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Syndicale mededeling  

Pensioendossier Politie : 

De erkenning van « zwaar beroep » voor  
ALLE politieambtenaren valt in het water … 

De Minister heeft woord gehouden – dat moeten wij toegeven – en is gisteren 
naar het kernkabinet gegaan (voor de tweede keer volgens sommige bronnen, 
terwijl de eerste poging niet echt zoals verwacht is afgelopen) om een erkenning 
van « zwaar beroep » voor ALLE politieambtenaren te bekomen. 

Wij vernemen dat men niet overtuigd blijkt te zijn !  

Om gezichtsverlies te vermijden werd het dossier aan de « IKW-vergaderingen» 
toevertrouwd (raadgevers (Vice)-Premier in intra-kabinet werkgroepen). 
Deze vonden gisterennamiddag en vanmorgen plaats. Vanavond wordt het 
dossier opnieuw besproken in de kern …  

Ondertussen vernemen we dat men de piste van “zwaar beroep” wil 
verlaten. Maar de Minister, met de steun van de Kern, onderzoekt een 
andere mogelijkheid. Meer info hierover maandag.  
 

Het voorstel van de Minister van Justitie voor de personeelsleden van de 
penitentiaire inrichtingen – waar men 58 jaar vooropstelt voor het verlof 
voorafgaand aan de pensionering -  zal hier niet vreemd aan zijn.  
 
Het is duidelijk dat sommigen enerzijds dachten dat “de erkenning van zwaar 
beroep” reeds een feit was en anderzijds zich tevreden waanden met het 
regeerakkoord waar een oplossing voor 3500 personeelsleden werd geboden 
terwijl er 34000 in de kou blijven staan.  
 
Wij zullen het vel van de beer niet verkopen, maar eisen met aandrang dat 
men niet met twee maten en gewichten weegt ten opzichte van de 
politiemensen. Laat ons hopen dat het nieuwe voorstel HET antwoord zal 
zijn waar ALLE politiemensen al maanden op wachten : rekening houden 
met de verworven rechten, een ad hoc oplossing zoeken voor de 
officieren, en … een en regime systeem uitwerken welke rekening houdt 
met het gevaarlijk en specifiek beroep waarbij de pensioenleeftijd 
eveneens op maximum 58 jaar wordt gebracht. 
 

 

Vincent Gilles 
Nationaal voorzitter 

+32475304864 

Vincent Houssin 
Nationaal Ondervoorzitter 

+32485184952 
 


