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PENSIOENEN 
 
Hierna volgt een belangrijke mededeling in 

verband met het pensioen. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

ARREST INZAKE PENSIOENWET : 
OVERGROOT GEDEELTE VAN 
POLITIEPERSONEEL, (MOGELIJKS 
OOK MILITAIREN EN RIJDEND 
PERSONEEL VAN NMBS) ZIJN DE 
DUPE ! 
 
Zoals iedereen weet heeft SYPOL.be en de 

v.z.w. «Koninklijke Kring van Officieren van de 

Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende 

Politiezones» een zaak aangespannen bij het 

Grondwettelijk Hof teneinde de pensioenwet 

aan te vallen. 

Deze pensioenwet voorzag een vrijwaring voor 

de preferentiële leeftijdsgrenzen van onder 

meer de geïntegreerde politie (alsook militairen 

en bepaalde werknemers NMBS). Enige 

personeelscategorie die niet voorzien was in 

deze uitzonderingen waren de officieren van de 

ex-gemeentepolitie en de ex-gerechtelijke 

politie. Reden daarvan was dat in hun vroeger 

statuut geen preferentiële leeftijd was voorzien. 

Het is voor deze laatsten dat SYPOL.be en 

v.z.w. «Koninklijke Kring van Officieren van de 

Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende 

Politiezones» een zaak hebben aangespannen 

voor het Grondwettelijk Hof omwille van het 

“discriminerend karakter”. 

In tegenstelling tot wat SYPOL.be en v.z.w. 

«Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale 

Politie van Antwerpen en Omliggende 

Politiezones» beweren hebben wij wel degelijk 

in 2012 een voorstel ingediend bij de minister 

van Binnenlandse zaken om ook voor de 
uitgesloten        personeelscategorie           een 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
overgangsmaatregel te voorzien bij K.B. zoals bij andere sectoren. 

De Minister is nooit op onze vraag ingegaan. 

Het heeft ons zeer veel moeite gekost om deze preferentiële 

leeftijdsgrenzen in de wet te laten voorzien als 

overgangsmaatregel voor de overgrote meerderheid van het 

personeel. 

Door middel van een onbezonnen procedure werden deze 

inspanningen en verworven rechten men één pennentrek teniet 

gedaan. Volgens onze informatie zou deze uitspraak mogelijks 

zelfs gevolgen hebben voor de militairen en het rijdend personeel 

van de NMBS. 

 

SYPOL.BE EN KONINKLIJKE KRING VAN 
OFFICIEREN : SCHAAM U ! 

 
Het toppunt van de zaak is, in een poging om hun gezicht niet te 

verliezen en de meubels te kunnen redden, dat men de schuld nog 

in de schoenen van de representatieve vakbonden probeert te 

schuiven. 

 

 

Stellen dat “Sypol.be het vooral spijtig vindt dat ALLE 

representatieve vakbonden en de federale politie NIETS hebben 

ondernomen om ook de pensioenleeftijd van de commissarissen 

afkomstig van de ex gerechtelijke – en gemeentepolitie te 

behouden op 60 jaar”, is dus ALWEER een pertinente leugen. 

 

Hadden beide organisaties niet roekeloos geprocedeerd en 

geduldig afgewacht zoals de representatieve vakorganisaties tot 

dat er een onderhandelde oplossing uit de bus kwam, hadden we 

nu geen desastreuse gevolgen. Een vakbond wordt verondersteld 

de belangen van de personeelsleden te verdedigen … 
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HOE STAAN DE ZAKEN ER NU VOOR 
…? 

 
De uitspraak betekent dat iedereen van het 

politiepersoneel onder de algemene regeling 

van de wet valt. Men kan dus op pensioen gaan 

op 60 op voorwaarde dat men een loopbaan 

van 42 jaar heeft. Voor mensen met een 

loopbaan van 40 jaar betekent dit een 

pensioenleeftijd van 62 jaar, enz … 

 

Het Grondwettelijk Hof voegt er nog aan toe dat 

het arrest geen gevolgen heeft voor 

personeelsleden die intussen met vervroegd 

pensioen zijn of wie zijn vervroegd pensioen 

reeds is goedgekeurd (wat dit laatste concreet 

betekent of hoe het zal toegepast worden 

zullen we deze namiddag vernemen van de 

minister van Binnenlandse zaken). 

 

 

 

Ook de operationele en budgettaire gevolgen 

zullen niet te onderschatten zijn. Men  heeft niet 

alleen een totaal vervormde leeftijdspiramide 

waar er nu geen oplossing meer kan aan 

geboden worden, maar ook het volledige 

optimalisatieplan dreigt op de helling te staan 

daar er rekening werd gehouden met het feit 

dat er tal van personeelsleden behorende tot 

het hoger kader op een natuurlijke manier 

zouden afvloeien via hun pensioenregeling. 

 

In de loop van de namiddag is er spoedoverleg 

met de minister van Binnenlandse zaken. 

Daarna berichten wij u over het verdere 

verloop. 


