Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
Nationaal Secretariaat

Zaventem, 15 maart 2015

SYNDICALE MEDEDELING

Pensioendossier :
Finale onderhandelingen 16/03/2015
VSOA POLITIE zal aanwezig zijn !
Maandag 16/03/2015 zal de finale onderhandeling omtrent het pensioendossier
van de politie plaatsvinden. De herstelling van de pensioenrechten van de
personeelsleden, die hadden kunnen aanvragen op het moment van het arrest,
werden door VSOA en ACV goedgekeurd op het comité A.
Aan de politiek nu om dit zo snel als mogelijk uit te voeren.
Ondertussen vonden ook opnieuw een aantal bilaterale vergaderingen plaats
waar nog enkele wijzigingen aan de oorspronkelijke teksten werden
voorgesteld. Zo werd ons beloofd om het financieel verlies van de NAVAP
regeling tot een minimum terug te dringen, zal er toch gezocht worden naar een
ad hoc regeling voor de officieren waarbij er zal rekening gehouden worden met
het protocolakkoord van 2010, en zoekt men een oplossing te vinden “en
regime” in het kader van de zware beroepen.
Wat het respecteren van de verworven rechten betreft blijven wij op onze
honger zitten.
Ook zijn er nog tal van onduidelijkheden. Niet in het minst deze van de
erkenning van de zware beroepen. Het VSOA-Politie zal geen enkele categorie
laten vallen en vraagt dan ook dat de teksten die zullen voorgelegd worden daar
geen enkele twijfel over laten bestaan en zekerheid zullen bieden voor alle
personeelsleden.
Het VSOA-Politie zal deelnemen aan deze onderhandelingen om volgende
redenen :
-

-

Het betreft de finale onderhandeling;
Om te vermijden dat sommigen opnieuw de goed nieuws show
zouden verspreiden naar de personeelsleden, terwijl er alleen
maar verworven rechten worden afgebouwd;
Onzekerheden omtrent berekeningen en financiële gevolgen
voor de NAVAP, alsook voor het pensioen zelf dienen opgelost
te worden;
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-

Teneinde de overheid te overtuigen van de absolute zekerheden, m.b.t.
het zwaar beroep, die dienen ingebouwd te worden in de teksten;
Indien er zekerheden worden gegeven m.b.t. de erkenning van het
zwaar beroep, er tevens de overheid op te wijzen dat de parameters van
het zeer specifieke en gevaarlijke beroep extra parameters zijn om een
pensioenleeftijd op 58 jaar te kunnen garanderen;

Het VSOA Politie zal echter NOOIT akkoord gaan met
politieke scenario's waarbij de uitkomst nefast zal zijn
voor de verworven en toekomstige rechten van ALLE
personeelsleden
EERLIJK DUURT HET LANGST !
Vincent GILLES
Nationaal voorzitter
+32475304864
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