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Zaventem, 7 maart 2015 
 

SYNDICALE MEDEDELING 

Dossier « Politiepensioenen » :  

De waarheid heeft haar rechten en men dient 
alles in het juiste daglicht te plaatsen ! 

De Kern heeft dus een klein element dat al sinds maanden in de een of andere 
vorm op tafel lag uit het dossier goedgekeurd. Het VSOA Politie stelt vast dat 
terwijl de regering er prat op gaat een “eerste grote stap” te hebben gedaan er 
één syndicale organisatie oppert hiervoor gezorgd te hebben. De waarheid heeft 
haar rechten en men dient alles in het juiste daglicht te plaatsen. Laten we om 
te beginnen de feiten eens bekijken ! 
 

Feit 1 – De inhoud van het Arrest 103/2014 : « … handhaaft de gevolgen van de 
vernietigde bepaling zoals is aangegeven in B.8. : Een niet in de tijd 
gemoduleerde vernietiging zou evenwel op haar beurt onevenredige gevolgen 
hebben ten aanzien van [de leden van de geïntegreerde politie] die op het 
ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds op grond van de bestreden 
bepaling vervroegd met pensioen zijn gegaan. Tevens zou een dergelijke 
vernietiging afbreuk doen aan de verworven rechten van [de leden van de 
geïntegreerde politie] wier aanvraag voor een vervroegd pensioen op grond van 
de vernietigde bepaling op het ogenblik van de uitspraak van het arrest reeds is 
goedgekeurd, zelfs wanneer hun pensioen ingaat na de datum van de uitspraak 
van het onderhavige arrest. Bijgevolg dienen de gevolgen van de vernietigde 
bepaling ten aanzien van die categorieën van personen te worden 
gehandhaafd. ». 
 

Feit 2 – De inhoud van het regeerakkoord gaat veel verder : « De regering zal 
het arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 uitvoeren, 
zodat verschillen in behandeling tussen de pensioenreglementering van het 
personeel van de geïntegreerde politie en de pensioenwetgeving van het 
algemeen stelsel die niet objectief te verantwoorden zijn, opgeheven worden. 
Personeelsleden bij de politie die voor de datum van het arrest (10 juli 2014) 
hun pensioen hadden kunnen aanvragen, zullen onder de bestaande 
voorwaarden voor het pensioen blijven vallen. ». 
 

Feit 3 – Het artikel waarvan sprake dat het regeerakkoord weergeeft en 
verduidelijkt : « Artikel 88/1.  In afwijking van artikel 88, eerste lid, 
kunnen de leden van het operationeel kader van het personeel van de 
geïntegreerde politie bedoeld in de artikelen 5 en 10 van de wet van 30 
maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de 
politiediensten en hun rechthebbenden, verder op pensioen worden 
gesteld op de door deze artikelen bepaalde preferentiële leeftijden, 
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voor zover zij ten laatste op 10 juli 2015 voldoen aan de door diezelfde artikelen 
bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de personeelscategorie 

waartoe zij behoren. ». 
 

Feit 4 – Sinds december 2014 heeft de regering twee gelegenheden gemist om 
deze kleine tekst in een programmawet te publiceren. 
 

Feit 5 – We spreken hier over een goedkeuring in de Kern : de tekst dient voor 
publicatie nog een lange weg af te leggen. 
 

We moeten dus vaststellen dat de overheid, buiten veel tijd te verliezen, slechts 
gedaan heeft wat ze aangekondigd had. Dit terwijl er tegen deze eerste stap 
geen enkele oppositie was, zelfs indien slechts 2500 collega’s betrokken waren. 
Wanneer jullie gewoon jullie taken uitvoeren, wordt er ook niemand 
gefeliciteerd. Er is dus geen enkele reden waarom we deze lakse regering 
zouden feliciteren. Deze regering gaat trouwens verder met het 
ontwikkelen van een bijkomende onaanvaardbare oplossing die slechts 
betrekking heeft op 3.000 personeelsleden en waarbij er 35.000 anderen in 
de kou blijven staan.  
 

De vragen die wij ons stellen zijn de volgende : 

 Waarom tot tweemaal toe een programmawet missen om deze tekst te 
publiceren terwijl de vier syndicale organisaties altijd hebben 
aangedrongen om deze tekst snel te publiceren ? 

 Zal de tekst gepubliceerd zijn voor de voorziene streefdatum 
(10/07/2015) zodat hij zijn reddend karakter niet mist ? 

 Hoe dienen we de standpunten van sommigen te bekijken ? Is dit niet de 
eerste stap naar het gemakkelijk principe “Redden wat er nog te redden 
valt” ? Maar wat dan met degene die uit de boot gaan vallen? 

 

We hebben de onderhandelingstafel verlaten maar wij volgen de zaken nog 
altijd minuut per minuut op zonder gebonden te zijn aan wie dan ook ! En we 
zullen aanwezig zijn op het Comité A wat niet van iedereen gezegd kan worden! 
 

Het werk van de vakbonden aan de onderhandelingstafel en dat van 
ons er buiten zijn complementair : het weinige wat er « gewonnen » 
werd, is het gevolg van deze dubbele strategie. Vergis u hier niet in. 

 

Maar op dit moment is dit « weinige » veel te weinig  
en het minimale respect dat men aan ons beroep 

dient te geven onwaardig ! 

 
Vincent Gilles 

Nationaal Voorzitter 
+32475304864 

Vincent Houssin 
Nationaal Ondervoorzitter 

+32485184952 
 


