu logique?

gepensioneerde nog geen 
toegelaten beroepsactiviteit 
uitoefende. De mogelijkheid tot 
cumulatie wordt fors ingeperkt 
voor de militairen die na 1 januari 
2014 met pensioen gaan.

Een en ander doet terecht vragen 
rijzen.

Wat is de reden voor deze 
fundamenteel onrechtvaardige 
hervorming, die wellicht maar een 
beperkte begrotingswinst oplevert? 
Deze maatregel betekent het 
einde van een belangrijk 
onderdeel van het bijzondere 
stelsel van de militaire loopbaan, 
die veel militairen net kozen 
vanwege de lage pensioenleeftijd 
en de mogelijkheden om bij te 
verdienen. Militairen gaan dan wel 
met pensioen vóór de leeftijd van 
65 jaar, maar dat is statutair zo 
bepaald. Zelfs een luitenant-
generaal, die op de leeftijd van 61 
jaar met pensioen moet, vervult 
niet de voorwaarden om onbeperkt 
te mogen bijverdienen.

Hebt u samen met uw collega van 
Pensioenen nog eens nagedacht 
over de ongerijmdheden die deze 
hervorming bevat?
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06.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, à question délicate, 
réponse délicate. Le projet de loi régissant le cumul des pensions du 
secteur public avec des revenus provenant de l’exercice d’une activité 
professionnelle ou avec un revenu de remplacement est un sujet 
relevant de la compétence du ministre des Pensions.

Cela dit, j’ai constaté et constate quotidiennement que, dans 
l’ensemble des mesures envisagées, ce projet a, en ce qui concerne 
les militaires, des conséquences pénalisantes en cas de cumul d’une 
activité. Je tiens à souligner que le projet n’a pas encore passé le cap 
des négociations syndicales tant au sein de la Fonction publique 
qu’au niveau des syndicats militaires représentatifs. Des réunions 
techniques ont lieu avec les syndicats.

En ce qui concerne la négociation avec les syndicats militaires, 
sachez que l’article 40, § 2, de la loi du 23 avril 2010 portant exécution 
temporaire de l’organisation des relations entre les autorités publiques 
et les syndicats du personnel militaire interdit de communiquer les 
documents relatifs aux négociations tant que ces dernières ne sont 
pas clôturées.

De par ce fait, il m'est impossible de fournir plus de détails en la 
matière mais vous aurez compris que je suis l'évolution de ce dossier 
avec beaucoup d'attention.

Ceci étant dit, ce n'est pas pour me cacher mais cela relève de la 
compétence de mon collègue vice-premier ministre, Alexandre 
De Croo, ministre des Pensions.

Il y a eu au début du gouvernement, lorsque le prédécesseur du 
ministre De Croo travaillait sur ce dossier, des propositions pour 
établir des exceptions visant certaines catégories. Si je ne me trompe, 
d'après mes souvenirs, il s'agit du personnel de sécurité, les pompiers 
et d'autres catégories du personnel y référant ou faisant référence au 
militaire mais malheureusement, cette possibilité n'est plus 
maintenue.

Les propositions sur la réforme des pensions sont maintenues dans 
leur entièreté, ce qui entraîne une certaine rigidité vis-à-vis des 
militaires. C'est le constat que je dois faire.

06.02  Minister Pieter De Crem: 
Deze kwestie valt onder de 
bevoegdheid van de minister van 
Pensioenen. Ik stel echter iedere 
dag vast wat de nadelige gevolgen 
zijn van dit plan, waarover 
trouwens nog geen 
overeenstemming is bereikt met 
de vakbonden. Momenteel vinden 
er technische besprekingen plaats.

Het is bij wet verboden 
documenten met betrekking tot 
onderhandelingen met de militaire 
vakbonden publiek te maken, 
zolang de onderhandelingen niet 
zijn afgerond.

In de tijd van de voorganger van 
de heer De Croo zijn er voorstellen 
ingediend over uitzonderings-
regelingen voor brandweerlieden, 
veiligheidspersoneel en militair 
personeel. Deze voorstellen 
werden niet gehandhaafd, wat 
heeft gezorgd voor een zekere 
rigiditeit ten aanzien van militairen. 
Ik wil daarmee overigens geen 
waardeoordeel uitspreken over het 
werk van mijn collega bevoegd 
voor de pensioenen, want dat is 
uitstekend.

06.03  Denis Ducarme (MR): Je l'entends bien et vous remercie pour 
votre réponse car vous avez utilisé les qualificatifs "pénalisant" et 
"rigidité".

06.04  Pieter De Crem, ministre: Si je peux me permettre de vous 
interrompre, ce n'est pas un jugement de valeur sur l'excellent travail 
qui est réalisé sur cette réforme des pensions.

06.05  Denis Ducarme (MR): Je sais que vous adorez votre collègue 
des Pensions mais j'entends quand même sinon un jugement de 
valeur, une forme d'analyse objective des problèmes que cette 
réforme pose.

Dans le respect de la majorité gouvernementale, je vais m'adresser à 
votre collègue des Pensions avec des questions sensiblement 
comparables. Nous aurons sans doute également la possibilité 

06.05  Denis Ducarme (MR): 
Voor mij was dit evenwel in zekere 
mate een objectieve analyse van 
de problemen die de 
pensioenhervorming meebrengt. Ik 
zal mij ter zake ook tot uw collega 
van Pensioenen wenden. Ik 
betwijfel dat men deze hervorming 



CRIV 53 COM 723 24/04/2013

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

15

d'évoquer les retours qu'il peut nécessairement rencontrer en 
négociation syndicale. Je doute qu'on ne puisse pas, dans une 
situation très spécifique comme celle liée au statut militaire, envisager 
cette réforme globale avec un peu plus de souplesse pour les cas que 
nous traitons au sein de cette commission.

wat dit onderwerp betreft niet met 
een beetje meer soepelheid kan 
toepassen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "het standpunt van Defensie inzake het MUSIS-programma" (nr. 17386)
07 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le 
point de vue de la Défense en ce qui concerne le programme MUSIS" (n° 17386)

07.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik verwijs 
voor de achtergrond van deze vraag naar het verslag van de 
commissievergadering van 16 april. Ik wil herhalen dat het dossier 
voor mij van grote symbolische waarde is, omdat het is niet alleen 
belangrijk is voor de toekomst van de militaire samenwerking binnen 
Europa, maar ook voor de ondersteuning van militaire operaties.

Het MUSIS- of CSO-programma is momenteel slechts een 
voorwaardelijk programma in het ontwerpplan Investeringen voor 
Defensie en Veiligheid 2013-2014. Ik wil u daarom graag opnieuw 
enkele vragen stellen over het standpunt van Defensie aangaande de 
deelname aan het programma.

Mijnheer de minister, wat is de officiële deadline die Frankrijk ais 
pilootland heeft bepaald voor deelname aan het programma? Hebt u 
Frankrijk al op de hoogte gebracht van de huidige positie van 
Defensie inzake het programma, al dan niet officieel? Zo ja, wat was 
de reactie? Zo neen, lijden wij geen gezichtsverlies door niet of 
laattijdig te reageren? Krijgt Defensie daarover geen vragen vanuit 
Frankrijk?

Hebt u uw collega van Wetenschapsbeleid op de hoogte gebracht van 
de huidige plannen van Defensie? Wat was zijn reactie?

Kunt u de interne studie die tot doel had het niveau van deelname te 
onderzoeken, ter inzage voorleggen aan het Parlement? U zegt dat 
Defensie geen nood heeft aan 5 % van de CSO-capaciteit. Aan 
hoeveel procent is er volgens de studie dan wel nood?

Ten slotte, werd de mogelijkheid onderzocht om andere landen die 
nog niet bij MUSIS betrokken zijn, zoals Nederland, via ons land te 
laten instappen in het CSO-satellietsysteem om op die manier onze 
financiële last te verlichten? Kunt u daarover een stand van zaken 
geven? Indien niet, waarom niet?

07.01  Karolien Grosemans (N-
VA): Pour moi, ce dossier a une 
grande valeur symbolique étant 
donné qu'il est important non 
seulement pour l'avenir de la 
coopération militaire en Europe, 
mais également pour l'appui des 
opérations militaires.

Le programme MUSIS ou CSO 
n'est encore inscrit qu'au 
conditionnel dans le projet de Plan 
d'investissements pour la Défense 
et la Sécurité 2013-2014.

Quelle est la date butoir officielle 
imposée par la France pour 
participer au programme? La 
France a-t-elle été avertie de la 
position actuelle de la Défense? 
Quelle a été sa réaction? Une 
réaction nulle ou tardive ne 
porterait-elle pas ombrage à notre 
réputation? La Défense ne reçoit-
elle aucune question à ce sujet de 
la part de la France? Votre 
collègue en charge de la politique 
scientifique a-t-il été averti des 
projets actuels de la Défense? 
Quelle a été sa réaction?

Le Parlement pourrait-il consulter 
l'étude interne relative au niveau 
de participation? Selon cette 
étude, quel pourcentage de la 
capacité du système CSO serait 
nécessaire?

A-t-on étudié la possibilité 
d'impliquer d'autres pays qui ne se 
sont pas encore engagés dans 
MUSIS, tels les Pays-Bas, dans le 
dispositif satellitaire CSO par le 
biais de la Belgique en vue 
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d'alléger notre charge financière?

07.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, het pilootland 
Frankrijk had gevraagd om in verband met de instap in MUSIS over 
een aandeel van 5 % in het ruimtesegment, bepaald op 75 miljoen 
euro, een standpunt kenbaar te maken voor de zomer van 2012. 
Aangezien België een bedrag van 50 miljoen euro via BELSPO heeft 
geïnvesteerd, werd gevraagd welke return het kan krijgen voor dat 
bedrag, in plaats van het initieel bedrag van 75 miljoen euro als 
instapvoorwaarde en tegelijk welke investeringen er noodzakelijk zijn 
voor het grondsegment. Frankrijk heeft daarop nog geen antwoord 
geformuleerd en onderzoekt momenteel diverse offertes omtrent de 
uitbouw van het grondsegment. Pas bij de Franse ondertekening van 
het contract rond de zomer van dit jaar, zullen de investerings- en de 
werkingskosten concreter worden. In het tweede semester van dit jaar 
wordt het standpunt van België verwacht om de technische deadline 
te respecteren.

In 2014 is de effectieve opbouw van het grondsegment nodig om, na 
de testfase van 2015, de lancering van het ruimtesegment in 2016 
niet in het gedrang te brengen. Er wordt dus gewerkt aan de hand van 
die planning.

De huidige positie van België wordt verklaard en gevolgd via de 
Belgische liaison officer bij de Direction Générale de l’Armement in 
Parijs, de verantwoordelijke dienst voor het programma. Het 
departement Wetenschapsbeleid volgt vooral de investeringen die 
gepaard gaan met de voorbehouden 50 miljoen euro voor het 
ruimtesegment op. Het departement Wetenschapsbeleid is ervan op 
de hoogte dat Defensie niet wenst te investeren in het ruimtesegment.

De investeringen van Defensie betreffende het grondsegment van 
MUSIS vormen een exclusieve bevoegdheid van Defensie. De interne 
studie van Defensie betreft geen uniek document doch een aantal 
zeer technische briefings en documenten tussen de 
stafdepartementen die de verschillende opties toelichten. De initiële 
behoeftestellingen van ADIV gingen uit van 5 % van de hoeveelheid 
beelden. De latere studiedocumenten tonen aan dat de kwantiteit van 
de beelden van ondergeschikt belang is aan de kwaliteit. Vandaar dat 
Defensie geen nieuw percentage heeft vastgelegd, maar een 
onderhandelingsbasis zoekt met Frankrijk, op basis van de 
50 miljoen euro, om te vermijden dat de deelname zou leiden tot een 
rangschikking van participerende landen puur gebaseerd op 
kwantiteit. Een overeenkomst met Frankrijk betreffende MUSIS zal 
dus noodzakelijke elementen van zowel kwantiteit als kwaliteit moeten 
bevatten. Zoals reeds vermeld, voldoet de huidige kwantiteit, 2,5 % 
van het programma Hélios, om de behoefte van Defensie te dekken.

België heeft geen concrete stappen ondernomen naar andere 
partners. Dat komt ons niet toe, daar Frankrijk het pilootland is in het 
betreffende dossier.

07.02  Pieter De Crem, ministre: 
Le pays qui pilote ce projet, en 
l'occurrence la France, a demandé 
de faire connaître une position 
avant l'été 2012 concernant une 
part de 5 % dans le segment 
spatial fixée à 75 millions d'euros. 
Étant donné que la Belgique a 
investi un montant de 50 millions 
d'euros par le biais de BELSPO, il 
a été demandé quel retour elle 
pourrait espérer sur cet 
investissement si ce dernier 
remplaçait le montant initial de 
75 millions d'euros réclamé 
comme droit d'entrée dans le 
programme. La Belgique s'est 
également enquise des 
investissements nécessaires pour 
le segment terrestre. La France 
n'a pas encore formulé de réponse 
à ce sujet et étudie actuellement 
diverses offres pour le 
développement du segment 
terrestre. Les coûts 
d'investissement et de 
fonctionnement seront connus 
avec plus de précision lorsque la 
France aura signé le contrat. En 
ce qui concerne la date butoir 
imposée sur le plan technique, 
l'avis de la Belgique est attendu 
pour le deuxième semestre de 
l'année.

L’installation et la mise en service 
du segment sol en 2014 est 
indispensable pour ne pas 
compromettre le lancement du 
segment spatial en 2016, après 
les tests réalisés en 2015.

L’officier de liaison belge auprès 
de la Direction Générale de 
l’Armement à Paris est le porte-
parole de la position défendue par 
la Belgique et en assure le suivi. 
Le département de la Politique 
scientifique suit principalement les 
investissements associés aux 
50 millions d’euros réservés pour 
la composante spatiale et sait 
parfaitement que la Défense ne 
souhaite pas investir dans ce 
domaine.
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Les investissements relatifs au 
segment au sol du programme 
MUSIS relèvent de la compétence 
exclusive de la Défense. Une 
étude interne rassemble une série 
de briefings extrêmement 
techniques et des documents 
commentant les différentes 
options. 

Le SGRS avait fixé ses besoins 
initiaux à 5 % de la quantité 
d’images. Les documents d’étude 
ultérieurs démontrent que la 
qualité des images importe 
davantage que leur quantité. C’est 
la raison pour laquelle la Défense 
n’a pas arrêté de nouveau 
pourcentage, mais cherche plutôt 
un socle de négociation avec la 
France sur la base des 50 millions 
d’euros pour éviter que la 
participation ne conduise à un 
classement des pays contributeurs 
fondé uniquement sur la quantité. 
La quantité actuelle, soit les 2,5 % 
du programme Hélios, suffit 
amplement pour couvrir les 
besoins de la Défense.

La France étant le pays pilote du 
projet, il n’appartient pas à la 
Belgique d’entreprendre des 
démarches concrètes auprès 
d’autres partenaires.

07.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik leer dat 
wij eigenlijk doofstom blijven tot de zomer van 2013, omdat wij dan 
meer zicht zullen hebben op de kosten en omdat dan pas het contract 
definitief wordt ondertekend.

07.03  Karolien Grosemans (N-
VA): Nous resterons donc privés 
de moyens jusqu’à l’été 2013.

07.04 Minister Pieter De Crem: Wij zijn niet echt doofstom; we stellen 
ons afwachtend op, een beetje dans l’expectative.

07.04  Pieter De Crem, ministre: 
Je dirais plutôt que nous resterons 
dans l’expectative.

07.05  Karolien Grosemans (N-VA): Ik leer ook dat die interne studie 
eigenlijk niet bestaat, het is geen studie maar een verzameling van 
technische gegevens en fiches.

U hebt tijdens de vorige commissievergadering gezegd dat wij de 
satellietbeeldverwerking voor inlichtingendoeleinden zullen bewaren 
via de NATO en via Europa en zo onze IMINT-capaciteit behouden. 
Volgens mij is dat echter niet juist, want de NATO en de EU hebben 
geen eigen capaciteit, die moeten zelf ook een beroep doen op onder 
andere de Héliospartners om aan beelden te komen. Dus als wij onze 
capaciteit afschaffen en hun capaciteit gebruiken, dan moeten wij dat 
ook doen volgens hun prioriteiten en die hebben natuurlijk wel andere 
interessegebieden dan België.

07.05  Karolien Grosemans (N-
VA): En réalité, il n’existerait donc 
pas d’étude interne, mais plutôt 
une collection de données et de 
fiches.

Le ministre avait déclaré 
précédemment que nous 
conservions notre capacité IMINT 
par le biais de l’OTAN et de 
l’Europe. Or, celles-ci ne disposent 
d’aucune capacité propre et 
doivent même recourir à d’autres 
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U zei ook dat wij reeds OSINT en HUMINT hebben en dat dat 
voldoende is, maar OSINT en HUMINT zijn complementair met 
IMINT. Ik heb dat vorige keer ook gezegd, wij zullen beide nodig 
hebben. OSINT en HUMINT hebben wij nodig voor zones waar wij 
gemakkelijk toegang krijgen tot informatie, terwijl IMINT duidt op 
zones waar wij geen toegang krijgen of waarvan wij eventueel zelfs 
valse informatie krijgen.

Ik blijf erbij dat IMINT zeer belangrijk is om inlichtingen te krijgen van 
strategisch belang, om analyses te maken ten voordele van onze 
toekomstige en aan de gang zijnde operaties. Ik hoor steeds van u 
dat buitenlandse operaties onze corebusiness zijn en ik betreur dan 
ten zeerste dat wij die capaciteit niet behouden.

partenaires Hélios pour obtenir 
des images. Le ministre estime 
que les procédures OSINT et 
HUMINT sont suffisantes alors 
qu’elles complètent le processus 
IMINT. Nous avons besoin des 
deux. IMINT est un canal très 
important pour obtenir des 
renseignements d’intérêt 
stratégique. Si les opérations à 
l’étranger sont au cœur de notre 
action, je regrette que nous ne 
conservions pas cette capacité.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07.06 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, er zijn veel 
leden aanwezig in de commissie, dus wil ik een dienstmededeling 
doen.

Op 15 mei zullen wij een bezoek brengen aan de oefenterreinen van 
het kamp in Marche-en-Famenne. Wij zullen daar een aantal 
militairen zien, leerlingen die een vormingsperiode afsluiten en die de 
definitieve stap naar het statuut beroepsmilitair zullen zetten.

Dat heeft dan het voordeel dat wij de vorming en de afsluiting ervan 
en de tewerkstelling bij Defensie op het terrein kunnen bekijken.

De voorzitter: Woensdag 15 mei?

07.07 Minister Pieter De Crem: Inderdaad.

08 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "de klachtendatabank van het Militair Hospitaal Koningin Astrid" (nr. 17424)
08 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "la 
base de données reprenant les plaintes des patients de l'Hôpital Militaire Reine Astrid" (n° 17424)

08.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb u 
de jongste maanden verscheidene schriftelijke vragen gesteld over de 
klachtendatabank van het militair ziekenhuis van Neder-over-
Heembeek. Dankzij uw antwoorden weet ik hoeveel klachten de 
databank bevat, maar ook dat u over het onderwerp van de klachten 
geen verdere informatie kunt geven. Blijkbaar maakt de databank 
geen onderscheid volgens thema en schaadt elke omschrijving van 
de aard en inhoud van een klacht de anonimiteit van de betrokkene. 

Mijnheer de minister, waarom maakt de klachtendatabank van het 
ziekenhuis geen onderscheid volgens thema? Maakt dat de databank 
niet bijzonder ongebruiksvriendelijk? Indien niet volgens thema, 
volgens welke criteria valt de databank dan wel te raadplegen? 

Waarom valt het aantal klachten over het taalgebruik van het 
personeel dan wel te achterhalen? U zegt in één van uw antwoorden 
dat dit te maken heeft met het feit dat deze klachten verband houden 
met de taalwetgeving. Bedoelt u dan de federale wetgeving of bedoelt 
u de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het 

08.01  Karolien Grosemans (N-
VA): Le ministre n'a pas pu 
répondre à une question écrite 
relative au contenu des plaintes 
des patients de l'hôpital militaire 
de Neder-Over-Heembeek. La 
base de données n'établit pas de 
distinction selon le thème de la 
plainte et toute description relative 
au contenu d'une plainte nuirait à 
l'anonymat de l'intéressé.

Pourquoi en est-il ainsi? La base 
de données n'en perd-elle pas sa 
convivialité? Pourquoi parvient-on 
néanmoins à déterminer le 
nombre de plaintes relatives à 
l'usage des langues par le 
personnel? S'agit-il alors de 
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leger? Als u dit laatste bedoelt, begrijp ik het eigenlijk nog niet. 
Misschien kunt u dit nader toelichten? Waarom is het onmogelijk het 
onderwerp van elke klacht te omschrijven, zonder de anonimiteit van 
de betrokkene te schaden? 

violations de la législation 
linguistique ou de la loi concernant 
l'usage des langues à l'armée?

08.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw Grosemans, u stelt mij een 
aantal bijkomende vragen, maar ik zal mij houden aan de op 
voorhand ingediende vragen. 

De klachtendatabank van het militair hospitaal van Defensie bevat 
veertien klachten voor 2012. De twaalf klachten waarvan sprake in uw 
schriftelijke vraag van 11 januari laatstleden was een onvolledig cijfer, 
gezien het gegeven werd in antwoord op een vraag van 
november 2012, wat dus geen volledig jaar betrof. Deze veertien 
klachten vertegenwoordigen, om een gekende omschrijving te 
gebruiken: cero punto cero cero cero cero ocho porcentaje, of voor 
wie het wielrennen niet volgt: 0,00008 % van de klachten, ten opzichte 
van het aantal patiëntencontacten.

Dit percentage ligt daarmee tientallen keren lager dan het aantal 
klachten in andere Brusselse ziekenhuizen, maar dat is uiteraard een 
verwaarloosbaar gegeven. Of nog, het aantal parlementaire vragen 
over dit onderwerp benadert ongeveer het aantal klachten.

In mijn antwoord op uw parlementaire vraag van 29 juni heb ik 
vermeld dat er over een periode van vijf jaar twee klachten zijn 
geweest met betrekking tot het taalgebruik. Ik meen dat op deze 
manier de anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd. 
Daartegenover kan de informatie die u vraagt, met name de aard, de 
inhoud en de datum van elke individuele klacht, bezwaarlijk anoniem 
worden genoemd.

Ik meen dat men daar terecht over verontwaardigd kan zijn, maar ik 
kan niet meer informatie geven dan de informatie ik nu vrijgeef omdat 
ik de anonimiteit van de patiënten van het militair hospitaal niet in 
gevaar kan en ook niet mag brengen.

08.02  Pieter De Crem, ministre: 
La base de données relative aux 
plaintes des patients de l'hôpital 
militaire comprend 
quatorze plaintes pour 2012, soit 
beaucoup moins que dans les 
autres hôpitaux bruxellois.

Comme je l'ai déjà indiqué en 
réponse à une question de 
Mme Grosemans le 29 juin 
dernier, il y a eu en l'espace de 
cinq ans deux plaintes à propos de 
l'emploi des langues. 
Mme Grosemans m'a également 
posé des questions sur la nature, 
le contenu et la date de chaque 
plainte individuelle. Je ne puis 
répondre à ces questions sans 
risquer de remettre en cause 
l'anonymat des patients. 

08.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, de 
anonimiteit van de betrokkene is heel belangrijk. Ik ben het daar 
volledig mee eens.

Er zijn echter wel klachten in verband met taalgebruik en zij kunnen 
wel worden teruggevonden in die databank. Ik heb u daarover geen 
nieuwe vragen gesteld. Ik vraag mij gewoon af hoe het komt dat die 
klachten in verband met taalgebruik wel uit de databank zijn te halen. 
U zegt mij dat dit precies te maken heeft met de taalwetgeving.

08.03  Karolien Grosemans (N-
VA): Mais comment se fait-il alors 
qu'il est possible de retrouver dans 
la banque de données le nombre 
de plaintes relatives à l'emploi des 
langues? 

08.04 Minister Pieter De Crem: Wat zegt u?

08.05  Karolien Grosemans (N-VA): De thema’s van de klachten kan 
ik niet uit de databank opmaken. De twee klachten in verband met 
taalgebruik kunnen echter wel worden teruggevonden. U zei in een 
vorig antwoord dat dit te maken heeft met de taalwetgeving. Ik heb 
daar nu nog geen antwoord op gekregen.

08.06 Minister Pieter De Crem: Ik denk dat ik tot twee keer toe heb 
geantwoord op die vraag.
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08.07  Karolien Grosemans (N-VA): Neen.

08.08 Minister Pieter De Crem: Ik zal het nog eens nakijken en ik zal 
u daarover nog eens een brief schrijven. Wat is nu de strekking van 
uw vraag?

08.08  Pieter De Crem, ministre: 
Je vais encore une fois procéder 
aux vérifications et adresser une 
lettre à ce sujet à 
Mme Grosemans. Quelle est en 
fait la portée de cette question? 

08.09  Karolien Grosemans (N-VA): Er is een klachtendatabank. Ik 
heb al verschillende vragen gesteld want ik wil weten wat de klachten 
zijn. Ik lees dan opeens wel dat er twee klachten zijn over de taal. Ik 
krijg geen thema’s vast, maar ik krijg wel opeens te horen dat er twee 
klachten zijn over de taal. Als ik dan vraag waarom ik wel informatie 
over klachten over de taal te pakken krijg, dan zegt u dat dit te maken 
heeft met de taalwetgeving. Ik begrijp die redenering niet.

08.09  Karolien Grosemans (N-
VA): Je voudrais savoir sur quoi 
portent les plaintes mais ce n'est 
pas possible compte tenu du 
respect de la vie privée des 
patients. Il m'est toutefois revenu 
que deux plaintes portent sur 
l'emploi des langues. C'est 
pourquoi je pose la question de 
savoir pourquoi sur ce plan je 
peux bel et bien recevoir des 
informations. Le ministre avait 
répondu précédemment que cela 
était lié à la législation sur l'emploi 
des langues et je ne comprends 
pas ce raisonnement.  

08.10 Minister Pieter De Crem: Ik zal u nog een schriftelijk antwoord 
op uw vraag bezorgen.

Ik zou er wel willen aan toevoegen dat er een groot verdunningseffect 
plaatsvindt, gezien de verhouding tussen het aantal klachten – het 
aantal is terecht; ik heb daar geen probleem mee en iedere klacht is 
waardevol – en het aantal patiëntenregistraties, dat meer dan 154 000 
bedraagt.

Zulks doet niets af aan het waardevolle aspect van uw vraag. Ik zal er 
nog op antwoorden.

08.10  Pieter De Crem, ministre: 
Je transmettrai une réponse écrite 
à Mme Grosemans, mais je tiens 
à rappeler une fois encore qu’en 
2012, 14 plaintes ont été 
dénombrées pour 
154 000 patients enregistrés.

08.11  Karolien Grosemans (N-VA): Ik heb inderdaad ooit naar de 
aard en dies meer van de klachten gevraagd. Ik begrijp dan ook dat ik 
geen antwoord op mijn vraag heb gekregen. Ik heb het bijgevolg 
anders aangepakt. Ik heb gewoon zelf een heleboel thema’s opgelijst, 
in de hoop dat ik bij bedoelde thema’s cijfers kreeg.

Ik begrijp niet op welke manier ik, wanneer ik vraag hoeveel klachten 
er bijvoorbeeld over facturatie, erelonen, nachtlawaai, geurhinder, 
bezoekuren, maaltijden of infrastructuur waren, de anonimiteit 
beschadig.

08.11  Karolien Grosemans (N-
VA): N’obtenant pas de réponse à 
une précédente question portant 
sur la nature des plaintes, j’ai posé 
une nouvelle question au ministre 
sur le nombre de plaintes relatives 
à la facturation, aux honoraires, 
aux nuisances sonores nocturnes, 
aux nuisances olfactives, aux 
horaires de visite, aux repas et 
aux infrastructures. J’ai du mal à 
comprendre les raisons pour 
lesquelles une réponse à ces 
questions risquerait de 
compromettre l’anonymat des 
patients. 

08.12 Minister Pieter De Crem: Ik heb op uw schriftelijke vraag al 
geantwoord, tenzij ik mij verschrikkelijk zou vergissen.

08.12  Pieter De Crem, ministre: 
Mais j’ai déjà répondu à cette 
question. 
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08.13  Karolien Grosemans (N-VA): Ik heb geen antwoord op mijn 
vraag gekregen. Daarom blijf ik natuurlijk doorvragen. Het geeft 
immers de schijn dat hier een potje wordt toegedekt, wat wel niet het 
geval zal zijn.

08.13  Karolien Grosemans (N-
VA): Je n’ai pas obtenu de 
réponse, ce qui éveille un 
sentiment de rétention 
d’informations. 

08.14 Minister Pieter De Crem: Neen. Ik zal een en ander eens 
nakijken. Echter, voor zover ik mij herinner – ik lees immers ook alle 
schriftelijke antwoorden die ik naar de parlementsleden stuur –, meen 
ik op uw vraag te hebben geantwoord. Ik kijk het echter na en zal u 
een nieuw antwoord bezorgen, zijnde een kopie van hetzelfde 
antwoord ofwel een geactualiseerd antwoord.

08.14  Pieter De Crem, ministre: 
Je vérifierai, mais je me souviens 
avoir répondu à cette question. Je 
transmettrai une réponse 
actualisée à Mme Grosemans ou 
alors une copie de ma réponse 
précédente. 

08.15  Karolien Grosemans (N-VA): Ik dank u.

Ik heb een antwoord op mijn vraag gekregen. Het antwoord was 
echter telkens verschillend. Eerst luidde het dat u mij geen antwoord 
kon geven, omdat er geen indeling per thema was. Daarna kreeg ik 
nogmaals een antwoord, waarin stond dat u mij geen antwoord kon 
geven, omdat de anonimiteit in het gedrang kwam.

Dergelijke antwoorden wekken natuurlijk de schijn dat Defensie iets 
verborgen tracht te houden. Voor twaalf klachten en nu veertien 
klachten in 2012 is het nu ook niet zo arbeidsintensief om even na te 
gaan welke thema’s ze omvatten.

08.15  Karolien Grosemans (N-
VA): Dans un premier temps, le 
ministre m’a répondu que, faute de 
répartition des plaintes par 
catégorie, il lui était impossible de 
me répondre et ensuite il a affirmé 
qu’une réponse risquait de 
compromettre l’anonymat des 
patients. Il ne doit pas être 
tellement difficile de vérifier l’objet 
des 14 plaintes enregistrées.

De voorzitter: Mevrouw Grosemans, de minister zal nog eens zijn best doen. Hopelijk bent u daarna wel 
tevreden.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

09 Vraag van de heer David Geerts aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging over 
"de EU-Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie van 22 en 23 april 2013" (nr. 17433)
09 Question de M. David Geerts au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le Conseil 
Affaires étrangères de l'Union européenne des 22 et 23 avril 2013 en présence des ministres de la 
défense" (n° 17433)

09.01  David Geerts (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, op 22 en 23 april heeft een top van de ministers van
Buitenlandse Zaken en Defensie plaatsgevonden in Luxemburg. Op 
de agenda van de Defensieministers zag ik met betrekking tot Mali de 
training van het Malinese leger, de discussie over de toekomst van 
AFISMA en de coördinatie via Clearing Houses van de EU, alsook de 
battlegroups.

Ik wil dan ook graag een toelichting over wat er juist op defensievlak 
is besproken.

09.01  David Geerts (sp.a): Les 
22 et 23 avril 2013 s'est tenu au 
Luxembourg un Sommet 
européen des ministres des 
Affaires étrangères et de la 
Défense.

Quels sujets concernant la 
Défense ont été examinés?

09.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, de Raad van 
Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie heeft het verdere 
verloop met betrekking tot de Europese Raad van december 2013 
besproken op basis van de inhoud die tijdens de Europese Raad van 
december 2012 werd goedgekeurd.

Het accent van onze discussie ligt in het bijzonder op het versterken 

09.02  Pieter De Crem, ministre: 
En présence des ministres de la 
Défense, le Conseil des Affaires 
étrangères a examiné le futur 
ordre du jour du Conseil européen 
de décembre 2013.



24/04/2013 CRIV 53 COM 723

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  53E LEGISLATURE 2012 2013 KAMER-4E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

22

van de capaciteit, capacity building. Met betrekking tot de EU-
battlegroups werd het beloofde document over dit onderwerp nog niet 
rondgedeeld, zodat de discussie op een later tijdstip zal moeten 
worden voortgezet.

Tijdens de vergadering heeft ook een steering board van het EDA, het 
European Defence Agency, plaatsgevonden, waarbij toelichting werd 
gegeven over de stand van zaken van de verschillende lopende 
projecten en onder meer over de kritische tekortkomingen, zoals de 
air-to-air refueling-capaciteit en de zogenaamde dual use-
capaciteiten, zoals de remotely piloted aircraft systems, de drones. 
Dat zijn eigenlijk de onbemande toestellen.

Daarna heeft Commissielid Tajani een uiteenzetting gegeven over de 
industriële politiek. In het vooruitzicht van de top van december 2013 
in het operationele domein werden wij tevens gebrieft door de 
mission commander van de EUTM Mali.

Voorts hebben wij een uitwisseling van ideeën gehad omtrent de 
huidige ontwikkelingen in Mali, over de ontplooiing van de EUTM in 
Mali en over de steun van de Europese Unie aan AFISMA, de African-
led International Support Mission to Mali, die wij op een later tijdstip, 
namelijk 1 juli, zullen zien worden omgevormd tot de VN-operatie 
MINUSMA.

Dat was de agenda; er was een veelheid aan punten op de agenda, 
waarvan het belangrijkste de voorbereiding van de top van december 
was. Ik heb daar veel parallelle contacten over in Brussel, ook 
contacten met het Europese Parlement, om die top goed te kunnen 
voorbereiden.

Ik suggereer aan de voorzitter dat we in de commissie hierover ook 
eens praten: wat moet er gebeuren met de EU- battlegroups, wat zien 
wij als prioriteiten voor de top, wat moet het zeker zijn en wat mag het 
zeker niet zijn?

Het is wel interessant – deze ochtend heb ik daaromtrent nog een 
contact gehad – dat onze collega’s van het Europees Parlement ook 
betrokken zijn bij de voorbereiding van die top. Er vindt een 
commissie Buitenlandse Aangelegenheden plaats onder voorzitter 
Brok, en er is ook een subcommissie Defensieaangelegenheden 
onder voorzitter Grandjean.

Ik stel voor dat ik mijn kabinet contact laat opnemen zodat we met 
hen een gemeenschappelijke vergadering kunnen houden in het 
Europees Parlement hier in Brussel ofwel dat wij hen uitnodigen naar 
hier om daarover van gedachten te kunnen wisselen. Dat lijkt mij een 
interessante piste.

La discussion était axée sur le 
renforcement de la capacity 
building. Le document promis en 
ce qui concerne les groupements 
tactiques de l'Union européenne 
n'a pas encore été diffusé. Lors de 
la réunion, un steering board de 
l'Agence européenne de la 
Défense s’est également réuni.

Le membre de la Commission, 
M. Tajani, a fait une exposé sur la 
politique industrielle. Nous avons 
par ailleurs été informés par le 
mission commander de la mission 
de formation de l'Union 
européenne (l'EUTM) au Mali. Par 
ailleurs, nous avons eu un 
échange de vues sur les 
développements actuels au Mali, 
le déploiement de la mission de 
formation de l'UE au Mali et l'aide 
de l'Union européenne à la 
Mission internationale de soutien 
au Mali sous conduite africaine 
(l'AFISMA) qui deviendra le 
1er juillet prochain, la MINUSMA, 
opération pilotée par les Nations 
Unies.

Le Sommet doit être dûment 
préparé. Je suggère que nous en 
discutions également en 
commission. Je propose une 
réunion commune au Parlement 
européen à Bruxelles.

De voorzitter: Dat voorstel is inderdaad interessant, maar de timing 
is wel belangrijk. Een gemeenschappelijke vergadering lijkt mij pas 
opportuun op het moment dat zowel België als Europa weten waaraan 
het wil meewerken, dus als de standpunten min of meer zijn 
ingenomen.

Le président: Une réunion 
commune ne me semble 
opportune qu'au moment où tant la 
Belgique que l'Europe auront pris 
une décision sur les projets 
auxquels elles veulent participer.

09.03 Minister Pieter De Crem: Ik zal werken in de richting van een 
gemeenschappelijke vergadering en ik zou die toch in de loop van de 

09.03  Pieter De Crem, ministre: 
J'oeuvrerai dans le sens d'une 
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maand juni laten plaatsvinden. réunion commune en juin 2013. 

De voorzitter: Toch wel? Ja, graag.

09.04 Minister Pieter De Crem: Ik kan nog een bijkomende 
opmerking formuleren. Alle collega’s of hun vertegenwoordigers 
worden natuurlijk enorm geconfronteerd met andere problemen die de 
Europese Unie parten spelen, namelijk de financiële en economische 
crisis.

09.04  Pieter De Crem, ministre: 
Remarquez aussi que l'Union 
européenne connaît encore 
d'autres problèmes, comme la 
crise financière et économique.

09.05  David Geerts (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw 
antwoord. Toen ik de agenda las, kon ik al vaststellen dat het eigenlijk 
maar een voorbereiding was. Er stond ook bij dat het ging om een 
voorbereiding van de Europese Raad voor Defensie van december 
2013.

Wat de battlegroups betreft, denk ik dat het zeker en vast nuttig is om 
daarover in dit huis verder te discussiëren zodat wij kunnen bekijken 
welke bijdrage ons land daarin kan leveren.

09.05  David Geerts (sp.a): Il 
s'agissait clairement d'une réunion 
préparatoire. Il sera utile de 
poursuivre la discussion sur les 
battle groups dans cette enceinte.

09.06 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Geerts, normaal gezien kunnen de interventies die in die Raad 
worden gehouden, nagelezen worden. Het zijn gesloten open 
vergaderingen. Onze diplomatieke vertegenwoordigers maken 
normaal gezien een samenvatting van hun interventies. Wij hebben 
op elk van die punten het woord genomen.

09.07  David Geerts (sp.a): Dat zal ik nalezen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

10 Vraag van de heer Bert Maertens aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de invoering van de nieuwe militaire loopbaan van beperkte duur" (nr. 17435)
10 Question de M. Bert Maertens au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "l'instauration 
de la nouvelle carrière militaire à durée limitée" (n° 17435)

10.01  Bert Maertens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, het is bijna zover. Het langverwachte nieuwe statuut van de 
militaire loopbaan van beperkte duur komt eraan. U hebt vorige week 
al op de vraag van een collega geantwoord dat de invoering zou 
gebeuren vanaf 1 januari 2014.

Op de Ministerraad van vorige vrijdag werd het voorontwerp van wet 
daartoe goedgekeurd. Ik moet de doelstellingen van het nieuw statuut 
niet herhalen. In het kort gaat het om een jongere leeftijdspiramide en 
een betere operationele inzet. Ik meen dat elke partij in deze 
commissie zich daarachter kan scharen, wij in elk geval.

Het gaat om een voorontwerp van wet en het is dus niet mijn 
bedoeling om dat hier in detail met u te bespreken. Ik neem aan dat 
het binnen afzienbare tijd uitgebreid aan bod zal komen in deze 
commissie.

Het persbericht dat na de beslissing van de Ministerraad werd 
verspreid, roept echter een aantal vragen op en ik krijg graag al wat 
verduidelijking.

10.01  Bert Maertens (N-VA): Le 
nouveau statut de la carrière 
militaire de durée limitée entrera 
en vigueur au 1er janvier 2014. 
Vendredi dernier, l’avant-projet de 
loi a été adopté par le Conseil des 
ministres. Le statut vise à rajeunir 
la pyramide des âges et à 
améliorer le déploiement 
opérationnel. Je pense que tous 
les partis politiques peuvent 
souscrire à ces objectifs. 

Le communiqué de presse publié 
à l’issue du Conseil des ministres 
soulève néanmoins quelques 
questions. Il précise explicitement 
que le nouveau statut présente de 
larges similitudes avec le statut 
actuel. Or l’instauration du 
nouveau statut devait constituer 
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Ten eerste, in het persbericht staat letterlijk dat het nieuw statuut met 
beperkte duur nauw overeenkomt met het huidig statuut van de 
militairen. Dat lijkt mij een beetje vreemd aangezien de invoering van 
de nieuwe militaire loopbaan van beperkte duur een aanzienlijke 
vernieuwing zou moeten zijn. Hoe verklaart u deze schijnbare 
tegenstelling? Of heb ik het verkeerd begrepen? Ik denk van niet, 
want het staat letterlijk zo in het persbericht. Kunt u wat toelichting 
geven bij de grote gelijkenissen in grote lijnen en de grote verschillen 
tussen het huidig militair statuut en het nieuw statuut van beperkte 
duur?

Ten tweede, ik lees ook dat het statuut tegemoet zal komen aan de 
wensen van jonge werknemers om hun kansen op de arbeidsmarkt 
ten volle te benutten, met de bedoeling om zich na die beperkte duur 
in te zetten op de publieke of de privé-arbeidsmarkt dankzij een 
aantrekkelijk loopbaantraject. Ik ga ervan uit dat dit loopbaantraject 
geen onderwerp is in het voorontwerp van wet omdat dit heel 
specifiek en evolutief is. Kunt u mij toelichting geven bij hoe dat 
loopbaantraject en de begeleiding van die jonge militairen eruit zullen 
zien?

Mijn derde vraag is misschien voorbarig, want ik weet niet of u bij de 
bespreking van het voorontwerp een formeel advies van de 
vakorganisaties zult voorleggen. Hoe reageerden de vakorganisaties 
op het voorontwerp van wet? U hebt daarover een aantal gesprekken 
gevoerd met hen. Wat waren hun reacties en bekommernissen?

une innovation majeure. Comment 
le ministre explique-t-il cette 
contradiction? Quels sont les 
principaux points communs et les 
principales différences entre les 
actuel et nouveau statuts?

De même, le nouveau statut était 
censé répondre aux aspirations de 
jeunes travailleurs à s’intégrer 
après cette brève période passée 
dans l’armée, dans un parcours 
professionnel attrayant sur le 
marché de l’emploi public ou privé. 
Quelle sera la configuration de ce 
parcours professionnel et de 
l’encadrement des jeunes 
militaires?

Quelles ont été les réactions des 
organisations syndicales à cet 
avant-projet de loi?

10.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega 
Maertens, ik wens eerst te melden dat de twee voorontwerpen van 
wet die vorige vrijdag door de Ministerraad werden goedgekeurd, de 
uitvoering van het regeerakkoord vormen.

Naast het voorontwerp van wet over het statuut van de militaire 
loopbaan van beperkte duur werd op 19 april ook een tweede 
voorontwerp door de Ministerraad goedgekeurd. Het betreft de nieuwe 
bepalingen voor de beroepsmilitairen.

Deze vernieuwde statutaire bepalingen voor de beroepsmilitairen zijn 
bijna integraal van kracht op de militairen met het statuut van 
beperkte duur. Conceptueel kan men stellen dat de lagere 
maximumleeftijd bij aanwerving en het feit dat de loopbaan binnen dit 
statuut wordt beperkt tot maximum acht jaar, de substantiële 
verschillen zijn.

Wat het loopbaantraject van deze militairen betreft, zij zullen na een 
minimumdienstperiode van vijf jaar de kans krijgen om het 
eindeloopbaantraject aan te vatten.

Dat traject, beperkt tot de duur van een jaar, omvat maatregelen die 
de overgang naar de privéarbeidsmarkt mogelijk dienen te maken.

Naast de akkoorden die reeds bestaan tussen Landsverdediging en 
de VDAB, de Forem en Actiris, met betrekking tot de erkenning van 
verworven competenties, zullen de betrokkenen kunnen beschikken 
over een vormingsverlof van 120 uren, een vormingskrediet voor het 
betalen van onder andere het inschrijvingsgeld voor bepaalde 
cursussen, een reclasseringspremie, een premie uitbetaald op het 
einde van de loopbaan, stijgend volgens het aantal jaren dienst, met 

10.02  Pieter De Crem, ministre: 
Les deux avants-projets adoptés 
vendredi dernier par le Conseil des 
ministres constituent une 
concrétisation de l’accord de 
gouvernement. Outre l’avant-projet 
de loi sur le statut de la carrière 
militaire de courte durée, un 
second avant-projet de loi relatif 
aux nouvelles dispositions pour les 
militaires de carrière a été adopté. 
Elles s’appliquent quasiment dans 
leur intégralité au statut de courte 
durée. L’abaissement de l’âge 
maximum pour le recrutement et 
la limitation de la carrière à 
maximum huit ans constituent les 
principales différences.

Les militaires qui peuvent faire 
valoir une période minimum de 
service de cinq années pourront 
entamer un trajet de fin de 
carrière. Ce trajet durera un an et 
permettra une transition vers le 
marché du travail civil. Outre les 
accords existants avec le VDAB, 
le Forem et Actiris relatifs à la 
reconnaissance des compétences 
que les militaires ont acquises, les 
militaires auront droit à une congé 
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een maximum van 12 maandwedden, een oriënteringsverlof van een 
maand, met loopbaanbegeleiding, en een oriëntatie die wordt 
verzorgd door diensten die gespecialiseerd zijn in die materie.

Bovendien is er nog de mogelijkheid om over te gaan naar een 
openbare werkgever. Ook in dat domein heeft Landsverdediging 
reeds heel wat ervaring verworven. Daarvoor bestaat het reglementair 
kader reeds. 

Naast de begeleiding naar de externe arbeidsmarkt zal 
Landsverdediging ook de mogelijkheid bieden aan onze militairen om 
over te gaan naar het beroepskader van Landsverdediging. Het 
voorontwerp werd met de vakorganisaties onderhandeld. Drie van de 
vier vakorganisaties verleenden hun akkoord aan het ontwerp. Een 
vakorganisatie ging niet akkoord en was de mening toegedaan dat er 
nog meer initiatieven met betrekking tot de eindeloopbaan in het 
voorontwerp vervat dienden te worden.

formation de 120 heures, à un 
crédit formation, à une prime de 
reclassement, à une prime versée 
au terme de la carrière, à un 
congé d’orientation d’un mois avec 
accompagnement de carrière et à 
une orientation par des services 
expérimentés. Les militaires 
auront toujours la possibilité de 
solliciter un emploi auprès d’un 
employeur public. Le cadre 
réglementaire existe déjà. Enfin, 
en plus de l’accompagnement vers 
le marché du travail civil dont ils 
pourront bénéficier, les militaires 
pourront passer dans le cadre 
d’active de la Défense. 

L’avant-projet de loi a été l’objet de 
négociations avec les 
organisations syndicales. Trois 
syndicats sur quatre ont marqué 
leur accord. Un syndicat a 
manifesté son désaccord parce 
qu’il réclame des initiatives encore 
plus nombreuses pour la fin de 
carrière.

10.03  Bert Maertens (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw 
antwoord.

Wij zullen uiteraard niet in detail ingaan op het voorontwerp. Ik las dat 
het statuut nauw overeenkomt met het huidige statuut van de 
militairen. U zegt dus dat het eigenlijk op het tweede voorontwerp 
slaat, in grote lijnen.

10.04 Minister Pieter De Crem: Ja.

10.05  Bert Maertens (N-VA): Dat was dan een misverstand.

Ik wil toch nog een zeer sterk pleidooi houden voor een goede 
loopbaanbegeleiding. U somde een aantal maatregelen op. Ik meen 
dat die zeker hun nut zullen kunnen bewijzen. Een goede en 
verantwoordelijke werkgever heeft de taak ervoor te zorgen dat jonge 
mensen die tijdelijk een opdracht vervullen voor Landsverdediging —
het gaat dus over de korte loopbaan van maximaal acht jaar — alle 
kansen krijgen om door te groeien, ofwel bij Landsverdediging, ofwel 
in de publieke dan wel de private sector. Dat moet nog veel meer 
gestimuleerd worden.

Als het gaat over een doorstroming naar andere publieke sectoren, 
dan weet u ook dat er nog wel wat masseerwerk nodig zal zijn, ook bij 
uw collega’s. Wij hebben dat in het verleden ook al kunnen vaststellen 
inzake politie en privébewaking. Er is nog wel wat overlegwerk voor u 
en uw collega’s. Ik hoop dat u ook op dat vlak resultaten zult kunnen 
boeken. Ik kijk alvast uit naar de bespreking ten gronde. 

Ik weet niet of er een formeel advies bestaat van de vakorganisaties 

10.05  Bert Maertens (N-VA): Un 
accompagnement de carrière 
valable revêt beaucoup 
d’importance car il est de nature à 
permettre aux militaires d’aller 
travailler dans d’autres secteurs 
sans rencontrer trop d’embûches. 
Pour le secteur public, un 
important cycle de concertation 
avec d’autres ministres sera 
nécessaire. J’espère que le 
ministre De Crem engrangera des 
résultats sur ce plan-là aussi. 

L’avis officiel des organisations 
syndicales sera-t-il également 
examiné au sein de notre 
commission? 
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ten opzichte van het voorontwerp. Ik neem aan, als het er is, dat wij 
het hier samen met het voorontwerp van wet kunnen krijgen, om het 
in deze commissie te bespreken.

10.06 Minister Pieter De Crem: Drie representatieve vakorganisaties 
gingen akkoord, één niet.

10.07  Bert Maertens (N-VA): Ik neem aan dat het advies wel uit iets 
meer zal bestaan dan alleen "oké". Zij zullen wellicht een aantal 
bekommernissen hebben geuit en een aantal tips hebben gegeven. 
Kunnen wij daarover beschikken? Als dat niet via u kan, vragen wij 
dat wel rechtstreeks aan de vakorganisaties. U weet ook hoe dat 
gaat, maar ik meen dat het handig en nuttig zou zijn mochten wij via u 
daarover beschikken.

10.08 Minister Pieter De Crem: Wij zullen het u geven. Dat bespaart 
u een telefoongesprek.

10.08  Pieter De Crem, ministre: 
Je vous le ferai parvenir.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

11 Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de standpunten van België tijdens de volgende NAVO-top" (nr. 17437)
11 Question de M. Theo Francken au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "les positions 
de la Belgique pendant le prochain Sommet de l'OTAN" (n° 17437)

11.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de minister, graag krijg ik 
wat meer informatie over de NAVO-top die gepland zou zijn.

Er is onlangs een NAVO-overleg geweest met de ministers van 
Defensie, waar u aanwezig was, meen ik. Is daar afgesproken een 
NAVO-top te organiseren? Zo ja, wanneer vindt die plaats? Kunt u 
bevestigen dat die plaatsvindt in Brussel?

Klopt het dat de president van de Verenigde Staten aanwezig zal zijn, 
of is dat nog niet duidelijk? U hebt op het overleg kennisgemaakt met 
uw collega Kerry, als ik mij niet vergis. Misschien hebt u toen iets 
meer gehoord?

Kunt u meer uitleg geven over de onderwerpen die op de komende 
NAVO-top besproken zullen worden?

Ten slotte, hoe wil u het Parlement betrekken bij de 
standpuntbepaling van de Belgische regering? U herinnert zich 
ongetwijfeld de top van Chicago. Het Parlement was teleurgesteld, 
omdat er toen enkel een debriefing achteraf was over onder andere 
het Belgische standpunt inzake Afghanistan, terwijl het Parlement 
gevraagd had dat de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
op voorhand een debat zou voeren, zoals dat in de Nederlandse 
Tweede Kamer en in heel wat andere Europese parlementen is 
gebeurd. Liever ervoor dan erna, vind ik.

Ik zou het een goede zaak vinden als wij dit keer wel op voorhand een 
debat organiseren. Ik wil daar echt voor pleiten.

11.01  Theo Francken (N-VA): 
Les ministres de la Défense sont-
ils convenus d’organiser un 
Sommet Otan lors de leur dernière 
concertation consacrée à 
l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord? Si oui, ce 
Sommet se tiendra-t-il à 
Bruxelles? Quand? Le président 
des États-Unis y assistera-t-il? Le 
ministre peut-il exposer les thèmes 
qui y seront abordés? Comment 
compte-t-il associer le Parlement 
aux efforts qu’il déploiera afin de 
définir une position belge, cela 
dans le but d’éviter une 
déconvenue comme au lendemain 
du Sommet de Chicago?

11.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik 
stel voor dat indien er een NAVO-top plaatsvindt, de commissies voor 
de Landsverdediging en de Buitenlandse Betrekkingen vooraf samen 

11.02  Pieter De Crem, ministre: 
Si un Sommet Otan a lieu, je 
propose que les commissions de 
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de agenda bespreken om het standpunt te bepalen. Dat is trouwens 
al afgesproken met mijn collega van Buitenlandse Zaken en met de 
eerste minister na de top van Chicago.

Dat gezegd zijnde, kan ik formeel melden dat er in juni 2013 geen 
NAVO-top met de staatshoofden zal plaatsvinden. Waar en wanneer 
de eerstvolgende NAVO-top met de staatshoofden zal plaatsvinden 
en welke onderwerpen er op de agenda zullen staan, is nog niet 
bepaald. Wel zal op 4 en 5 juni een NAVO-vergadering plaatsvinden 
met de ministers van Defensie, hier in Brussel.

De vorige vergadering was er een met de ministers van Buitenlandse 
Zaken, waar ook de heer Kerry aanwezig was.

la Défense et des Relations 
extérieures en examinent 
conjointement, au préalable, 
l’ordre du jour afin de définir la 
position belge, comme cela a 
d’ailleurs déjà été convenu avec 
mon collègue des Affaires 
étrangères et le premier ministre. 
Toutefois, il n’y aura pas de 
Sommet Otan avec les chefs 
d’État en juin 2013. Le programme 
et le contenu du Sommet suivant 
n’ont pas encore été définis. En 
revanche, une réunion Otan avec 
les ministres de la Défense aura 
lieu à Bruxelles les 4 et 5 juin. La 
réunion précédente avait été une 
réunion des ministres des Affaires 
étrangères et M. Kerry y avait 
assisté. 

11.03  Theo Francken (N-VA): Was u daar ook aanwezig?

11.04 Minister Pieter De Crem: Op die vergadering niet, nee. 11.04 Pieter De Crem, ministre: 
Personnellement, je n’y ai pas 
assisté.

11.05  Theo Francken (N-VA): Begrijp ik goed dat er opnieuw een 
NAVO-vergadering plaatsvindt, ditmaal met de ministers van Defensie 
op 4 en 5 juni in Brussel? Daar zult u namens België aanwezig zijn?

11.06 Minister Pieter De Crem: Dat klopt.

11.07  Theo Francken (N-VA): Hier ging het dus om een NAVO-
vergadering met de ministers van Buitenlandse Zaken en niet van 
Defensie.

11.08 Minister Pieter De Crem: Ja.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

12 Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de activiteiten van de luchtcadetten" (nr. 17438)
12 Question de M. Theo Francken au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "les activités 
des cadets de l'air" (n° 17438)

12.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de minister, uit uw antwoord 
op mijn mondelinge vraag over het militair domein van Goetsenhoven 
liet u weten dat de verhuis van de activiteiten van de luchtcadetten 
van Goetsenhoven naar Bevekom op zijn minst zal worden uitgesteld. 
De oorzaak is dat de combinatie van de activiteit op de 
luchtmachtbasis van Bevekom en de activiteit van het detachement 
luchtcadetten absoluut moet worden vermeden om de vliegveiligheid 
maximaal te kunnen garanderen. Het onderhoud, de testvluchten en 
de winterstockage blijven dus best ingevuld in Goestenhoven.

Goetsenhoven zou echter worden verkocht aan de federale politie. 

12.01  Theo Francken (N-VA): Le 
ministre a fait savoir 
précédemment que le 
déménagement des cadets de l'air 
de Goetsenhoven à Beauvechain 
serait – au minimum – reporté. 
Pour des raisons de sécurité 
aéronautique, il est difficile de 
combiner les activités de la base 
aérienne de Beauvechain avec 
celles des cadets de l'air. 
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Hierdoor ligt de toekomst van de luchtcadetten in Goetsenhoven in 
handen van de federale politie. Voor de goede werking van de 
luchtcadetten vanaf de basis te Goetsenhoven zou de federale politie 
ten minste twee loodsen en een aantal bureaus moeten overlaten aan 
de luchtcadetten.

Verder blijkt nog dat Defensie niet meer in het vliegveld van Weelde 
zou willen investeren. Dit impliceert het einde van de vliegactiviteiten 
van de cadetten op het vliegveld.

Indien de vliegactiviteiten op de basis van Weelde zouden worden 
stopgezet en indien de luchtcadetten niet meer vanaf Goetsenhoven 
kunnen opereren zullen alle activiteiten in de toekomst moeten 
plaatsvinden te Beauvechain, Bertrix en Florennes, volledig op Waals 
grondgebied.

Mijnheer de minister, graag zou ik u enkele vragen willen stellen.

Ten eerste, zult u proberen met uw collega van Binnenlandse Zaken 
een regeling af te spreken die de activiteiten van de luchtcadetten op 
de basis van Goetsenhoven zal verzekeren? Zo neen, waarom niet? 
Zo ja, graag meer uitleg.

Ten tweede, zullen de luchtcadetten in de toekomst nog gebruik 
kunnen maken van het vliegveld van Weelde? Zo ja, waarom 
investeert Defensie niet meer in de infrastructuur gezien het feit dat 
de toestand van sommige gebouwen zo erbarmelijk is dat die de 
veiligheid van de luchtcadetten in gevaar brengt? Denkt Defensie de 
cadetten misschien ergens anders te huisvesten in de buurt? Zo 
neen, tot wanneer zullen de luchtcadetten vanaf Weelde mogen 
opereren? Naar waar zullen de vliegactiviteiten dan worden 
verplaatst?

L'entretien, les vols d'essai et 
l'entreposage hivernal devraient 
dès lors idéalement être 
maintenus à Goetsenhoven.

Le domaine de Goetsenhoven 
sera pourtant vendu à la police 
fédérale qui décidera ensuite du 
sort des cadets de l'air. Si ces 
activités de vol ne sont plus 
possibles et que la Défense s'en 
tient à son projet de ne plus 
investir dans le champ d'aviation 
de Weelde, les cadets de l'air 
n'auront plus d'autre choix que 
d'opérer sur le territoire de la 
Wallonie.

Le ministre se concertera-t-il avec 
sa collègue de l'Intérieur pour 
assurer les activités des cadets de 
l'air sur la base de Goetsenhoven? 
Les cadets de l'air pourront-ils 
continuer à utiliser l'aérodrome de 
Weelde? Pourquoi, dès lors, 
n'investissez-vous plus dans ce
domaine? Les activités de vol 
seront-elles transférées sur un 
autre site?

12.02 Minister Pieter De Crem: Collega Francken, de activiteiten 
waarvoor de Belgian Air Cadets in de toekomst nog gebruik dienen te 
maken van de site van Goetsenhoven zijn drieërlei. Ze betreffen 
vooreerst het onderhoud van de vliegtuigen, de winterstockage en ten 
slotte de testvluchten van de toestellen.

Momenteel is er overleg gaande tussen Defensie en de federale 
politie. Dit behandelt de toekomstige overdracht van de site aan de 
federale politie. De ontwikkeling van deze site tot een volwaardige 
trainingssite door de federale politie zal meerdere jaren in beslag 
nemen. Tot zolang rijst er dus geen probleem voor de Belgian Air 
Cadets om gebruik te maken van de site van Goetsenhoven. 
Ondertussen werkt Defensie aan een definitieve oplossing voor de 
nieuwe huisvesting van de cadetten indien die nodig zou zijn.

12.02  Pieter De Crem, ministre: 
Les activités pour lesquelles les 
Belgian Air Cadets devront encore 
utiliser le site de Goetsenhoven 
sont l'entretien des avions, 
l'entreposage hivernal et les vols 
d'essai. La cession du site fait 
l'objet d'une concertation entre la 
Défense et la police fédérale.

La transformation du domaine en 
un véritable site d'entraînement 
durera plusieurs années. Aucun 
problème ne se posera dès lors 
jusqu'à nouvel ordre pour les 
Belgian Air Cadets. Entre-temps, 
la Défense est à la recherche 
d'une solution définitive pour 
l'hébergement des cadets si un 
transfert devait être nécessaire.

12.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor 
uw antwoord.

Ik hoop dat onze luchtcadetten ook zullen kunnen blijven vliegen over 

12.03  Theo Francken (N-VA): 
J'espère que les cadets de l'air 
pourront continuer à survoler le 
territoire flamand.
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Vlaanderen, vanuit Vlaamse basissen, en niet alleen in Wallonië.

12.04 Minister Pieter De Crem: Ik denk dat ze dat nog doen gezien 
de opleiding van de luchtcadetten plaatsvindt in Weelde, in de 
Noorderkempen.

12.04  Pieter De Crem, ministre: 
Ils le font, puisqu'ils sont formés à 
Weelde. L'infrastructure y est 
cependant basique.

12.05  Theo Francken (N-VA): Maar ook daar is de infrastructuur 
verschrikkelijk. We zijn daar ook geweest. Nooit meer van mijn leven!

12.06 Minister Pieter De Crem: De verblijfsinfrastructuur is, wat men 
zou kunnen noemen basic.

12.07  Theo Francken (N-VA): Zeer, zeer basic.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

13 Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
over "de evolutie van het aantal militairen in buitenlandse operaties" (nr. 17439)
13 Question de M. Theo Francken au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "l'évolution 
du nombre de militaires participant à des missions à l'étranger" (n° 17439)

13.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, deze vraag gaat over iets waarover wij reeds gesproken 
hebben in de vergadering met gesloten deuren, namelijk die cijfers 
van militairen in buitenlandse operaties.

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag stelt u dat in 2012 in totaal 
3 655 militairen in operaties werden ingezet, waarvan 2 037 in 
Afghanistan, 762 in Afrika, 418 in Libanon en 417 op zee. Uit de 
cijfers die Defensie via een andere bron heeft vrijgegeven – of die vrij 
is gekomen, want dat is niet helemaal duidelijk – blijkt dat voor het 
eerst in 10 jaar minder dan 600 Belgische militairen actief zijn in 
buitenlandse operaties. Deze cijfers zijn een momentopname van de 
aanwezige militairen in het buitenland en zijn dus geen totaalcijfers, in 
tegenstelling tot de cijfers uit uw antwoord op mijn schriftelijke vraag.

Mijnheer de minister, kunt u meer uitleg geven bij het lage cijfer van 
het aantal militairen in het buitenland? U hebt reeds gezegd dat dit 
een momentopname is en dat het er twee weken later reeds 800 
waren.

Hoe stabiel blijft het cijfer van het aantal militairen in het buitenland? 
Om de hoeveel dagen is dit gemiddeld in 2012 gewijzigd?

Wat is de boven- en ondergrens van deze cijfers in 2012? Wat zal dit 
bedragen voor 2013?

Mijnheer de minister, ik heb ook gemerkt dat sommige studies van de 
NAVO zeggen dat er 569 militairen in het buitenland zijn. Andere 
studies spreken dan weer over 800. Men kan daar geen staat op 
maken. Ik wil eens de oefening maken hoeveel militairen van ons 
totaal in het buitenland zitten. De ene dag is dat gemiddeld, de andere 
dag rampzalig en nog een andere dag bovengemiddeld. Wat is het nu 
eigenlijk?

13.01  Theo Francken (N-VA): 
Une certaine confusion règne 
concernant le nombre de militaires
belges qui sont actifs dans le 
cadre d'opérations à l'étranger.

Le ministre peut-il expliciter 
davantage le chiffre peu élevé qui 
a été cité, dont il a déjà dit qu'il 
constitue un instantané? À quelle 
fréquence ce chiffre a-t-il évolué 
en moyenne en 2012? Quels ont 
été les seuils et les plafonds en 
2012? Quels seront-ils en 2013?

13.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, collega 13.02  Pieter De Crem, ministre: 
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Francken, de stopzetting van de opdracht van het detachement Force 
Protection KAIA in Afghanistan is september 2012 heeft een 
vermindering van 320 militairen in het buitenland met zich 
meegebracht.

De cijfers veranderen dagelijks. Op niveau van de defensiestaf wordt 
een overzicht gemaakt op een wekelijkse basis, dat verspreid wordt. 
In 2012 varieerde de dagelijkse militaire aanwezigheid in operaties 
tussen minimaal 560 en maximaal 879 personen. In 2013 worden 
minimaal 538 en maximaal 706 ingezette militairen vooropgesteld, tot 
24 april 2013.

Het stopzetten van de mentoringopdracht in Kunduz in 
november 2013 vermindert de inzet, maar daartegenover staat de 
verhoging van de inzet ten gevolge van de opdracht van de Baltic Air 
Policing, de opleiding van het 323ste bataljon Unité de 
Réaction Rapide in de Democratische Republiek Congo in het raam 
van het partnerschap en de inzet van het detachement 
Force Protection EUTM.

Wanneer we het hebben over 3 655 militairen die wij hebben ingezet 
in operaties, dan hebben wij het over het aantal individuele militairen 
die via rotaties op jaarbasis worden ingezet. Dat is het geheel, met de 
cijfers en de fluctuaties ertussen.

À la suite de l'arrêt de la mission 
de la compagnie du Groupe de 
Protection de la Force à KAIA en 
Afghanistan en septembre 2012, 
le nombre de militaires à l'étranger 
a diminué de 320 unités. Les 
chiffres évoluent quotidiennement. 
Un bilan est établi sur une base 
hebdomadaire au niveau de l'état-
major de la Défense. En 2012, la 
présence militaire quotidienne a 
fluctué de 560 personnes au 
minimum à 879 au maximum. 
Pour 2013, on table sur 538 
militaires engagés au minimum et 
706 au maximum, jusqu'au 
24 avril.

L'arrêt de la mission de tutorat à 
Kunduz, en novembre 2013, 
réduira l'engagement mais celui-ci 
augmentera par contre à la suite 
de la mission Baltic Air Policing, de 
la formation du 323ème bataillon 
Unité de Réaction Rapide en 
République démocratique du 
Congo et de l'engagement du 
détachement Force Protection 
EUTM.

Sur base annuelle, quelque 
3 655 militaires sont déployés par 
le biais d’un système de rotation. 

13.03  Theo Francken (N-VA): Hoeveel bedraagt de marge juist tot 
op vandaag?

13.03  Theo Francken (N-VA): De 
quelle marge disposons-nous 
exactement?

13.04 Minister Pieter De Crem: In 2013 was er één dag waarop er 
minimaal 538 waren. Dat gebeurt bijvoorbeeld op een moment 
waarop men roteert en er geen nieuw detachement aanwezig is. 
Maximaal bedraagt dat 706 per 24 april 2013.

13.04  Pieter De Crem, ministre: 
En 2013, au moins 538 militaires 
ont été déployés pendant un seul 
jour, notamment au moment de la 
rotation et alors qu’il n’y avait pas 
de nouveau détachement. Le 
déploiement maximal est de 
706 militaires le 24 avril 2013.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

14 Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging over "het statuut van het Militair Hospitaal Koningin Astrid" (nr. 17441)
14 Question de Mme Karolien Grosemans au vice-premier ministre et ministre de la Défense sur "le 
statut de l'Hôpital Militaire Reine Astrid" (n° 17441)

14.01  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, vier jaar 
geleden, in april 2009, hebt u in de commissie verklaard dat het 
statuut van het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek in de 

14.01  Karolien Grosemans (N-
VA): En 2009, le ministre a déclaré 
qu'il adapterait le statut de l'hôpital 
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toekomst aan heel wat veranderingen onderhevig zou zijn. U was 
namelijk van plan de federale wet op de ziekenhuizen ook op het 
militair ziekenhuis toe te passen.

In november 2009 zei u dat werd onderzocht wat de gevolgen zouden 
zijn indien het hospitaal als een openbaar ziekenhuis van het tweetalig 
gebied Brussel-Hoofdstad wordt beschouwd. Onder andere op de 
regelgeving in verband met het taalgebruik zou dat een impact 
hebben.

Ondertussen begrijp ik uit uw antwoorden op schriftelijke vragen dat 
het plan definitief van tafel werd geveegd.

Mijnheer de minister, waarom wordt het statuut van het ziekenhuis 
dan toch niet aangepast? Bleken er grote nadelen verbonden te zijn 
aan een aanpassing van het statuut? Welk verschil inzake 
reglementering brengt het aparte statuut concreet met zich mee?

Ondertussen zijn er wel nieuwe procedures en structuren beschikbaar 
in het militair ziekenhuis, gelijkaardig aan die van de federale 
wetgeving, zoals een cel kwaliteitszorg met een ombudsdienst. 
Betekent het dat het ziekenhuis ondertussen ook over een commissie 
voor ethiek beschikt? Zo nee, waarom niet?

Klopt het dat de diensten van het militair ziekenhuis, vanwege hun 
speciaal statuut, geen overheidserkenning nodig hebben zoals de 
diensten in gewone openbare ziekenhuizen? Hebben de diensten die 
erkenning dan ook niet? Zijn er diensten die in hun huidige vorm niet 
aan de erkenningsvoorwaarden zouden voldoen, mocht dat wel 
verplicht zijn?

militaire de Neder-Over-
Heembeek pour que la loi fédérale 
sur les hôpitaux s'applique 
également à l'hôpital militaire. Ce 
projet aurait été abandonné. 
Pourquoi le statut de l'hôpital 
militaire n'est-il pas adapté? 
Quelle différence de 
réglementation le statut distinct 
implique-t-il?

Dans l'intervalle, de nouvelles 
structures ont été créées au sein 
de l'hôpital militaire, notamment 
une cellule soins de qualité et un 
service de médiation. L'hôpital 
dispose-t-il également d'une 
commission d'éthique? Est-il exact 
que les services de l'hôpital 
militaire n'ont pas besoin de 
l'agrément des pouvoirs publics? 
Existe-t-il des services qui sous 
leur forme actuelle ne répondent 
pas aux conditions d'agrément?

14.02 Minister Pieter De Crem: Zoals meegedeeld in het antwoord op 
uw schriftelijke vraag van 27 november 2012 zou het opheffen van het 
uitzonderingsstatuut van het militaire hospitaal Koningin Astrid de 
operationele vrijheid van Defensie in het gedrang kunnen brengen en 
zou het onder andere een weerslag op de beheersstructuren en 
statuten van het personeel hebben.

Bovendien zou het geen toegevoegde waarde hebben voor de patiënt, 
vermits het militair hospitaal in het belang van de patiënt ook nu reeds 
over de structuren en procedures beschikt, zoals een medische raad, 
een dienst ziekenhuishygiëne en een cel kwaliteitszorg met een 
ombudsdienst.

Het militair hospitaal doet een beroep op de commissie voor ethiek 
van het partnerziekenhuis UVC Brugmann of op de commissie van 
het ziekenhuis waarmee samen aan wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan.

Gezien zijn uitzonderingsstatuut en zijn specificiteit is niet voor alle 
diensten van het militair hospitaal in een externe erkenning voorzien, 
maar de diensten van het hospitaal voldoen wel aan de voorwaarden.

Voor tal van diensten, de militaire bloedtransfusiedienst, de 
weefselbank, het klinisch laboratorium en nog een aantal andere, is er 
inmiddels wel een formele externe erkenning.

14.02  Pieter De Crem, ministre: 
Comme je l'ai dit en réponse à la 
question écrite du 27 novembre 
2012, la suppression du statut 
exceptionnel de l'hôpital militaire 
menacerait la liberté 
opérationnelle de la Défense et 
aurait notamment des 
répercussions sur les structures 
de gestion et les statuts du 
personnel.

Ce changement de statut 
n'apporterait par ailleurs aucune 
valeur ajoutée au patient étant 
donné que l'hôpital militaire 
dispose aujourd'hui déjà de 
structures telles qu'un conseil 
médical, un service d'hygiène 
hospitalière et une cellule soins de 
qualité reliée à un service de 
médiation.

L'hôpital militaire a recours à la 
commission d'éthique du CHU
Brugmann ou de l'hôpital avec 
lequel des recherches 
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scientifiques sont menées.

Tous les services de l'hôpital 
militaire ne disposent pas d'une 
reconnaissance extérieure, mais 
tous les services répondent en 
tout état de cause aux conditions 
d'agrément. De nombreux 
services, notamment le service de 
transfusion sanguine, la banque 
de tissus et le laboratoire clinique, 
possèdent un agrément externe 
formel.

14.03  Karolien Grosemans (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u 
voor het antwoord.

Het is mij nog altijd niet helemaal duidelijk. U zegt dat u de federale 
ziekenhuiswetgeving zou toepassen op het militair hospitaal in Neder-
Over-Heembeek. De intentie is er dus. Eind 2009 wordt ook 
daadwerkelijk onderzocht wat de gevolgen zijn. Als antwoord krijgen 
wij daarna een aantal, volgens mij, uitvluchten. Een uitvlucht is dat 
Defensie niet alleen kan handelen en dat men het advies en de 
medewerking van de departementen Openbaar Ambt en 
Volksgezondheid nodig heeft.

Een andere uitvlucht is dat Defensie niet dezelfde doelstellingen 
nastreeft als die opgenomen in de federale wet op de ziekenhuizen.

Ik hoor nu nog een uitvlucht, namelijk dat de operationele vrijheid van 
Defensie in het gedrang komt. Maar wat zijn de gevolgen voor de 
diensten? Daarop krijg ik geen antwoord.

Er is ook nog altijd geen commissie voor Ethiek. In Neder-over-
Heembeek is er precies altijd een interne controle. Op ethische 
kwesties wordt binnen Defensie intern toezicht gehouden. Voor de 
keuken is er een interne controle.

Het militair ziekenhuis is – ik druk mij heel licht uit – niet transparant, 
wat natuurlijk altijd vragen en meer vragen blijft oproepen.

14.03  Karolien Grosemans (N-
VA): En 2009, le ministre avait 
l'intention d'appliquer la législation 
fédérale sur les hôpitaux à l'hôpital 
militaire et les répercussions de ce 
changement avaient effectivement 
été examinées. Je n'entends 
aujourd'hui que des prétextes, 
notamment un avis indispensable 
des départements de la Fonction 
publique et de la Santé.

Une autre excuse est que la 
Défense ne poursuit pas les 
mêmes objectifs que ceux prévus 
dans la loi sur les hôpitaux. 
Aujourd'hui, j'entends encore une 
nouvelle excuse, à savoir que la 
liberté opérationnelle de la 
Défense risquerait d'être 
compromise. Je n'ai par contre 
reçu aucune réponse à ma 
question de savoir quelle serait 
l'incidence pour les services. Il n'y 
a toujours pas de commission 
d'éthique, mais on se limite à un 
contrôle interne. L'hôpital militaire 
ne fonctionne pas de manière 
transparente, ce qui pose 
question.

14.04 Minister Pieter De Crem: Wij handelen conform de 
voorwaarden. Ik verwijs naar mijn antwoord.

14.04  Pieter De Crem, ministre: 
Nous agissons conformément aux 
conditions. 

De voorzitter: Mevrouw Grosemans, u komt later mogelijk nog op de problematiek terug.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.48 uur.
La réunion publique de commission est levée à 11.48 heures.


