
 

 
secretariaat 

Everaertsstraat 105 De Minister van Pensioenen 
2060 Antwerpen De heer Vincent Van Quickenborne 
Tel : 03 690 09 55 Brederodestraat 9 
Fax : 03 690 09 90 1000 Brussel 
info@kringofficieren.be       
www.kringofficieren.be 

 
 
 
 

 
 
 

Antwerpen  
 

 

 

Uw bericht van       Uw correspondent Carlo Neyt 

Uw kenmerk       Telefoon +32 (0)3 338 56 00 

Ons kenmerk 2012/0201 GSM +32 (0)496 166 125 

 Fax +32 (0)3 226 27 17 

 E-mail Carlo.neyt@kringofficieren.be 

 

 
Betreft : Pensioenleeftijd officieren: ongelijk, onterecht en onrechtvaardig 

 
Zeer geachte mijnheer de minister 

 

Als voorzitter van de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie vzw wens ik u in kennis te 

stellen dat de voorgestelde regeling inzake de verlenging van de pensioenleeftijd voor politieofficieren, 

zoals ze nu ter tafel ligt, voor ons onaanvaardbaar is. 

 

Een aantal pijnlijke lessen uit de jaren tachtig en negentig hebben de overheden in dit land ertoe 

aangezet om het politielandschap drastisch te hervormen.  Deze hervorming mondde uit in een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.  Beide niveaus kregen op 1 april 2001 ook 

eenzelfde statuut.  De pensioenregeling week hier echter van af.  De personeelsleden van de ex 

Gerechtelijke Politie bij de Parketten (GPP), de ex-gemeentepolitie en het administratief en logistiek 

kader (CALOG) genoten niet van het zeer gunstige pensioenregime dat voorbehouden bleef voor de 

leden van de ex-rijkswacht.  De pensioenleeftijd voor officieren en Calog-A van ex-GPP en de ex-

gemeentepolitie werd in 2001 bepaald op 60 jaar.  Voor de officieren van de ex-rijkswacht op 

respectievelijk 54, 56 of 58 jaar, afhankelijk van hun loonschaal. 

 

Met het huidige voorstel dreigen de personeelscategorieën die in 2001 al benadeeld werden t.o.v. hun 

collega’s van de ex-rijkswacht, opnieuw benadeeld te worden.  De reeds bestaande pensioenkloof wordt 

zelfs nog groter.  Nochtans doen we allen hetzelfde werk, dragen we dezelfde verantwoordelijkheden 

en behoren we tot dezelfde geïntegreerde politiedienst. 

 

Uit de talloze verontwaardigde én strijdvaardige reacties die ik in mijn functie als voorzitter van de 

Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie ontvang,  kan ik opmaken dat de beroering bij de 

politieofficieren en Calog-A personeelsleden die door het huidige voorstel getroffen zijn, zeer groot is.  

De huidige regeling draagt de kiemen in zich van een nieuwe ‘guerre des flics’ tussen collega’s officieren 

van de ex-rijkswacht en alle overige politieofficieren. 
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Ik vraag u dan ook  om deze ongelijkheid en onrechtvaardigheid te willen herzien.  We mogen de mooie 

resultaten die de politiehervorming al heeft voortgebracht, niet laten hypothekeren door de creatie van 

een spanningsveld tussen leidinggevenden 

 
Namens de Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie ben ik graag bereid om verdere 

toelichting of duiding te verschaffen 

 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Neyt 
 

  
 
 
 
 


