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COVID-19: de vijfde golf 

Beste medewerkers en medewerksters, 

Laat me eerst en vooral starten met ieder van u, alsook diegenen die u dierbaar zijn, 

nogmaals een voorspoedig 2022 te wensen!  

Helaas is het nieuwe jaar begonnen met dezelfde bezorgdheid als het vorige jaar: de 

beheersing van het aantal COVID-besmettingen. Er liggen opnieuw enkele moeilijke weken 

in het verschiet, nu de omikronvariant het aantal besmettingen doet exploderen – ook bij 

Defensie. Dankzij het hoge percentage gevaccineerden blijft de gezondheidszorg in ons 

land verzekerd en is het aantal overlijdens vooralsnog beperkt, maar het is zeer goed 

mogelijk dat in de komende weken het volledig maatschappelijke leven onder druk komt 

te staan en er opnieuw naar Defensie wordt gekeken om de ergste nood te lenigen in 

andere sectoren. Het personeel van Defensie moet klaar zijn om die Hulp aan de Natie te 

bieden en heeft er dus alle belang bij om interne uitbraken te vermijden. Onze eigen “Force 

Protection” is een commandoverantwoordelijkheid op elk niveau. 

Ik kan dan ook het belang van vaccinaties niet genoeg benadrukken. Laat u vaccineren 

en haal uw boosterprik indien dat nog niet het geval was. Vaccinatie is de beste manier 

om zeer ernstige ziekteverschijnselen te voorkomen bij besmetting. Vergeet ook uw 

booster niet te registreren in de tool van Defensie (@medcovid), van zodra dit opnieuw 

mogelijk zal zijn na de cyberaanval.  

Daarnaast moeten we méér dan ooit de bestaande regels eerbiedigen: contacten maximaal 

beperken, de social distance van 1,5 m respecteren, veelvuldig wassen en ontsmetten van 

handen, ventilatie van lokalen, het dragen van mondmaskers, enz. Het is absoluut 

noodzakelijk om mondmaskers te blijven dragen in onze gebouwen, wanneer er gebruik 

gemaakt wordt van collectief transport en zelfs buiten, wanneer de social distance niet kan 

gerespecteerd worden. Militaire bussen met passagiers die geen mondmaskers dragen, 

zijn uit den boze. Binnen in gebouwen wordt het dragen van een mondmasker verplicht in 

alle lokalen, tenzij u alleen bent in uw bureau. Voor de invoering van het gebruik van FFP2-

maskers voor specifieke functies en taken wordt de analyse momenteel uitgevoerd en 

bijkomende richtlijnen zullen hierover volgen. 

Defensie handhaaft de al in voege zijnde regels met betrekking tot telewerk en ik verwijs 

daarvoor naar de nota die door de VCHOD werd verspreid vóór Kerstmis. Een grotere 

aanwezigheid van militaire of burgerpersoneelsleden op de werkvloer dan wat momenteel 

is voorzien (maximaal één terugkeermoment per week) moet steeds het resultaat zijn van 

een individuele beoordeling en kan slechts gerechtvaardigd worden wanneer thuis- of 

telewerken onmogelijk is door de aard van de functie of om de continuïteit van onze 

activiteiten te verzekeren. In dit verband herinner ik u aan onze belangrijkste prioriteiten: 
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rekrutering en vorming, training en operaties, maar ook steun aan de bevolking in de strijd 

tegen COVID. Chefs die ‘uit principe’ geen telewerk toestaan in hun eenheid, school of 

stafdepartement, gaan in de fout. 

Defensie onderschrijft de regels voor quarantaine en isolatie zoals die uitgevaardigd 

werden door de federale overheid (Sciensano). Een aparte nota, die alle isolatie- en 

quarantaineregels binnen Defensie herneemt, volgt. Het versoepelen van deze regels is 

enkel mogelijk na een grondige risicoanalyse door het lokaal commando, waarbij de 

militaire noodzaak om af te wijken voldoende moet onderbouwd worden en er in 

samenspraak met de lokale medische keten voldoende mitigerende maatregelen worden 

bepaald, om enerzijds het medische risico voor de militairen zelf te beperken maar 

anderzijds ook bij terugkeer de volksgezondheid en de familieleden te vrijwaren. Vóór 

operaties en oefeningen in het buitenland wordt een relatieve voorafgaande quarantaine 

van 10 dagen opgelegd. 

Defensie is steeds een koele minnaar geweest van het gebruik van zelftests en dat 

standpunt is niet gewijzigd. Ze hebben slechts een beperkte meerwaarde en kunnen een 

vals gevoel van veiligheid geven: statistisch gezien worden maximaal 3 op 5 besmettingen 

gedetecteerd. Bij een onverwachte inzet en in scholen kunnen zelftests wel uitzonderlijk 

gebruikt worden, maar eerste keuze zijn PCR-testen en sneltesten omwille van hun grotere 

betrouwbaarheid. Het gebruik daarvan is echter tijdrovender, arbeidsintensiever, en vergt 

dus een grondige voorafgaande planning. 

Beste collega’s, het moet duidelijk zijn dat het in deze omstandigheden niet het moment 

is om uitbundig te vieren. Ik handhaaf dan ook het verbod op alle nieuwjaars- en andere 

recepties, drinks, cohesiemaaltijden en dergelijke tot 18 februari 2022. De toestand zal 

dan opnieuw geëvalueerd worden. Dagelijkse maaltijden en werklunches in zeer beperkte 

kring zijn wel mogelijk, mits het respecteren van de geldende wettelijke regels. Ook het 

verbod op alle grote binnenactiviteiten blijft van kracht. Voor militaire plechtigheden buiten 

moeten de regels gevolgd worden in functie van de geografische locatie waar de 

plechtigheid plaatsvindt. PR-activiteiten buiten worden best naar een latere datum 

verschoven. 

Ten slotte wil ik nog melden dat er sinds begin januari 2022 nieuwe voorwaarden van 

kracht zijn om MedOpsCat A te behouden, zoals gemeld in mijn nota van net vóór Kerstmis: 

een dubbele vaccinatie is hiervoor verplicht en de boosterprik zal hier binnenkort worden 

aan toegevoegd. De vaccinatie is ook een noodzakelijke voorwaarde voor militair personeel 

dat deelneemt aan of aangeduid is voor een zending in het binnen- of buitenland, dat 

aangeduid is voor een operationele rol in het binnen-of buitenland (NRF, NEO, EUBG, 

VJTF...) of deelneemt aan een militair-essentiële activiteit waarbij afstand respecteren 

en/of het dragen van een mondmasker en goede ventilatie niet haalbaar zijn (zoals een 

drop uit een A400M). Het uitgangspunt blijft dat al onze activiteiten veilig moeten kunnen 

uitgevoerd worden. 

Beste medewerkers en medewerksters, ik reken op jullie om deze richtlijnen strikt na te 

leven. Ik reken op het commando om ze af te dwingen en de naleving ervan te controleren. 

Enkel zo kunnen we ook deze golf zo snel mogelijk achter ons laten. Alvast dank.  

 

 

 

 


