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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 12 november 2014 vond het 

onderhandelingscomité 355 plaats met 

volgend agendapunt. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

PENSIOENREGELING POLITIE 
 
De minister van Binnenlandse Zaken Jan 

Jambon, die samen met zijn collega de minister 

van Pensioenen Daniël Bacquelaine 

persoonlijke aanwezig was opent de 

vergadering en dankt de politiediensten voor 

hun inzet en professionaliteit tijdens de 

manifestatie van 6 november 2014. Hij wenst 

de gekwetste collega’s een spoedig herstel toe. 

VSOA Politie vraagt aan de minister om alle 

audiovisueel materiaal in verband met de 

manifestatie in beslag te laten nemen. 

 

In verband met het dossier pensioenen wenst 

de overheid zo snel mogelijk duidelijk te 

creëren voor het personeel. 

De overheid begrijpt de onzekerheid die bij het 

politiepersoneel leeft en wil ingaan op de vraag 

om zo snel mogelijk duidelijkheid en 

rechtszekerheid te verschaffen in het 

pensioendossier. De overheid wil dus de 

onderhandelingen met bekwame spoed 

voeren. De pensioenmaterie is wel een 

complexe materie die expertise en tijd vergt. 

Concreet streeft de overheid er dan ook naar 

om de onderhandelingen af te ronden tegen ten 

laatste medio december 2014. 

De overheid bevestigt de uitgangspunten ter 

zake van het Regeerakkoord, namelijk een 

evolutie naar langer werken, ook in de 

politiesector, maar wel via gepaste en humane 

overgangsregelingen. 

In het raam daarvan neemt de overheid het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement om het debat over de “zware beroepen” ten gepaste 

tijden ook te voeren in het specifieke onderhandelingscomité van 

de politiediensten. 

Op zeer korte termijn is er nood aan een overgangsregeling. Ter 

zake stelt de overheid twee overgangsmaatregelen voor: 

- De zogenaamde “artikel 90 maatregel: de overheid zal de 

sociale partners een voorontwerp van wet voorleggen om op 

de personeelsleden die op datum van het arrest (10.07.2014) 

reeds de preferentiële pensioenleeftijd hadden bereikt, de 

oude pensioenregeling nog te kunnen toepassen. De tekst van 

het Regeerakkoord laat hieromtrent een ruimere lezing toe en 

de overheid onderzoekt momenteel of die ruimere toepassing 

juridisch mogelijk is; 

- Een overgangsregeling voor ij die 53 jaar zijn op datum van het 

arrest via een stelsel van eindeloopbaanregime en een 

eventuele bezoldigde afwezigheid in non activiteit (BANA) 

vanaf 58 jaar of ten vroegste vanaf 4 jaar voor de 

pensioengerechtigheid. In dat raam is er de bereidheid om 

samen met de sociale partners na te gaan of er een betere 

sleutel is dan de voormelde leeftijd van 53 jaar (zoals bv. de 

duurtijd van de loopbaan) en of er nood is aan complementaire 

modaliteiten. 

 

 

Een paritaire technische werkgroep op gericht in het raam van 

deze onderhandelingen zal dit analyseren en het comité zal op 

grond daarvan zijn werkzaamheden verder zetten op 26 november 

2014. 

De werkgroep komt een eerste maal samen op vrijdag 14 

november 2014. 
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VSOA politie wenst de discussie over een 

“bijzonder en gevaarlijk beroep” te voeren los 

van de regeling “zwaar beroep”. 

De pensioenregeling en régime met duidelijk 

uitgewerkte overgangsmaatregelen was een 

voorwaarde voor VSOA Politie om verder deel 

te nemen aan de werkgroepen en 

onderhandelingen. 

Beide ministers hebben hierop positief 

geantwoord en gaan dit voor aanstaande 

vrijdag voorleggen aan de kern. 


