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Meneer de Minister, 

Tijdens de vergadering van 11 oktober 2017 op uw Ministerie, in aanwezigheid van uw 

kabinetschef evenals die van Defensie, en van de representatieve vakbonden, werd ons 

meegedeeld dat we vóór het einde van het jaar 2017 ontwerpteksten over de hervorming van 

de pensioenen voor militairen zouden ontvangen.  

Op heden wachten we nog steeds op die ontwerpen en dus op de aanvang van de 

onderhandelingen, al zijn we, het weze herhaald, helemaal geen vragende partij voor die 

hervorming.  

Ter herinnering, het mandaat dat het VSOA heeft gekregen tijdens de raadpleging van zijn basis 

luidde: “Neen, maar de gesprekken kunnen nog slagen…”. Om die reden maakt onze 

organisatie zich zorgen over het feit dat ze de genoemde teksten nog niet heeft ontvangen, 

waarin de vrucht van de bijzondere commissie openbare sector van het Nationaal 

Pensioencomité is vervat over de zware beroepen en waar, op datum van 23 januari 2017, 

werkgever en vakbonden unaniem de mening deelden over de specificiteit van het beroep van 

elke militair. Vanzelfsprekend, na een jaar studie binnen zijn kabinet en bij de staf zal het nu 

hoog de tijd worden dat de Minister van Defensie tegelijk de interne maatregelen die eigen zijn 

aan zijn departement laat kennen zowel voor de verloven voorafgaand aan het pensioen als 

voor de herwaardering van het militair statuut in zijn geheel.  

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.  

We zien graag uw antwoord tegemoet en tekenen, Meneer de Minister, met de meeste 

hoogachting.  

 

Boris Morenville Edwin Lauwereins 

Dirigeant Responsable Président  
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