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principebeslissing 
 

 

Zoals eerder gecommuniceerd, zijn de vier vakorganisaties op 17 oktober 2016 geïnformeerd over de 

principebeslissing, genomen door de federale regering tijdens het begrotingsconclaaf, inzake de pensioengerechtigde 

leeftijd voor de militairen in de toekomst. 

De wijze waarop deze hervormingsmaatregelen tot stand zijn gekomen genieten geenszins onze goedkeuring. 

Niettemin vindt u hieronder bijkomende details m.b.t. de informatie ontvangen op het kabinet MoD op 17 oktober 

2016.  

Een overzicht: 

*Op 1 januari 2018 verhoogt de pensioenleeftijd met 1 jaar. Vanaf 1 januari 2019 verhoogt de pensioenleeftijd met 6 

maanden per jaar zodat in 2030 de pensioengerechtigde leeftijd 63 jaar bedraagt. 

* Bijkomend worden de bijzondere pensioenberekening (tantièmes) afgeschaft en worden de loopbaanvoorwaarden 

(minimumaantal dienstjaren) geïntroduceerd, vooraleer men op pensioen mag vertrekken. 

Concreet betekent dit: 

2018/19/20 – 38 dienstjaren 

2021/22/23 – 39 dienstjaren 

2024/25/26 – 40 dienstjaren 

2027/28/29 – 41 dienstjaren 

2030 – 42 dienstjaren  

Uitzondering hierop in het kader van een lange loopbaan: 

-Men laat toe om te vertrekken op 60 jaar in 2026/27 mits een loopbaan van 42 jaar. 

-Men laat toe om te vertrekken op 60 jaar in 2028/29 mits een loopbaan van 43 jaar. 

-Men laat toe om te vertrekken op 61 jaar in 2028/29 mits een loopbaan van 42 jaar. 

-Men laat toe om te vertrekken op 60 jaar in 2030 mits een loopbaan van 44 jaar. 

-Men laat toe om te vertrekken op 61 jaar in 2030 mits een loopbaan van 43 jaar.  

* Als alternatief voor de afschaffing van de bijzondere pensioenberekening zou het militair beroep als “zwaar beroep” 

kunnen beschouwd worden.  

Dit zou een eventuele versoepeling van de genomen beslissingen kunnen veroorzaken. 

“Het zware beroep” heeft 4 criteria waaraan moet beantwoord worden, wat de impact van deze criteria geven is op dit 

ogenblik koffiedik kijken. 

* Met andere woorden: de tabel die de pensioengerechtigde leeftijd weergeeft in functie van leeftijd en 

loopbaanvoorwaarden, zal hierdoor een “tot nu toe ongekende” impact hebben door de uitkomst van de 

onderhandelingen “zware beroepen” in de Commissie Pensioenen. 
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*Individuele berekeningen zijn dus momenteel zeer moeilijk te maken, daar het overleg over de 

uitvoeringsmodaliteiten nog niet gestart zijn. 

 

 

*Van zodra onze organisatie over bijkomende informatie beschikt, zullen wij deze onmiddellijk overmaken via 

nieuwsbrief. 

 

 

*VSOA-Defensie zal alles in het werk stellen om de specificiteit van het militair beroep te laten erkennen, waarderen 

en respecteren.  

Om hierin te slagen moeten we alle krachten bundelen. Meer dan ooit moeten we kunnen rekenen op de steun van 

elke militair en elke burger bij Defensie. 
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