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Zaventem, 26 april 2015 
 

SYNDICALE MEDEDELING 
 

PENSIOENDOSSIER :  
Bezorgdheid m.b.t. Art 88/1 na advies  

Raad van State. 
 
Wij informeerden u op 12 maart 2015 dat wij als representatieve 
vakorganisaties aanwezig waren op het comité A alwaar het artikel 88/1 
werd goedgekeurd.  Dit artikel zorgt ervoor dat zo’n 2500 
personeelsleden hun rechten worden hersteld zodat zij die ten laatste op 
10 juli 2015 aan de preferentiële leeftijdsgrenzen voldoen - die voorzien 
waren in de artikelen 5 en 20 van de wet van 30 maart 2001 – “verder op 
pensioen worden gesteld op de door deze artikelen bepaalde 
preferentiële leeftijden, voor zover zij ten laatste op 10 juli 2015 
voldoen aan de door diezelfde artikelen bepaalde leeftijds- en loopbaan-
voorwaarden voor de personeelscategorie waartoe zij behoren”. 
 
Vooraleer deze wet naar het parlement werd gestuurd, diende de Raad 
van State zijn voorafgaand advies te formuleren. Dit advies zorgt nogal 
voor wat ongerustheid bij de betrokken personeelsleden :  
 
Het voorontwerp van wet strekt niet tot het wegwerken van “de vergroting 
van het reeds bestaande verschil in behandeling inzake de vervroegde 
pensioenleeftijd binnen de geïntegreerde politie”, maar stelt dat verschil 
in behandeling opnieuw in bij wijze van overgangsmaatregel en gaat 
daarin verder dan wat het Hof heeft geoordeeld met betrekking tot het 
handhaven van de gevolgen van de vernietigde bepaling. 
 
De Raad van State stelt dan ook dat het voorontwerp de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt.  
 
Wij hebben dan ook onze bezorgdheid geuit ten aanzien van de Minister 
van Binnenlandse zaken omtrent deze herstelwet.  De Minister heeft ons 
verzekerd dat de memorie van toelichting in die zin werd aangepast door 
de Minister van Pensioenen en weerlegt op die manier het kritische 
advies van de Raad van State.  
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Het klopt dat zowel ACOD als ACV in het verleden voor een nieuwe 
discriminatie hadden gewaarschuwd.  De overheid is niet op die 
waarschuwingen ingegaan.  
 
Echter wij zijn de mening toegedaan dat men, diegenen die op het 
moment van het arrest op pensioen konden  vertrekken of konden 
aanvragen, niet meer verder mag gijzelen.  Aan de overheid om daar een 
juridisch correct antwoord op te bieden.  
 
Dit toont nogmaals het belang aan van een “en regime” regeling (los van 
bovenstaande overgangsregeling) waarin ALLE personeelsleden zich  
kunnen vinden.  Dit alles zal mogelijke procedures van personeelsleden 
die zich gediscrimineerd voelen in te toekomst vermijden.  
 
Wij verwachten dan ook veel van de vergadering met de Premier 
aanstaande maandag 27 april 2015.  Laat ons hopen dan nu eindelijk 
eens een aanvaardbare “en regime” regeling op tafel wordt gelegd. 
 
We houden u op de hoogte  
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