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Ontmoeting kabinet eerste minister 

VSOA Defensie heeft vandaag tijdens de ontmoeting met de medewerkers van de Eerste – minister, Charles Michel, 

gevraagd om de regeringsbeslissing van 16 oktober 2016 omkeerbaar te maken. Hierop hebben we een negatief 

antwoord gekregen. 

 

Daarom dringen we aan op de toepassing van onze eerste alinea uit ons memorandum, namelijk: 

VSOA Defensie meent dat iedere militair die tegenwoordig in actieve dienst is, moet kunnen genieten van 

aanvaardbare overgangsmaatregelen. 

Het militair beroep is meer dan een zwaar beroep, het is een specifiek beroep. De militair verdient dan ook erkenning 

voor zijn loyaliteit, inzet, beschikbaarheid, bereidwilligheid om bevelen op te volgen en zelfs het leven te laten indien 

nodig. 

Laat ons niet vergeten dat de visie van Defensie op verschillende principes is gericht, waaronder de verjonging en de 

maximale operationaliteit van onze toekomstige krijgsmacht. 

 

Nieuwsbrief in front: 

Naar aanleiding van de pensioenproblematiek van het militair personeel hebben de 4 representatieve vakorganisaties 

eind januari elk hun memorandum ingediend bij de ministers van Defensie en Pensioenen.  

Op donderdag 16 februari en op donderdag 9 maart 2017 kregen de vakorganisaties de mogelijkheid om hun 

memorandum toe te lichten aan respectievelijk de MoD en aan de kabinetschef Pensioenen. 

Het is vandaag nog steeds wachten op enig reactie van beide kabinetten. 

 

De 4 representatieve vakorganisaties hebben vanuit de verschillende memoranda een synthese van krachtlijnen 

opgemaakt. Deze samenvatting werd op maandag 8 mei 2017 afgegeven op het kabinet van de Eerste-minister 

Charles Michel en bediscussieerd met zijn medewerkers. 

Ze zal tevens schriftelijk overgemaakt worden aan de MoD, de minister van Pensioenen en aan de CHOD. 

We blijven aandringen op sociale dialoog inzake de principebeslissing van half oktober 2016. Wij dringen verder ook 

aan op constructieve samenspraak met de politieke verantwoordelijken tijdens de voorbereiding van de volgende 

aspecten van de hervorming van de pensioenen der militairen. 

We eisen, alvorens er een nieuwe principebeslissing genomen wordt, aan de onderhandelingstafel te gaan zitten!  
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Synthese van krachtlijnen 

Sinds de regeringsbeslissing van 15 oktober 2016, die wij ten zeerste betreuren, leeft het militair personeel in de 

onzekerheid omtrent hun pensioenstelsel. Bovendien legt deze beslissing een hypotheek op de toekomst van 

defensie. Deze situatie is onhoudbaar voor personeel en organisatie. 

Met onderstaande krachtlijnen als uitgangspunt, dringt het gemeenschappelijk vakbondsfront dan ook opnieuw bij de 

verschillende instanties aan op de beloofde dialoog inzake het pensioenregime voor de militairen. 

 

Inzake de pensioenrechten dient voor elke militaire elk dienstjaar van de loopbaan gevaloriseerd te worden voor 

zowel haar penibiliteit (zware beroepen) als voor het specifieke en het bijzondere karakter van het beroep.  

Elke militair die als militair op pensioen gaat, moet in regime zijn pensioen kunnen nemen op 58 jaar zonder negatief 

gevolg op financieel vlak.  

Dit betekent dat loopbaanvoorwaarden geen negatieve impact mogen hebben op deze mogelijkheid. 

De manier waarop deze principes bereikt worden, moeten duurzaam zijn en kan het resultaat zijn van een som van 

maatregelen genomen door de regering (op advies van NPC), de minister van Pensioenen en de minister van 

Defensie. 

De overgang naar het systeem in regime moet hierop afgestemd worden en moet billijk zijn.  

 

Besprekingen op het kabinet van de Eerste-minister. 

De regering blijft vaag met betrekking tot concrete maatregelen en de invoering van de pensioenhervorming. 

Er bestaat bereidheid om onze bekommernissen ter harte te nemen, maar zonder dat men vandaag al concreet wordt 
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