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Zaventem, 26 februari 2015 
 

PERSMEDEDELING 

Dossier « Politiepensioenen » :  
VSOA Politie verlaat de onderhandelingstafel! 

85 % van de politiemensen in de kou ! 

De andere 15 % moet zelfs nog inleveren ! 

Het VSOA Politie heeft de onderhandelingstafel verlaten ! Ondanks kleine timide 
pogingen vanwege de overheid, blijven ze zich sterk vastklampen aan de tekst 
van het regeerakkoord. Kortom stellen we bij de overheid een totaal gebrek aan 
respect en een totale afwezigheid van enige politieke moed vast om nu reeds de 
garanties te geven dat het beroep van politieambtenaar zal erkend worden als 
zwaar, gevaarlijk en specifiek beroep dat een specifiek pensioenstelsel verdient. 
 
De voorstellen van het regeerakkoord zijn ondertussen door iedereen gekend.  
Niettegenstaande de overheid steeds heeft voorgehouden dat er marge is, 
blijken volgende voorstellen op tafel te liggen :  
 

 Diegenen die hun pensioen een jaar voor 10/07/2014 konden aanvragen 
en dit niet deden, kunnen dit alsnog doen; 
 

 Diegenen die 58 jaar zijn kunnen opteren voor een aangepaste functie.  
Daartoe kunnen ze hun aanvraag doen bij een eindeloopbaan 
commissie. 

 

 Het personeelslid van het operationeel kader dat een preferentiële 
vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoot vóór 10 juli 
2014 heeft vanaf de leeftijd van 58 jaar recht op een non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering voor zover het  ook aan de volgende 
voorwaarden voldoet : 

 
1° tussen 11 juli 2015 en ten laatste 31 december 2019 de voormelde 
preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar bereiken of, op 11 juli 
2015,ten minste 33,5 jaren dienstanciënniteit in de openbare sector 
tellen; 
 
2° op het einde van de gevraagde non-activiteit, die een maximale duur 
van vier jaar heeft, voldoen aan de voorwaarden om aanspraak te 
maken op vervroegd pensioen, vermeld in artikel 46 van de wet van 15 
mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering van de 
pensioenregelingen. De periode van non-activiteit wordt voor 
de toepassing van deze voorwaarde mee in rekening gebracht. 

 

 De officieren die vóór 10 juli 2014 een preferentiële vervroegde 
pensioenleeftijd van 58 jaar hadden, op het ogenblik van het 
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aanvatten van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering de 
leeftijd hebben van ten minste 60 jaar. 

 
Het perverse aan deze regeling, die slechts geldt voor een kleine 6000 
politieambtenaren, is dat men tevens het bedrag van het verlof 
voorafgaand aan de pensionering zal verminderen. Deze vermindering 
werd vastgelegd tussen de 2,5 % en de 14, 5 %, wat al snel een 
aanzienlijk maandelijks bedrag betekent t.o.v. van het initiële 
pensioenbedrag ! 

 
Om volgende redenen hebben we de tafel verlaten :  
 

 Deze « toegevingen » hebben maar betrekking op een 6000 (en ook deze 
6000 zijn verliezende partij)  personen terwijl er 34000 anderen in de kou 
blijven staan ! 

 We hebben geen enkele garantie dat we de collega’s van het CALog kunnen 
beschermen (vooral contractuelen) tegen ontslagen om zo aangepaste 
functies te creëren. 

 We hebben geen enkele garantie op het behoud van onze preferentiële 
tantième. We herinneren aan een andere passage uit het regeerakkoord dat 
duidelijk stelt om alle tantièmes te brengen op 1/60ste (in plaats van ons 
1/50ste, oftewel een verlies van 15 % van de waarde van onze dienstjaren) ; 

 We hebben geen enkele garantie voor een regeling “en regime” en/of 
erkenning van het zwaar, gevaarlijk en specifiek beroep; 

 Bovendien vernemen wij dat deze regering de intentie heeft om de zware 
beroepen ten vroegste op 60 jaar hun pensioen zou laten nemen ! 

 Het niet respecteren van het sectoraal akkoord van 2010 waarbij een ad hoc 
uitstapregeling voor de officieren vanaf 58 werd overeengekomen. 

 Het is onaanvaardbaar dat de politieambtenaren zelfs nog een aanzienlijk 
bedrag zouden moeten inleveren, terwijl men wel degelijk de volle 
pensioenrechten heeft opgebouwd ! 

 

Kortom, we hebben geen enkele toegeving op onze eisen :  
 

- Herstel van de verworven rechten  
- Ad hoc oplossing voor de officieren  
- Een en regime pensioenstelsel op 58 jaar zoals in andere 

sectoren van toepassing 
 

Wij ervaren gebrek en respect voor  
de politiediensten van de politieke overheid ! 
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