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Zaventem, 28 februari 2014 
 

PERSMEDEDELING 
 
 

Pensioendossier :  

voorstellen ONAANVAARDBAAR !  

Wij kunnen ons niet inbeelden dat hiermee 
één vakorganisatie akkoord kan gaan ! 

 

Wij hebben op 26/02/2015 de onderhandelingstafel verlaten.  Kort daarop werd 
ook de onderhandeling door de overheid - met de resterende partners – 
opgeschort tot woensdag 04/03/2015.  
 
Ondertussen hebben wij aangepaste teksten ontvangen.  Echter, de 
aanpassingen gaan veeleer over details en veranderen fundamenteel niets.   
De druppel die bij ons de emmer doet overlopen is het aangekondigde 
financieel verlies voor de personeelsleden die kiezen voor het NAVAP systeem.  
Dit betekent een aanzienlijk financieel verlies – zelfs voor diegenen die een volle 
carrière hebben.   
 
Dat het verlofgeld en eindejaarspremie dit zou compenseren – zoals sommigen 
nu de meubels proberen te redden – houdt natuurlijk geen steek.  In andere 
dispositieven van vervroegd pensioen en NAVAP is dit eveneens het geval, en 
krijgen de mensen het pensioenbedrag waar ze recht op hebben.  Meer nog … 
het is zelf zo dat in andere sectoren (eveneens goedgekeurd door partijen die 
deel uit maken van deze meerderheid) ook de toelagen en vergoedingen 
worden meegerekend voor de pensioenberekening, wat uiteraard nog gunstiger 
is.  Het is dus overduidelijk dat men de politieambtenaren niet respecteert, en ze 
meer aanziet als een noodzakelijk kwaad ! 
 
Teneinde de leden correct te informeren hebben we een simulatie laten 
uitvoeren van het voorstel dat nu op tafel ligt.  Deze tabel gaat over 
personeelsleden met een volle carrière.  Een volledige berekening – voor 
diegenen met minder dienstjaren (wat nog schrijnender is) kan men terugvinden 
op onze website. We laten u zelf oordelen … 
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    pensioen         

  
 

38 jaar 38 jaar 38 jaar 38 jaar 38 jaar 

  
 

HAU3 B5 M4.1 M7 O4 

Maandelijks bruto bedrag 2240,28 2706,27 3229,59 3463,82 4418,23 

Inhoudingen RIZIV 79,53 96,07 114,65 122,97 156,85 

  Begrafenis 11,20 13,53 16,15 17,32 22,09 

  
Bijdr. 
Solidariteit 33,60 54,13 64,59 69,28 88,36 

Belastbaar bedrag 2115,94 2542,54 3034,20 3254,26 4150,93 

Fisc. voorheffing 473,34 706,07 980,37 1101,15 1621,93 

Netto bedrag 
 

1642,60 1836,47 2053,83 2153,11 2529,00 

  
     

  

  
 

Wachtgeld 
  

  

  
 

72,50% 72,50% 72,50% 72,50% 72,50% 

Maandelijks bruto bedrag 2165,61 2616,07 3121,94 3348,37 4270,97 

Inhoudingen  Soc. Z. 162,42 196,21 234,15 251,13 320,32 

  RIZIV 76,88 92,87 110,83 118,87 151,62 

  RSZ 16,74 23,29 28,85 31,34 41,49 

Belastbaar bedrag 1926,31 2326,99 2776,96 2978,37 3799,03 

Fisc. voorheffing 
    

  

Netto bedrag 
 

1493,46 1632,25 1926,21 2034,06 2440,87 

 Maandelijks 
verlies  DELTA -149,14 -204,22 -127,62 -119,05 -88,13 

 
Wij kunnen ons niet inbeelden dat met hetgeen er nu op tafel ligt er één 
vakorganisatie akkoord kan gaan !   
 
Men probeert zand in de ogen te strooien, door enerzijds het financieel verlies te 
camoufleren, en anderzijds te beloven dat er een tweede luik aankomt in het 
kader van de zware beroepen.  Een dispositief waarvan we nu al weten dat de 
leeftijdsgrens minimum op 60 zal liggen, en  men zelfs dreigt een financieel 
verlies te lijden t.o.v. de huidige regeling omwille van een andere berekening.  
 

Wij roepen de regering op om respect te tonen voor de 
politieambtenaren door een ernstig voorstel op tafel te leggen dat 
rekening houdt met de verworven rechten, en tevens een “en 
regimeregeling” voorstelt dat rekening houdt met het gevaarlijk en 
specifiek beroep zonder dat er sprake kan zijn van enig financieel 
verlies ! 
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