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                                FLASH 
Flash 170  24/07/2012 

          

Nieuw voorontwerp van de pensioenwet: 
Behoud van de discriminatie tegenover  

bepaalde Officieren 
 
Maandenlang al heeft SYPOL.BE er alles aan gedaan om de overheid ervan te overtuigen 
dat ze een bijkomende discriminerende behandeling ingevoerd had tussen de officieren van 
de vroegere Rijkswacht (vervroegd pensioen op 54 jaar) en hun nieuw bevorderde collega’s 
uit de vroegere korpsen van de Gemeentepolitie en deze van de Gerechtelijke Politie bij de 
Parketten (vervroegd pensioen soms gewoonweg afgeschaft, pensioen tussen 60 en 65 
jaar). 
 
In vorige flashberichten hebben we al het negatieve gezegd dat we dachten over deze her-
vorming die ook negatief is ten aanzien van de leden van het Calog en alle anderen die op  
1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt. 
 
In haar contacten met de overheid voelt SYPOL.BE zich in dit debat op syndicaal vlak wel 
bijzonder eenzaam om niet te zeggen volledig geïsoleerd. 
In Vlaanderen werkt SYPOL.BE echter samen met de KKOLP (vereniging van officieren van 
de vroegere gemeentepolitie) die, net als sommige van onze aangeslotenen, tegen de wet 
een beroep hebben ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. 
 
Het is zonder meer duidelijk dat, bij de uitwerking van de wet van 28.12.2011, de deskundi-
gen van de overheid enkel de belangen verdedigd hebben van de collega’s gewezen Rijks-
wachtofficieren, en niet die van de andere vroegere korpsen van de Gerechtelijke - en Ge-
meentepolitie.. Zo werd een discriminatie die al in 2001 in het leven werd geroepen nog fel 
versterkt. Het zou zo eenvoudig geweest zijn dit te vermijden maar neen, hoera voor deze 
hervorming die altijd maar verdere discriminaties in het leven roept en blijft roepen tussen de 
verschillende categorieën. 
 
 
 

 «Onjuistheden» in de wet van 28.12.2011 
 

Uiteindelijk is het niet door middel van een Koninklijk Besluit dat de afwijkingen van de moda-
liteiten voor de verlenging van de loopbaan zullen geregeld worden maar wel in het kader 
van een wet waarvan het voorontwerp nu gekend is. 
In de motivering wordt gesteld dat de hervorming «een aantal onjuistheden» bevat, maar het zijn wel 
bepaalde officieren die daarbij het kind van de rekening zijn.  Dewelke weet u intussen al ! 
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Zo stelt Minister van Pensioenen Vincent VAN QUICKENBORNE in zijn eigen woorden voor 
om diverse «onjuistheden» te verhelpen. Niet alle onjuistheden evenwel.  Er kan niet gezegd 
worden dat hij niet op de hoogte is van het zeer grote ongenoegen dat er heerst bij de vroe-
gere korpsen van de Gerechtelijke – en Gemeentepolitie.  Er werd hem daarover uitvoerig op 
gewezen door SYPOL.  De andere (representatieve) syndicaten keken ernaar en zagen dat 
het goed was voor hun “mannetjes”.  Waarom dus iets ondernemen met de angst dat ook zij 
zouden moeten inleveren.  Alleen dit getuigt al van het feit dat ook deze syndicaten pertinent 
weten dat het om een pure discriminatie gaat. 
In de nieuwe wetsvoorstellen is het verbazend te moeten zien dat onder meer een einde 
wordt gemaakt aan een discriminatie die de vrijwillige brandweerlieden treft, en waarvan de 
dienstjaren zullen in rekening gebracht mogen worden samen met de jaren als beroeps-
brandweerman, in zoverre ze voor deze loopbaan gekozen hebben.  Dit beoogt SYPOL.BE 
ook maar tot op heden is dit nog niet verwezenlijkt en moeten we dit ook dagdagelijks ant-
woorden aan onze vele leden en niet-leden die ons hierover contacteren.   
 
Het voorontwerp kent ook een nieuw voordeel toe aan de militairen die overgeheveld werden 
naar de Politie of naar het Veiligheidskorps van Justitie. Zelfs als deze taken uitvoeren als lid 
van het Calog behouden ze daarbij de preferentiële pensioenleeftijd die ze als militair had-
den! 
Een nieuwe bepaling staat een inspecteur ook toe zijn preferentiële leeftijd te behouden op 
voorwaarde dat hij op 58 jaar voor een carrière als officier kiest!!!!!! 
Men kan zich inbeelden dat de kandidaten echt staan te trappelen van ongeduld om dit nog 
te aanvaarden! 
  

Afwijkingen van het tantième (pensioenbreuk) 1/50 : 
 
Zoals aangekondigd in onze flash 168 van 28 maart zullen, bij wijze van overgangsmaatre-
gel, de ambtenaren die onder dit tantième vallen tot in 2022 genieten van bepaalde aanpas-
singen, die  in sommige gevallen niet te verwaarlozen zijn (zie de tabel bij deze flash). 
 
De meest flagrante discriminatie blijft echter bestaan tegenover de officieren «niet ex-
rijkswachters» die houder zijn van hogere diploma’s waarvan de studietijd niet wordt meege-
rekend als loopbaanjaren, zodat ze uitgesloten worden van de mogelijkheid tot vervroegd 
pensioen vóór 65 jaar. (Einde van de studie op 23 jaar + indiensttreding op 24 jaar + loop-
baan van 40 jaar = pensioen op 64 jaar enz…!!!) 
 
Het voorontwerp kent aan de Koning ook het recht toe een bepaalde regeling te laten blijven 
bestaan (bijvoorbeeld het tantième 1/50) zodat, op voorwaarde van een loopbaan van min-
stens 37,5 jaar, toch een vervroegd pensioen op 60 jaar mogelijk zou zijn. Dit laat dan toch 
nog een sprankeltje hoop voor de «officieren slachtoffers van de wet». 
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Wat nu ??? 

 
Verscheidene bij SYPOL.BE aangesloten officieren hebben dus individueel een geding  
aangespannen tegen het discriminerend regime dat de wet teweegbrengt. 
 
Anderzijds hebben wij herhaaldelijk de Minister van Binnenlandse Zaken en/of haar kabinet 
ontmoet. Andere ontmoetingen zijn al vooropgesteld. Het klimaat is positief en constructief. 
 
Wij zijn geen utopisten, wij vragen niet eens hetzelfde voordeel als de anderen en meer be-
paald dat de benadeelde officieren zouden kunnen genieten van eenzelfde vervroegd vertrek 
(op 54 jaar) als hun collega’s uit de vroegere Rijkswacht, wat nochtans de logica zelf zou zijn. 
Wij vragen ook zeker niet dat voornoemden dat voordeel zouden verliezen want zoiets is 
nooit onze politiek geweest. 
 
Wel hebben wij de wettelijke verzuchting dat een eind zou gesteld worden aan een discrimi-
nerend regime dat nu de politieofficieren uit het operationeel kader noch min noch meer ge-
lijkgesteld worden  met administratieve kaders, temeer daar bepaalde leden van het Calog 
nu van voordelen zullen genieten van de operationelen (ex-militairen). 
 
Dit ligt des te meer in het verschiet nu we vaststellen dat door Minister VAN QUICKENBOR-
NE zekere bepalingen worden afgeschaft die hij zelf bestempelt als «onjuistheden». 
Wij willen gewoon hetzelfde en bijvoorbeeld zeker dat de hogere studies zouden meegere-
kend worden als dienstjaren die pensioenrechten meebrengen voor deze officieren die «ge-
slachtofferd» worden, net zoals dit het geval is voor de collega’s van de vroegere Rijkswacht. 
 
Tot slot zullen wij aan de parlementaire vertegenwoordigers vragen op dit voorontwerp van 
wet amendementen in te dienen om de discriminatie te bannen die door SYPOL.BE aange-
klaagd wordt. 
 
 
Eddy LEBON, secretaris-generaal                          Ruddy CALLEWAERT, bestuurder 


