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Betreft : Pensioenleeftijd officieren: ongelijk en onrechtvaardig 

 
Geachte heer 

 

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. 

 

De politiehervorming resulteerde in een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 

met eenzelfde statuut voor beide niveaus.  De in 2001 onderhandelde 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 van ex-GPP en de ex-gemeentepolitie (en het Calog-personeel) werd in 2001 bepaald op 60 

jaar.  Voor de personeelsleden van de ex-rijkswacht, inbegrepen de officieren, 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 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 van de ex-

rijkswacht en alle overige politieofficieren en Calog. 
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Ik zou graag willen weten of het VSOA al concrete stappen heeft gezet om deze ongelijkheid en 

onrechtvaardigheid te laten herzien.  Ik had ook graag geweten in hoeverre het VSOA zich strijdvaardig 

wil opstellen om op te komen voor de personeelscategorieën die inzake pensioenregeling in 2001 totaal 

uit de boot vielen.  In voorkomend geval zal ik ook niet nalaten onze leden én alle overige officieren die  

door het huidige voorstel getroffen zijn, te informeren over uw standpunt.  

Ik ga ervan uit dat de syndicaten ditmaal zullen opkomen voor iedereen en dat bepaalde voorrechten of 

uitzonderingen op het statuut niet voorbehouden blijven voor één bepaalde groep. 

 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Neyt 
 

  
 
 
 
 


