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Zaventem, 17 april 2015 
 

SYNDICALE MEDEDELING 
 

PENSIOENDOSSIER :  
 

Interview met de  
Minister van Binnenlandse Zaken in de 
Zevende dag brengt meer duidelijkheid.   

 
Menig politieambtenaar heeft vanmorgen de Zevende dag met veel 
belangstelling gevolgd.   
 
De Minister bevestigt in het interview dat dit niet de eindfase is in het 
pensioendebat, maar dat het huidig voorstel enkel de onzekerheid dient 
op te vangen.  Bizar, want de onzekerheid op korte termijn werd 
weggewerkt d.m.v. het zogenaamde artikel 88/1 – dat ondertussen werd 
goedgekeurd in het parlement – dat er voor zorgt dat diegenen die hun 
pensioen konden aanvragen op het moment van het arrest kunnen 
vertrekken op hun preferentiële leeftijd.  
 
Er wordt blijkbaar volop ingezet op aangepast werk, maar dat de 
constructie van “aangepaste jobs” een lege doos is, weet iedereen met 
een klein beetje terreinervaring.  Bovendien zal men moeten kiezen 
tussen “aangepast werk” of loonverlies.  Maar, indien er snel een 
beslissing zou komen van de pensioencommissie dat zal het huidig 
voorstel een kort leven beschoren zijn.   
 
Het betreft dus duidelijk een tijdelijke maatregel, die bovendien binnen 
twee jaar op 59 wordt gebracht, en waar de Minister duidelijk stelt : 
“tegen dan zal een zicht zijn op de globale pensioenhervorming en zal 
iedereen weten waarin ze in het definitief stelsel terecht komen”. 
 
Wat nieuw is, maar waar we reeds lang voor gewaarschuwd hebben, 
wordt nu bevestigd in volgende quote : “het zal aan 59 zijn, maar iets in 
mij zegt dat het in de globale hervorming verder zal opgetrokken worden”.  
 
Waar we ook voor gewaarschuwd hebben is dat men een 
verdeel en heersstrategie zal proberen toe te passen, door een 
onderscheid te maken tussen “zware taken en andere taken”.  
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Wij verdedigen het voorstel van de overheid niet naar onze leden toe, 
gezien : 
- men de verworven rechten niet respecteert ; 
- er teveel onzekerheden zijn naar het statutaire en financiële toe ; 
- het voorstel geen enkele garantie biedt naar de toekomst, integendeel !  
 
U kan zich als lid van het VSOA-Politie uitspreken over het voorstel 
van de overheid. 
Als vakorganisatie die de belangen verdedigt van alle leden vinden 
wij het nodig dat uw stem wordt gehoord in dit debat.  
 
U kan stemmen via de nationale website op http://www.vsoa-pol.be 
of rechtstreeks via http://www.vsoa-pol.be/enquete   
 
De bevraging wordt afgesloten op 21/05/2015 om 12:00 uur.  
 
Wij rekenen op uw massale reactie ! 
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