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Salarissen, toelagen, premies en vergoedingen kunnen in de loop van het wervingsjaar wijzigen in functie van index-, en andere aanpassingen.
*Netto maandwedde: deze bedragen zijn geldig voor ongehuwde militairen, verblijvend in België en zonder personen ten laste.
**Ontvangt 60% van zijn wedde tijdens de vorming indien < 18 jaar. Ontvangt 80% van zijn 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.
**** De Kand OOffr die een opleiding professionele Bachelor volgt ontvangt 80% van de wedde verbonden aan de graad die hij/zij op dat  
            moment draagt.

Salarissen
SOLDATEN EN MATROZEN   BRUTO  NETTO*

○  Soldaat, basiswedde  2263 1840
○  1ste soldaat (= 2 jaar dienst)  2340 1876  

ONDEROFFICIEREN
Normale werving (Niveau C)

○  Kandidaat onderofficier  2263 1840
○  Onderofficier, 2 jaar in dienst  2609 1977

Statuut beperkte duur (BDL, Niveau C)
○  Kandidaat onderofficier  2263 1840
○  Onderofficier, 2 jaar in dienst  2609 1977

Bijzondere werving (Niveau B)
○  Kandidaat onderofficier  2910 2154
○  Onderofficier, 3 jaar in dienst  3095 2180

OFFICIEREN
Normale werving, hulpkader en aanvullende werving
○ In vorming**

― Kandidaat officier, - 18 jaar  1358 1325
― Kandidaat officier, + 18 jaar  1811 1612
― Onderluitenant  2802 2139

○ Bij het behalen van diploma/brevet
― Hulpkader, 4 jaar in dienst  3503 2445
―  Master SSMW, Master Nautische wetenschappen,     3503     2445
    Master industriële wetenschappen   
―  Master in de ingenieurswetenschappen  4080 2691
―  Arts, tandarts, dierenarts, apotheker  4125 2716

Statuut beperkte duur (BDL, niveau A***)
○  Master (graad soldaat)  3503 2442
○  Vanaf aanstelling onderluitenant  3503 2445

Statuut beperkte duur (BDL, niveau B***)
○  Bachelor (graad soldaat)  3267 2326
○  Vanaf aanstelling onderluitenant  3267 2332 

Bijzondere werving
○ Master Nautische wetenschappen, Industriële wetenschappen     3503       2442 
 (graad Soldaat)

○  Master Ingenieurswetenschappen (graad Soldaat)     4080    2725 

○  Arts, tandarts, dierenarts, ... (graad Soldaat)      4125    2746

Vanaf aanstelling onderluitenant
○  Master   3601 2488  
○  Master in de ingenieurswetenschappen, arts, tandarts, …  4192 2746

Informatiecentra

INFORMATIECENTRUM BRUSSEL
Koninklijke Militaire School
Kortenberglaan 125

1000 Brussel

cic.bxl@mil.be 

Tel. 02/441 44 52

INFORMATIECENTRUM ANTWERPEN
Kwartier Belgiëlei 
Belgiëlei 119

2018 Antwerpen

ic.antwerpen@mil.be
Tel. 02/443 09 16

INFORMATIECENTRUM HASSELT
Guffenslaan 24

3500 Hasselt

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

INFORMATIECENTRUM GENT
Kattenberg 72

9000 Gent

ic.gent@mil.be 

Tel. 02/442 73 22 

INFORMATIECENTRUM BRUGGE
Marinekazerne - Blok Z
L. Debruynestraat 125

8310 Brugge St-Kruis

ic.brugge@mil.be
Tel. 02/441 30 25

Werken bij Defensie.
Geen job, wel een missie.
Overzicht loopbanen 2023



CATEGORIE MINIMUM STUDIENIVEAU MAX. LEEFTIJD* WERVING VORMING BIJ DEFENSIE OPMERKINGEN

Overzicht loopbanen 2023

*maximumleeftijd op 31/12/2023  **piloot: maximumleeftijd 25 op 31/12/2023

Premies, vergoedingen en toelagen
PREMIES VOOR SPECIALE BEROEPEN

Piloten ―
○  De leerling-piloot ontvangt een trimestriële vliegpremie van € 1.195 bruto.
○  De gebrevetteerde piloot (onderluitenant) ontvangt een trimestriële vliegpremie van € 3.850 

bruto.
○  Na 5 jaar ontvangt het personeel met het brevet piloot of het hoger vliegbrevet (< 35 jaar) een 

loopbaanpremie van € 14.097 bruto.  Nadien volgt een tweejaarlijkse loopbaanpremie van € 
5.639 bruto per jaar.

Gebrevetteerde luchtverkeersleiders ―
Ontvangen jaarlijks een premie van € 4.989 bruto.

Paracommando’s ―
Ontvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie tussen € 203 
en € 536 bruto.

Ontmijners ―
 Ontvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie tussen € 453 en 
€ 1.114 bruto.

Duikers ―
Ontvangen - afhankelijk van de behaalde kwalificaties - maandelijks een premie tussen € 203 en 
€ 783 bruto.

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) ―  € 42 netto

Toelage één maand op zee ― € 2.072 netto (4 weekends, prestatie van lange duur, vaarpremie, 
…)

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 € 15.625 netto. Ter plaatse heeft hij nauwelijks uitgaven. De maaltijden 
tijdens kampen en oefeningen zijn gratis.

TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN ALLERLEI

Vakantiegeld ― € 2.133 bruto / € 1.181 netto voor een ongehuwde soldaat  
van 18 jaar, verblijvend in België zonder personen ten laste.

Eindejaarspremie ― € 1.654 bruto / € 974 netto voor een ongehuwde soldaat.

Weekendprestatie ― € 92 bruto.

Soldaat of
 matroos

30
Beperkte 

duur (BDL)
Professionele opleiding basisfunctie

Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.

Onderofficier 
niveau C

Secundair onderwijs

33
Normale 
werving

Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming

Technische specialiteit: militaire en technisch professionele 
vorming

30
Beperkte 

duur (BDL) Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming
Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.

Onderofficier 
niveau B

Secundair onderwijs 33
Normale 
werving

Hogeschool
Je behaalt een diploma Professionele Bachelor in 
een technische studierichting.

Specifieke Bachelor

33 
Bijzondere 

werving
Specialist: vorming tot militair in de gevraagde specialiteit

Hogeschool

Tijdens je loopbaan word je ingezet binnen het 
kader van de gevraagde specialiteit.

32
Beperkte duur 

(BDL)
Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.   

1e of 2e jaar bachelor 33
Aanvullende 

werving
Je wordt militair en vervolledigt de studie die je 
reeds had aangevat. 

Officier 
niveau B

Secundair onderwijs
25

Hulpkader
Piloot

Je gaat een dienstneming aan van 13-16 jaar. 
33 Luchtverkeersleider

Bachelor 32
Beperkte 

duur (BDL) Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming
Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.

Officier 
niveau A

Secundair onderwijs

32

Normale 
werving

Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School (VDKMS)
Je volgt een specifieke opleiding van 1 jaar als 
voorbereiding op het  toelatingsexamen KMS.

33**

Koninklijke Militaire School (KMS):
○ Faculteit Polytechniek
○  Faculteit Sociale en 

Militaire Wetenschappen (SSMW)

Je behaalt een van volgende diploma’s:
○  Master in de ingenieurswetenschappen
○  Master in de sociale en militaire 

wetenschappen

33

Universiteit
Master in de geneeskunde, Master in de 
tandheelkunde

Industriële Hogeschool Master in de industriële wetenschappen

Hogere Zeevaartschool Antwerpen Master in de nautische wetenschappen

1e of 2e jaar Bachelor 33
Aanvullende

 werving
Universiteit of Hogeschool

Je wordt militair en vervolledigt de studie die je 
reeds had aangevat.  

Master 32
Beperkte 

duur (BDL) Militaire specialiteit: militaire en professionele vorming
Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.

Specifieke Master

32
Beperkte 

duur (BDL)

Specialist: vorming tot militair in gevraagde specialiteit

Je gaat een dienstneming aan van 8 jaar, 
verlengbaar tot 12 jaar.

33
Bijzondere 

werving
Tijdens je loopbaan word je ingezet binnen het 
kader van de gevraagde specialiteit.

49
Bijzondere

 laterale werving
In functie van de duur van je studie is een 
beroepservaring vereist van 5 of 10 jaar.


