26 februari 2018

Chronologisch overzicht van het
pensioendossier voor Militairen

15/10/2016: Begrotingsakkoord binnen de federale regering – principebeslissing om de voorkeurstelsels af te
schaffen, waaronder dat van de militairen.
15/11/2016: Militaire betoging tegen het optrekken van de pensioenleeftijd voor militairen. “Succes!”
11/2016:
Opstellen van het document: Task Force – Militair beroep, een specificiteit die niet langer hoeft
bewezen te worden. “Document gebruikt op alle besprekings- en onderhandelingsniveaus.”
23/12/2016: Tweede principebeslissing – opheldering van de eerste grijze zones.
24/01/2017: Hoorzitting van de vakbonden en de Defensiestaf – unaniem “Militair beroep”!
17/02/2017: Memorandum (goedgekeurd tijdens het strategisch comité VSOA-Defensie) voorgedragen aan het
kabinet Pensioenen . “Maximum 58 jaar!”
10/03/2017: Afspraak op het kabinet pensioenen. ”Aanvang van bilaterale contacten en eerste ideeën.”
10/07/2017: Ontwerp principeakkoord – “Reeds grote vooruitgang in vergelijking met 15/10/2016, maar nog niet
voldoende” – “Waar staan we met de zware beroepen, het verlof voorafgaand aan het pensioen en de VVML?”
18/07/2017: Eerste toelichting bij de versoepelingsmaatregelen aan de afgevaardigden van VSOA-Defensie.
21/07/2017: Opstellen van het document: Pensioen voor militairen - Overgangsmaatregelen - Ontwerp
principeakkoord.
17/08/2017: Eerste informatievergadering te Marche-en-Famenne. “PowerPoint gemaakt op basis van het document:
Pensioen voor militairen - Overgangsmaatregelen - Ontwerp principeakkoord. Transparantie in de raadpleging van de
basis.”
19/09/2017: Laatste informatievergadering te Geilenkirchen, Duitsland. “Het ganse territorium is nagenoeg bereikt!”
20/09/2017: Strategisch comité VSOA-Defensie – vastleggen van het advies van onze organisatie. “NEE maar de
gesprekken kunnen nog slagen…”
29/09/2017: Bekendmaking van ons advies en communicatie. “We zijn de enige representatieve organisatie die een
neen neerlegt , maar de gesprekken kunnen nog slagen… - De onbekenden zijn nog steeds niet opgehelderd: Waar staan
we met de zware beroepen, het verlof voorafgaand aan het pensioen en de VVML?”
11/10/2017: Mondelinge mededeling van ons advies aan de Kabinetschef pensioenen.
Tijdens dat onderhoud wordt ons verklaard : “Concreet betekent dit dat de voorgestelde versoepelingsmaatregelen
zullen beschreven worden in een voorontwerp van wet waarin de bovengenoemde onbekenden (zware beroepen en
valorisatie van de al gepresteerde loopbaanjaren) opgeheven worden. Op niveau kabinet van Defensie, heeft de
kabinetschef ons meegedeeld dat de DGHR verantwoordelijk is voor de maatregelen intern Defensie in dezelfde
tijdspanne. Volgend op de informele ontmoetingen worden de onderhandelingen gestart op basis van de voorstellen van
de beide kabinetten zoals uitgelegd tijdens onze informatievergaderingen.” – “de vakorganisaties zouden in de loop van
december ontvangen worden.”
21/12/2017: We ontvangen geen enkele uitnodiging , in tegenstelling tot wat ons werd meegedeeld op 11/10/2017.
“We schrijven naar de Minister van Pensioenen.”
21/12/2017: Minister Bacquelaine stelt een nota op voor de Ministerraad – Onderwerp: Voorontwerp van wet met
betrekking tot de erkenning van zwaarte van sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen
en/of de berekening van het pensioenbedrag. “Op dat ogenblik heeft VSOA-Defensie geen kennis van die nota!”
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16/01/2018: Bekendmaking van de nota van Minister Bacquelaine op sociale media. “Om een einde te maken aan de
onzekerheid die heerst bij het defensiepersoneel, vraagt onze organisatie dat u niet alleen een stand van zaken in het
dossier in kwestie meedeelt maar ook de toekomstige agenda voor echte bilaterale en constructieve onderhandelingen.
Ditzelfde verzoek betreft immers ook de leden van het burgerpersoneel van Defensie die gelast worden met penibele
arbeidsposten.”
09/02/2018 : Uitnodiging vanuit het kabinet pensioenen naar aanleiding van onze brief van 21/12/17. “Eindelijk een
opheldering van de onbekenden inzake penibiliteit en valorisatie van de loopbaanjaren vóór 2019”. - sommige
onbekenden zijn nog steeds niet opgehelderd: “Waar staan we met het verlof voorafgaand aan pensioen en de VVML”
“ Onze organisatie verwacht nog steeds een realistisch, billijk en duurzaam voorstel betreffende het voorafgaand
verlof. Het moet zich baseren op de gepresteerde jaren evenals op de toekomstige loopbaan.”

Vóór 2019
Na 2019
Voorkeurstantième behouden voor de gepresteerde
Al de werkjaren zullen samengeteld en berekend
loopbaan: 1/50
worden: 1/60
Penibiliteit voorzien in het Voorontwerp van wet van
Penibiliteit voorzien in het Voorontwerp van wet van
Bacquelaine: 1.10 (1) (2)
Bacquelaine: 1.15 (3)
Het document (nota Minister Bacquelaine) dat gepubliceerd werd in de sociale media, stemt volledig overeen met
de overgangsmaatregelen die werden toegelicht tijdens de informatievergaderingen van onze organisatie!
Berekening van het pensioenbedrag over de laatste
Berekening van het pensioenbedrag over de laatste
10 jaar.
10 jaar.
Normale voorwaarde: 63 jaar en 42 jaar loopbaan. (4)
56 jaar, pensioen op leeftijdsgrens (behoudens
Voorwaarde lange loopbaan: 60 jaar en 44 jaren dienst of
uitzonderingen)
61 jaar en 43 jaren dienst. (4)
Op dit ogenblik is GEEN ENKELE OFFICIELE ONDERHANDELING opgestart. Het in voege brengen van de hervorming
blijft niettemin voorzien op 01/01/2019. Gelet op de korte termijn menen we dat de laatste onbekenden (5) dringend
moeten opgehelderd worden.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pensioen door leeftijdsgrens op 56 jaar – geen verhogingscoëfficiënt nodig want geen loopbaanvoorwaarde.
Voorbeeld: 10 reële loopbaanjaren uitgevoerd = 11 jaar voor de loopbaanvoorwaarde.
Voorbeeld: 10 reële loopbaanjaren uitgevoerd = 11 jaar en 6 maanden voor de loopbaanvoorwaarde.
Zonder overgangsmaatregel 10/07/2017 – document van 21/07/2017.
Laatste heel belangrijke onbekenden: in voege brengen van de hervorming – verlof voorafgaand aan het
pensioen – VVML …
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