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Standpunt VSOA Defensie in het pensioendossier van de militairen: 
"NEE, maar de gesprekken kunnen nog slagen! " 
 
Tijdens de informatievergaderingen heeft onze organisatie u uitleg gegeven over de moeilijkheid om verder te gaan in 
het dossier van de pensioenhervorming zolang de volgende belangrijke onbekenden niet opgeheven zijn: 
 
1. Wat zal het effect zijn van de zware beroepen op de loopbaan of op de leeftijd vanaf 1 januari 2019? 
2. Wat met de valorisatie in tijd van de loopbaan vóór 1 januari 2019. Vermeerderingscoëfficiënt? 
3. Maatregelen binnen Defensie (verlof voorafgaand aan het pensioen)? 
 
Op 20 september 2017, na de informatievergaderingen en overleg met onze leden, hebben de vertegenwoordigers van 
de lokale afdelingen volgende rationele keuze gemaakt: het VSOA Defensie, in het kader van verantwoord syndicalisme 
voor alle leeftijden, zal geen blanco cheque ondertekenen! 
 
Het VSOA Defensie gaat niet akkoord met het geheel van de voorgestelde overgangsmaatregelen. Dit niet-akkoord 
wordt bevestigd door de resultaten die we ontvingen via de enquêtes, gehouden bij onze leden en niet-leden.  
  

Verschillende wijzigingen aan het voorstel van de kabinetten Pensioen en Defensie van juli 2017 worden door onze basis 

gedragen. Deze zullen tijdens de volgende vergadering met de bovengenoemde kabinetten worden overgemaakt, 

aangezien er in de versoepelingsmaatregelen geen rekening gehouden wordt met de jonge militairen noch met de 

toekomstige militairen en deze bijgevolg van geen enkele overgangsmaatregel kunnen genieten. 

 

Met dit met reden omklede niet-akkoord blijft VSOA Defensie bereid de discussies verder te zetten om zo constructieve 

onderhandelingen op te starten voor zowel de militairen, de werking van Defensie als een mogelijke inplaatstelling van 

een gemeenschappelijke basis voor de pensioenen, rekening houdend met de specificiteit van ons beroep! 

De verschillende representatieve organisaties van het vakbondsfront hebben intussen hun achterban bevraagd die hen 

ook mandateerde. Het vakbondsfront kwam bijeen op 27 september 2017 omtrent het versturen van een 

gemeenschappelijke brief aan de ministers van Pensioenen en Defensie om antwoord te krijgen op de vele 

onzekerheden in aanloop naar de volgende vergaderingen. 
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