Question orale de Mme Kattrin Jadin au ministre de la
Défense, chargé de la Fonction publique, sur le logement
des militaires qui patrouillent à Bruxelles
Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, mes questions sont du même ordre
que celles de mes collègues. Je me base aussi sur un article que j'ai lu, il y plus d'un mois déjà. En
effet, aux alentours du 19 octobre, le journal Het Laatste Nieuws se faisait l'écho du désarroi de certains
militaires qui manifestaient leur mécontentement. Une télévision locale de ma région, Télévesdre, a
également consacré toute une émission à ce sujet, à savoir que certains militaires qui effectuent leur
travail de garde à Bruxelles, à notre plus grande satisfaction à tous, doivent parfois dormir jusqu'à 24
par local. Ils ne disposeraient que de trois toilettes pour 70 personnes au sein de l'École Royale Militaire,
avec une accessibilité restreinte aux douches.
Bien que je comprenne les difficultés d'organiser et de remplir les missions d'une manière pratique, je
m'interroge quand même.
Monsieur le ministre, comment peut-on remédier à cette situation? Mais d'abord, confirmez-vous cette
situation? Depuis, puisque mes informations remontent à un mois, les choses se sont-elles améliorées?
Les dispositifs nécessaires pour le déploiement dans la capitale doivent-ils être revus?
Minister Steven Vandeput:
Het is niet zo dat de minister beslist dat er 20, 70 of 100 mensen zullen slapen in de Koninklijke Militaire
School of op eender welke andere plaats. Dat zijn operationele aangelegenheden. Ik heb vanaf het
begin gevraagd om ervoor te zorgen dat die zaken convenabel verlopen. In het verleden hebben we
hier discussies gehad over de situatie en de keuken van Peutie. De problemen daar zijn ondertussen
opgelost. Het is wel zo dat ikzelf onmogelijk elke verblijfplaats of elke maaltijd voor militairen kan
controleren en verifiëren.
Mijnheer De Vriendt, het is niet omwille van de brandveiligheid maar omwille van operationele redenen
dat een aantal militairen dichter bij de inzetzone Brussel logeren. Dat heeft te maken met de vernieuwde
vorm van inzet en het sneller beschikbaar zijn. Op deze manier worden de reistijden beperkt tussen
Brussel en Peutie. Het is correct dat de werktijd lang is maar als de reistijden dan nog eens lang zijn,
duurt alles nog langer.
Les infrastructures de l'École Royale Militaire sont conçues pour héberger des élèves et dispenser des
formations académiques.
Het is dus geen kazerne in de traditionele zin van het woord.
Ces infrastructures existantes doivent permettre de combler les besoins du détachement OVG.
Na het verschijnen van de artikelen ben ik zelf ter plaatse poolshoogte gaan nemen. Er is een aantal
maatregelen genomen.
À court terme, les conditions de vie des militaires engagés dans l'OVG ont déjà été améliorées. Les
améliorations consistent en une diminution du nombre de personnes par chambre et une augmentation
du nombre d'installations sanitaires.
Les militaires participant à l'OVG sont répartis sur tout le territoire belge. Ils disposent d'endroits de
repos à Peutie, Brasschaat, Amay, Florennes, Bruxelles et dans les aéroports de Zaventem et de
Charleroi. Des contrôles de sécurité incendie ont été exécutés à tous ces endroits.
De werklast voor de militairen in opdracht kan in sommige gevallen 12 uur bedragen. Dat is niet voor
alle opdrachten in het kader van Homeland-operaties het geval maar het is ook niet uitzonderlijk bij
operationele inzet. U weet dat de militairen worden ingezet onder de betrokken deelstand, wat betekent
dat zij voor een aantal dingen ook vergoed worden. Tijdens de uitrol van het nieuwe dispositief OVG

werd het aspect werklast nauwkeurig gemonitord en werden waar nodig correcties uitgevoerd. Deze
situatie wordt continu verder opgevolgd.
Sinds 16 augustus 2017 wordt de horecadienst van de Koninklijke Militaire School niet meer uitgebaat
door Defensie zelf. Deze dienst werd uitbesteed. Bij het opstellen van het horecacontract werd
uitgegaan van de voedingsbehoeften van leerlingen. Voor de media er melding van gemaakt hebben,
waren er echter al besprekingen met de horeca en de soldaten lopende. Een aanpassing van het menu
en de beschikbaarheid van maaltijden waren eigenlijk op het moment waarop die artikelen verschenen
al doorgevoerd. Het ging inderdaad specifiek over porties. Het is niet zo dat er in eender welke andere
kazerne extra's gratis te verkrijgen zijn. Mijnheer De Vriendt, men kan menu's bestellen zoals men wil
maar in het kader van de operatie wordt dan in een maaltijd voorzien. Die maaltijden worden in principe
zoals het is uitgevoerd. Het is niet zo dat de keuken vroeger bijvoorbeeld wel open was om half tien
's avonds. Men kon toen ook niet eten. Toen kende men elkaar echter en men legde dan een broodje
op de tafel en een pakje kaas in de koelkast. De mannen of de dames die terugkwamen konden dan
een boterham smeren. Dat is intussen ook opgelost. Voor de late binnenkomers zijn er dingen ter
beschikking. Er zijn dus corrigerende maatregelen genomen. Ik kan u zeggen dat ik zelf net als de staf
van Defensie de bemerkingen van het personeel ernstig neem. We sturen bij waar dat nodig en mogelijk
is.
Ik ga ook nog even in op Zaventem.
Onze mensen moeten daar niet in een tent onder een afdak slapen. Er is in speciaal uitgeruste
containers voorzien, waar militairen die niet van dienst of wacht zijn, kunnen slapen. Daarnaast is er
voor de militairen die wel van dienst zijn, een tent voorzien waar zij kort kunnen rusten tijdens de pauzes
gedurende de uitvoering van hun opdracht. Het gaat daar dus opnieuw over het nieuwe dispositief
waarin niet iedereen altijd en overal statisch aanwezig moet zijn, maar wel snel beschikbaar moet zijn.
In dat kader zijn inderdaad ruimtes afgebakend met tenten waarin men eventjes kan rusten. Neem
echter van mij aan dat wij de situatie verder blijven volgen. Iemand van het kabinet voert ondertussen
ook op regelmatige basis semi-inspecties uit om te kijken of alles in orde is.
Tot slot wil ik aangeven dat het voor mij in dit hele verhaal wel belangrijk is, dat de commandoketen
zoals die voor de militairen bestaat, ook werkt. Dat wil zeggen dat, als een soldaat een probleem heeft
in verband met het sanitair, de voeding of wat dan ook, hij dat in principe meldt aan zijn directe overste.
Zo vindt het dan zijn weg naar boven. Ik ga ervan uit dat dit systeem dat al eeuwenoud is, moet draaien
zoals het hoort te draaien.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
J'entends que des dispositions ont été prises en réaction aux événements d'octobre. Comme vous,
j'estime que nous devons tous veiller à ce que nos militaires accomplissent leurs missions dans un
environnement adéquat et qu'ils puissent notamment bénéficier d'un hébergement approprié ainsi que
de moments de repos.
C'est pourquoi nous continuerons à suivre très attentivement l'évolution de leur situation.

