
 
 

Brussel, 12 juni 2015 
 

Mededeling 
 

Dossier pensioenen :  
Het gemeenschappelijk front stelt vast dat 

nu ook de officieren worden verkocht ! 
 

Het gemeenschappelijk front ACV-Politie, ACOD en VSOA Politie heeft 
tijdens het onderhandelingscomité de vraag gesteld hoever men stond 
met het project Koninklijk Besluit inzake de “One shot” voor de officieren.  
 
Ter herinnering : 
 

 Tijdens het onderhandelingscomité van 25/03 werd een ontwerp KB 
“eindeloopbaan” voorgelegd waaronder ook het ontwerp KB “one-shot” 
voor de officieren.  Dit ontwerp KB maakte eigenlijk deel uit van het 
sectoraal akkoord 2010 maar werd tot op heden nog niet uitgevoerd. 
Wij hebben de minister in voorbereiding aan deze onderhandelingen er 
meermaals aan herinnerd dat een gegeven woord en akkoord dient 
uitgevoerd te worden. Dit OKB gaf eveneens een antwoord op het 
arrest van het Grondwettelijk Hof.  

 

 Tijdens de finale onderhandelingen van 13/05, stelden wij echter vast 
dat het ontwerp KB niet bij de documentatie werd gevoegd.   
Het VSOA Politie heeft dan maar de vraag gesteld aan de minister wat 
men van plan was met deze “One Shot” regeling. Het antwoord luidde 
als volgt : “ Dit maakt deel uit van het pakket indien ik een akkoord 
krijg”. De vraag werd ook gesteld of deze tekst nog zou verder 
besproken worden op het onderhandelingscomité, gezien deze nog 
verdere discussie vereiste.  Ook daar werd bevestigend op 
geantwoord.  

 
Zoals iedereen ondertussen weet heeft slechts één vakorganisatie de 
voorgestelde pensioenregeling getekend.  Dus … was nu – op het 
onderhandelingscomité dd 12/06/2015 – onze concrete vraag wanneer 
dit ontwerp KB “One Shot” verder zou besproken worden. Wij kregen een 
vreemd en teleurstellend antwoord : De minister heeft eenzijdig beslist, 
gezien de “onderhandelingsdynamiek”, om dit KB niet uit te voeren.  
 
Voor alle duidelijkheid : de “one shot” officieren was één van weinige 
positieve zaken in het dossier “eindeloopbaan”. Positief … omdat ook de 
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minister de mening was toegedaan dat een woord een woord was, en 
gemaakte afspraken dienden nageleefd te worden… 
 
Want, Officieren ex Gem Pol en ex- GPP zijn niet betrokken in het 
“eindeloopbaan” KB, niettegenstaande dit nu juist de kritiek was van het 
Grondwettelijk Hof … we hoeven er geen tekening bij te maken wat er nu 
kan gebeuren.   
 
Als onze conclusie de juiste is, hebben de drie vakorganisaties alle 
redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de overheid waar 
wij mee moeten onderhandelen. 
Respect moet van twee kanten komen !  
 
Het gemeenschappelijk front zal dus duidelijkheid eisen omtrent de 
engagementen van de minister tijdens de onderhandelingen, door 
ondermeer de uitgetypte versie op te vragen van de officiële 
onderhandelingen.  
 
Een opmerkelijk detail : Tot op heden heeft het gemeenschappelijk front 
geen enkele officiële tekst ontvangen, niettegenstaande er blijkbaar reeds 
één vakorganisatie  voor akkoord heeft getekend.  
 
Wij houden u op de hoogte 
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