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Zaventem, 12 maart 2015 

Syndicale mededeling  

« Pensioendossier Politie » : 

Als de vos de passie preekt,  
boer let op uw kippen… 

Inzake de erkenning van « zwaar beroep » heeft het NSPV gisterenavond  
« sensationeel » nieuws aangekondigd : het is een uitgemaakte zaak - de 
regering erkent het beroep van politieambtenaar als « zwaar beroep ». 
 
IN EERSTE INSTANTIE hebben wij deze namiddag de Kabinetschef gevraagd 
om deze informatie te bevestigen : blijkt dat het zeker nog geen uitgemaakte 
zaak is (informatie ook bevestigd door andere bronnen); hij bevestigt hetgeen 
we al weken wisten dat Dhr. Jambon van plan is om « naar het Kernkabinet te 
gaan voor het bekomen van deze erkenning ». 
Ondertussen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken een ‘Belga’-bericht 
verspreid waar hij de informatie van het NSPV volledig ontkent ! 
 
IN TWEEDE INSTANTIE, geeft deze erkenning geen garantie over een 
toekomstige pensioenleeftijd van maximum 58 jaar. Er is nu al sprake van 60 
jaar ! En wij hebben zelfs vernomen dat sommigen (luister naar de debatten met 
betrekking tot vervroegd pensioen) het hebben over … 62 jaar ! 
 
Hoe kan men dan ook juichen terwijl men weet dat de overgrote meerderheid 
van de personeelsleden, door wat er nu op tafel ligt, verplicht worden om 4 tot 6 
jaar langer te werken ? 
  

Een syndicale organisatie haar naam waardig, verspreidt geen 
misleidende informatie om er zelf beter van te worden door de mensen 

luchtkastelen te beloven in een dossier dat bij de meeste personeelsleden 
zeer gevoelig ligt ! 

 

Men kan dus opnieuw besluiten dat op huidig moment enkel 
het probleem van 2.500 personeelsleden opgelost werd …maar 
voor 38.000 anderen is het nog steeds afwachten ! 
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