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SYNDICALE MEDEDELING

Pensioen en “vakbondsoverwinningen” in
andere sectoren: de juiste context
Een krantenartikel in La Dernière Heure, over de pensioenen, zorgt voor heel
wat vragen bij de collega’s. Volgens het artikel zouden de vakorganisaties van
andere sectoren zoals defensie, brandweer, … belangrijke overwinningen
hebben geboekt in het kader van hun pensioenen, terwijl politieagenten in de
kou blijven staan.
We staan erop dit te verduidelijken want dit is niet correct. Deze communicatie
dient in de juiste context te worden geplaatst.
Wat betreft de pensioenen bij defensie, brandweer,… werd midden juli
aangekondigd dat de vakbonden, tijdens een ontmoeting met de minister van
Pensioenen, engagementen hadden gekregen over de verworven rechten in het
kader van de hervorming van het pensioenstelsel waaraan zij onderworpen
zullen worden. (uitdovend voor de oudsten, overgangsmaatregelen voor de
anderen).
Wij herinneren u nogmaals aan de gevolgen van het arrest van het
Grondwettelijk Hof: de vernietiging van alle preferentiële pensioenleeftijden bij
de geïntegreerde politie. Gelet op de politieke context zijn bij defensie
onderhandelingen wel nog mogelijk. Het uitgangspunt voor de politie in
vergelijking tot defensie, brandweer,… is dus totaal verschillend.
Wij hebben wel twee belangrijke beslissingen bekomen die intussen een
wettelijke basis hebben gekregen: ten eerste, uitdovende maatregelen voor de
oudsten. Ten tweede, een overgangsregeling (die definitief had kunnen zijn
indien één vakorganisatie niet had toegegeven) voor alle anderen tot alle
speciale pensioenstelsels geharmoniseerd zijn.
Op het ogenblik dat het artikel werd geschreven was er nog geen enkele
wettelijke onderhandelde basis om de engagementen te bevestigen die
genomen werden door de minister van Pensioenen ten aanzien van de
militairen (bijvoorbeeld). Men kan dus zeker niet spreken van een overwinning.
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