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Zaventem, 1 april 2015 
 

PERSMEDEDELING 
 

Pensioendossier :  

Verwonderd over de reactie van de Minister, 
die niet de volledige waarheid vertelt. 

 
Het VSOA Politie is verwonderd over de reactie in de media door de Minister 
van Binnenlandse zaken m.b.t. de aangekondigde acties door VSOA, NSPV, 
ACOD en ACV-OD.   
De Minister beweert :  “we stonden dicht bij een consensus over een 
overgangsmaatregel, maar de eis van een vaste pensioenleeftijd op 58 jaar is 
een voorafname op het algemene pensioendebat dat we nog moeten voeren”.  
 
Dit staat echter in schril contrast met de twee beloftes die de Minister tot 
tweemaal toe zelf heeft gedaan. 
 
Een eerste belofte was naar aanleiding van de eerste ontmoeting eind oktober 
2014, waarna hij in de media verklaarde : “als het van de regering afhangt zullen 
politieagenten een aanvraag kunnen indienen om op 58 jaar met vervroegd 
pensioen te gaan” (VTM Nieuws).  
 
De tweede belofte : Op maandag 16/03/2015 werden er tijdens de 
zogenaamde “finale  onderhandelingen” teksten voorgelegd waarin  in het 
ontwerp KB letterlijk te lezen stond dat men het politieambt zou erkennen als 
zwaar beroep.  De Minister zou dan de concrete modaliteiten verder overleggen 
in een werkgroep binnen de schoot van het onderhandelingscomité.  Dit voorstel 
kwam niet van de vakorganisaties, maar van de Minister zelf !  
 
De Minister kreeg daarna niet het groene licht van de Kern, niettegenstaande hij 
op het onderhandelingscomité had gesteld “dat hij zich sterk maakte dat de 
Kern ermee akkoord zou gaan”.  
M.a.w. werd de Minister teruggefloten door zijn eigen regering.   
 
Het is bedroevend te moeten vaststellen dat de Minister reeds als een volleerde 
politicus doet alsof zijn neus bloedt – zonder rood te worden – en de eisen van 
de vier representatieve vakorganisaties als “te ongeduldig” bestempelt, terwijl hij 
zelf reeds concrete teksten heeft voorgelegd die het politieambt 
erkenden als zwaar beroep. 
 
Het is tevens bedroevend te moeten vaststellen dat hij daarbij de steun 
krijgt van een niet-representatieve vakbond – die de eisen van de vier 
representatieve vakorganisaties als “niet realistisch” bestempelt en 
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tegen de geplande acties is. De Minister krijgt dus steun vanuit de hoek van één 
van de veroorzakers van de huidige chaos … 
 
Het zou de Minister sieren mocht hij zijn personeel beter verdedigen in diezelfde 
Kern i.p.v. nu plotseling het debat over een “en regime systeem” als te vroeg te 
bestempelen. Daarmee probeert hij te verdoezelen dat hij werd teruggefloten in 
de Kern,  terwijl hij het zelf was die deze voorstellen op tafel heeft gelegd ! 
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