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Zaventem, 21 augustus 2015

Syndicale mededeling

Dossier « Politiepensioenen » :
Stand van zaken na een periode
van twee maanden van stilte !
Wat voorafging : sedert 10 juli 2014 en het arrest 103/2014 van het
Grondwettelijk Hof hadden de personeelsleden van de geïntegreerde politie die
een preferentiële leeftijdsgrens genoten om vervroegd op pensioen te mogen
gaan (54,56,58), gehoopt op herstel van hun rechten en een oplossing die
beantwoordde aan hun verwachtingen. In afwachting daarvan viel ieder
personeelslid onder de algemene regeling.
De vier vakorganisaties die een gemeenschappelijk front hadden gevormd,
formuleerden een duidelijke eis : herstel van de verworven rechten, een adhoc oplossing voor de officieren ex-gemeentepolitie en GPP, en een
regeling “en regime” voor alle personeelsleden op maximum 58 jaar.
Het definitieve voorstel d.d. 13/05/2015 van de Minister van Binnenlandse zaken
behelsde het volgende :
1. Het zogenaamde artikel 88: voor diegenen die hun pensioen hadden
kunnen aanvragen voor 10 juli 2014 maar dit nog niet hadden gedaan,
om betrokkenen toch nog het recht te geven volgens de oude
voorwaarden op pensioen te kunnen vertrekken;
2. Een Koninklijk Besluit dat het volgende inhield :
a) Het mogelijk maken om via een herplaatsing een aangepaste functie
te verkrijgen vanaf 58 jaar;
b) Een overgangsmaatregel die voorziet in een non-activiteit vanaf ten
vroegste 58 jaar voor diegenen die een preferentiële leeftijdsgrens
hadden voor 10/07/2014 (met een maximum van 74 % van de laatste
wedde). Deze periode van non-activiteit mag ten langste 4 jaar
duren en heeft als bijkomende voorwaarde dat men op het einde van
deze non-activiteit dient te voldoen aan de algemene regeling
(voorzien in artikel 46 van de Wet 15/05/1984). Dit zal gelden tot alle
regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector,
met inbegrip van dit besluit, aangepast worden in uitvoering van het
regeerakkoord en nadat besprekingen werden gevoerd in
het Nationaal Pensioencomité over de zware beroepen.
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In de loop van de debatten had de Minister ingestemd met het voorstel van het
VSOA Politie om de eerdere engagementen (sectoraal akkoord 2010) m.b.t. de
“one-shot” voor de officieren ex-gemeentepolitie en GPP uit te voeren (de
zogenaamde bijlage D van de onderhandelingen). Dit engagement werd echter
niet uitgevoerd na de onderhandelingen van 13/05/2015 !
Wij hebben altijd gesteld dat dit de enige kans was om het luik twee van het
voorstel – hetgeen uitsluitend door NSPV werd getekend voor akkoord – te
laten overleven. Wat is de stand van zaken nu tot op heden ?




Het artikel 88 werd gepubliceerd, waarbij de betrokken organisaties
(partijen van het arrest) duidelijk hebben aangegeven dat ze deze
maatregel niet zouden aanvechten voor de rechtbank. Een individuele
procedure is echter nooit uit te sluiten…
Het project Koninklijk besluit zit momenteel “in de pipeline”, die zeer lang
blijkt te zijn. Niemand kan blijkbaar zeggen wanneer de teksten zullen
gepubliceerd worden. Echter, de habitués hebben reeds aangekondigd
dat ze dit K.B. zouden aanvechten, met als risico dat we allen terug
onder de algemene regeling zouden vallen.

Het Nationaal comité van het VSOA Politie heeft beslist om in de huidige stand
van zaken, en gezien het akkoord van NSPV, geen acties te voeren.
Dit wil echter niet zeggen dat we de armen laten zakken. Ondertussen werden
enkele punctuele provinciale acties gevoerd, en werd alles in gereedheid
gebracht om een nationale actie voor te bereiden. Alles hangt af van de
publicatie van het Koninklijk Besluit en de verdere debatten in de
pensioencommissie om ons beroep (en niet enkel bepaalde functies of taken)
te laten erkennen als gevaarlijk en psychosociaal belastend, hetgeen ook werd
opgenomen in de memorie van toelichting van dit K.B. en een vervroegd
pensioen rechtvaardigt.

Tijd - alsook de verdere evolutie van dit K.B. en de
debatten in de pensioencommissie - zal ons
ongetwijfeld raad brengen.
We houden u op de hoogte.

Vincent GILLES
Nationaal voorzitter
+32475304864

Vincent HOUSSIN
Nationaal Ondervoorzitter
+32485184952
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