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Uw ref.: :  

Onze ref.: : 4219 

 

Antwerpen, 10 mei 2013 

 

 

 

Geachte Mevrouw, 

 

 

KRING OFFICIEREN POLITIE / ADVIES GRONDWETTELIJK HOF 

 

 

Ik verwijs naar mijn voorgaande briefwisseling, waarbij ik U meedeelde dat het Grondwette-

lijk Hof een aantal bijkomende vragen stelde aan partijen.  

 

Het artikel 2 van de wet van 13.12.2012, waarnaar het Grondwettelijk Hof verwijst, is een erg 

technisch artikel.  

 

- Artikel 2, 1° verwijst heeft enkel betrekking op de beroepsbrandweermannen. 

 

- Artikel 2, 2° is een overgangsmaatregel voor ambtenaren die geboren zijn voor 1 januari 

1956 maar heeft enkel betrekking om het aantal dienstjaren en niet op de minimum leeftijd 

van 62 jaar. 

 

- Artikel 2, 3° is eveneens een versoepeling van de overgangsmaatregelen voor ambtenaren 

die aan de vooravond van hun pensioen stonden. 

 

- Artikel 2, 4° is het enige artikel dat eventueel een invloed zou kunnen hebben. Dit regelt de 

berekening van het aantal dienstjaren. Bepaalde beroepscategorieën zouden op basis van dit 

artikel sneller aan de lange loopbaan van 42 jaar kunnen komen en zo al op 60 op pensioen 

kunnen gaan.  

 

Ik ga ervan uit dat de tantième voor politieofficieren 1/50 is. De werkelijk gepresteerde 

dienstjaren worden dan vermenigvuldigd met de coëfficiënten van artikel 2, 4°.  Daardoor 

bereiken ze sneller de vereiste 42 dienstjaren om op 60 jaar op pensioen te kunnen gaan. 

 

 

LOKALE POLITIE ANTWERPEN 

Juridische dienst 

T/a mevr. PÖTGENS 

Oudaan 5 

2000  Antwerpen 1 

 

 

Patrick Van der Straten 

Erika Adriaenssens 

Esterelle Goetstouwers 

Pieter Borms 

Advocaten 

VAN DER STRATEN 
Advocatenkantoor 



 Mechelsesteenweg 120, bus 4 – 2018 Antwerpen 
 vanderstraten@vanderstraten-advocaten.be 

Tel. 03/238.49.51 Derdenrek. BE23 630065002991 
Fax. 03/216.97.81  Bankrek. BE11 630065794048 

 

Jaar waarin men 60 wordt: Benodigde  werkelijk gepres-

teerde dienstjaren: 

Begonnen op de leeftijd 

van +/- : 

2016 35 dienstjaren 25 jaar 

2017 35 dienstjaren en +/- 9 maanden 24 jaar 

2018 36 dienstjaren en +/- 7 maanden 23 jaar 

2019 37 dienstjaren en +/- 6 maanden 22 jaar 

2020 38 dienstjaren en +/- 4 maanden 21 jaar 

2021 39 dienstjaren en +/- 2 maanden 20 jaar 

2022 40 dienstjaren 20 jaar 
(PS: deze tabel, indien juist, zal nog worden uitgedrukt in maanden voor zover overgenomen in onze memorie) 

 

De vraag die zich stelt is natuurlijk hoeveel politieofficieren hierdoor feitelijk op de leeftijd 

van 60 jaar op pensioen zullen kunnen gaan. 

 

Artikel 3 van de wet van 13.12.2012 lijkt geen invloed te hebben op de bestaande ongelijk-

heid.  

 

 

 

 Met oprechte hoogachting, 

 

 

 

 P. VAN DER STRATEN 

 

 

 


