Salarissen
SOLDAAT OF MATROOS		
Statuut Beperkte Duur (BDL) ―
○ Soldaat, basiswedde
○ 1 ste Soldaat (=2 jaar in dienst)

Informatiecentra
BRUTO

NETTO *

1.940,85
2.009,31

1.540,97
1.568,98

ONDEROFFICIER
Normale werving (Niveau C) ―
○ 	Kandidaat Onderofficier
○ 	Onderofficier, 2 jaar in dienst
Statuut Beperkte Duur (BDL, Niveau C) ―
○ 	Kandidaat Onderofficier
○ 	Onderofficier, 2 jaar in dienst
Bijzondere werving (Niveau B) ―
○ 	Kandidaat Onderofficier
○ 	Onderofficier, 3 jaar in dienst

1.940,85
2.296,84
1.940,85
2.296,84
2.583,95
2.693,32

1.540,97
1.674,30
1.540,97
1.674,30
1.789,82
1.837,42

3.007,77

2.052,60

3.007,77

2.052,60

3.622,99

2.334,19

Statuut Beperkte Duur (BDL, niveau A ***) ―
○ 	Master (graad Soldaat)
○ 	Vanaf aanstelling Onderluitenant

3.007,77
3.007,77

2.053,74
2.052,60

Statuut Beperkte Duur (BDL, niveau B ***) ―
○ 	Bachelor (graad Soldaat)
○ 	Vanaf aanstelling Onderluitenant

2.816,36
2.816,36

1.955,30
1.961,53

Bijzonder werving ―
○ 	Master (graad Soldaat)
○ 	Arts, tandarts, dierenarts, ... (graad Soldaat)

3.007,77
3.622,99

2.052,60
2.352,78

3.093,34
3.708,58

2.092,75
2.366,06

Vanaf aanstelling Onderluitenant (= 1 jaar anciënniteit):
○ Master
○ 	Master in de ingenieurswetenschappen, arts,
tandarts, dierenarts, ...

Gaspard De Craeyerstraat 2

1000 Brussel

9000 Gent

cic.bxl@mil.be

ic.gent@mil.be

Tel. 02/441 44 52

Tel. 02/442 73 22

INFORMATIECENTRUM ANTWERPEN
Kwartier Belgiëlei

INFORMATIECENTRUM BRUGGE
Marinekazerne - Blok Z

Belgiëlei 119

L. Debruynestraat 125

2018 Antwerpen

8310 Brugge St-Kruis

ic.antwerpen@mil.be

ic.brugge@mil.be

Tel. 02/443 09 16

Tel. 02/441 30 25

3500 Hasselt

1.073,24
1.294,16
1.675,78

― Hulpkader, 4 jaar in dienst		
―M
 aster SSMW, Master in nautische		
wetenschappen, Master in de industriële
wetenschappen
― M aster in de ingenieurswetenschappen, arts,
tandarts, dierenarts

Kortenberglaan 125

Guffeslaan 24

1.164,51
1.552,68
2.406,22

○ 	Bij behalen diploma - brevet:

INFORMATIECENTRUM GENT
Leopoldskazerne

INFORMATIECENTRUM HASSELT

OFFICIER
Normale werving, hulpkader en aanvullende werving ―
○ 	In vorming **:
― Kandidaat Officier, -18j		
― Kandidaat Officier, +18j		
― Onderluitenant		

INFORMATIECENTRUM BRUSSEL
Koninklijke Militaire School

*Netto maandwedde: deze bedragen zijn geldig voor ongehuwde militairen, verblijvend in België en zonder personen ten laste.
**Ontvangt 60% van de wedde tijdens de vorming indien <18jaar. Ontvangt 80% van de wedde tijdens de vorming indien 18 jaar.
***De weddeschaal is afhankelijk van de diplomavereiste voor de desbetreffende vacature, zoals vermeld op de jobdescription op
de site www.mil.be

ic.hasselt@mil.be
Tel. 02/443 13 00

POC: Maj Peter Vanpuyvelde - DGHR/HRB/R&S/MC Bruynstraat, 200 - 1120 Neder-over-Heembeek.
Verantwoordelijke uitgever: Rudy Baert - DG Com – Blok 5 - Kwartier Koningin Elisabeth - Eversestraat 1 - 1140 Brussel

Geen job,
wel een missie
Loopbanen

Overzicht loopbanen 2018
CATEGORIE

Soldaat of
matroos

Onderofficier
niveau C

Onderofficier
niveau B

MINIMUM STUDIENIVEAU
Basisonderwijs

Premies, vergoedingen en toelagen

MAX. LEEFTIJD *

WERVING

26

Beperkte
Duur (BDL)

33

Normale
werving

Secundair onderwijs

Bachelor

Officier
niveau B
Bachelor

Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming
Technische specialiteit: militaire en technisch
professionele vorming

Piloten ―
○ 	De leerling-piloot ontvangt een trimestriële vliegpremie van € 1.102,48 bruto.
○ De
	 gebrevetteerde piloot (onderluitenant) ontvangt een trimestriële vliegpremie
van € 3.049,88 bruto.
○ Na
	
5 jaar, 2-jaarlijkse loopbaanpremie voor het varend personeel met het brevet
piloot of het hoger vliegbrevet: € 15.052,51 bruto < 35 jaar.
Gebrevetteerde luchtverkeersleiders ―
Ontvangen jaarlijks een premie van € 4.429,62 bruto.

Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming

Dienstneming 6-8 jaar (max. leeftijd 32)

Paracommando’s ―
Ontvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie
tussen € 180,47 en € 475,77 bruto.

33

Bijzondere
werving

Vorming tot militair in de gevraagde specialiteit

Loopbaan binnen kader
gevraagde specialiteit

Ontmijners ―
O ntvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie
tussen € 401,47 en € 989,28 bruto.

Dienstneming 13-16 jaar

Duikers ―
Ontvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie
tussen € 180,47 en € 695,61 bruto.

33

28

33 **
Secundair onderwijs

Piloot
Hulpkader

Beperkte
Duur (BDL)

Normale
werving

33

1 e of 2 e jaar Bachelor

Dienstneming 6-8 jaar (max. leeftijd 32)

PREMIES VOOR SPECIALE BEROEPEN

Beperkte
Duur (BDL)

32

Officier
niveau A

Professionele opleiding basisfunctie

OPMERKINGEN

26

25
Secundair onderwijs

VORMING BIJ DEFENSIE

Luchtverkeersleider

Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming

Dienstneming 6-8 jaar (max. leeftijd 34)

Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire
School (VDKMS)

Specifieke studie 1 jaar voorbereiding
toelatingsexamen KMS

Koninklijke Militaire School (KMS):
○ F aculteit Polytechniek
○ F aculteit Sociale en Militaire
Wetenschappen (SSMW)

○ M aster in de ingenieurswetenschappen
○ Master in de Sociale en Militaire
Wetenschappen (SSMW)

Industriële Hogeschool (IHS)

Master in de industriële wetenschappen

Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZSA)

Master in de nautische wetenschappen

Universiteit

Arts, tandarts

Universiteit of Hogeschool

Getuigschrift in gevraagde specialiteit

33

Aanvullende
werving

33

Bijzondere
werving

Specialist: vorming tot militair in gevraagde specialiteit

28

Beperkte
Duur (BDL)

Specialist: vorming tot militair in gevraagde specialiteit

PRESTATIES
Volgende berekeningen zijn minimumbedragen. Ze zijn berekend voor een ongehuwde soldaat van 18 jaar, verblijvend in België en zonder personen ten laste. In functie
van de graad van de militair zullen de bedragen dus hoger zijn. Niet van toepassing
voor militairen in vorming.

Prestatie van lange duur (per 24u) ― € 62,95 bruto / € 37,54 netto
Toelage één maand op zee ― € 3207,60 bruto / € 1875,51 netto (4 weekends, prestatie van lange duur, zeepremie, …)
Opdrachten in het buitenland ― Afhankelijk van de aard en de plaats van de opdracht, worden de militairen vergoed voor hun deelname aan buitenlandse opdrachten. De toelages kunnen de wedde zelfs overtreffen.
Voorbeeld: een soldaat van 18 jaar vertrekt voor 4 maanden in operatie passief
gewapende inzet en ontvangt hiervoor € 13.732,46 netto. Ter plaatse heeft hij
nauwelijks uitgaven. De maaltijden tijdens kampen en oefeningen zijn gratis.

TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN ALLERLEI
Master

*Maximum leeftijd op 31/12/2018
**Piloot: maximum leeftijd 25 op 31/12/2018

Vakantiegeld ― € 1.830,46 bruto / € 1.013,19 netto voor een ongehuwde soldaat van
18 jaar, verblijvend in België zonder personen ten laste.
Dienstneming 6 - 8 jaar (max. leeftijd 34)

Eindejaarspremie ― € 1.447,70 bruto / € 841,35 netto voor een ongehuwde soldaat
van 18 jaar, verblijvend in België zonder personen ten laste.
Weekendprestatie ― € 82,03 bruto.

