
  
10/03/2017 

Ontmoeting VSOA Defensie en Kabinet Pensioenen  

VSOA Defensie is op donderdag 9 maart ontvangen door de kabinetschef van de minister van 

Pensioenen, meneer Vlemincq en zijn adjunct mevrouw Delogne. Tijdens deze ontmoeting hebben de 

vier representatieve vakorganisaties hun memorandum over de pensioenen toegelicht. De discussie die 

na de toelichting plaatsvond, tussen de vakorganisaties en zowel de kabinetschef als zijn adjunct werden 

door de kabinetschef als constructief beschouwd. Hebben we nieuwe info gekregen betreffende de 

pensioenproblematiek? Zijn de onderhandelingen gestart? Uiteraard is het antwoord nee, we weten niets 

meer dan ervoor! Het militair pensioenstelsel zal in de toekomst draaien rond een gemeenschappelijke 

basis, door middel van leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Het is ook in die zin dat het memorandum van 

VSOA Defensie de visie van de overheid het dichtst benadert.    

De essentiële sleutel in het pensioendossier!  

Een nieuwe wetgeving zal in geen enkel geval ingrijpen voordat de besprekingen rond de zware beroepen 

volledig afgerond zijn en we een klare kijk hebben op de invloed die de penibiliteit uitoefent op de zware 

beroepen en het pensioen van de militair. Wat ook zeker is, is dat de nieuwe wetgeving niet in werking zal 

treden vóór 1 januari 2019.  

 Een samenvatting van wat we al wisten: • Een progressieve verhoging van de pensioengerechtigde 

leeftijd (op aanvraag) tot 63 jaar (principebeslissing van 15 oktober) • Overgangsmaatregelen voor: 

Personen die reeds in de voorwaarden zijn om hun pensioen te nemen; Personen die zich reeds in 

overgangsmaatregelen bevinden; Personen dicht bij hun pensioen (principebeslissing van 23 december).  

Zijn deze principebeslissingen voldoende voor ons? Mogen we deze beslissingen bevredigend noemen? 

Natuurlijk niet!  

De tijd is weer gekomen om te wachten. Volgende week, op 17 maart, vindt een nieuwe kern plaats over 

het pensioen probleem. Zullen er nieuwe principebeslissingen vallen? Misschien wel, maar het lijkt ons 

onwaarschijnlijk dat deze volledig tegen onze verwachtingen ingaan. We zullen echter moeten wachten 

op de teksten en de echte onderhandelingen om ons hierover uit te laten.  

Niettemin is het hoog tijd voor minister Vandeput, onze "enige bondgenoot" volgens zichzelf, om zijn 

werkelijke steun aan de militairen te tonen. Wanneer de overgangsmaatregelen, die nog onderhandeld 

moeten worden, onvoldoende blijken, zullen we ons opnieuw tot onze "bondgenoot" richten, opdat andere 

maatregelen kunnen genomen worden op zijn niveau.    

Wanneer er geen bereidheid blijkt van zijn kant, zijn we van mening dat het weer tijd is voor actie!  
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