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Politie

Human resources :  
3 thema’s in de kijker

Op 13 mei laatstleden zaten de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de 
voorzitters van de vier representatieve politievakbonden samen om het resultaat van 
de recente begrotingscontrole te bespreken.
Het betreffen talrijke, technische algemene materies die soms ook een zekere impact 
op de politiesector hebben. Hierna worden de drie belangrijkste thema’s in eenvou-
dige bewoordingen toegelicht,  met de wetenschap weliswaar dat nog vele aspecten  
via onderhandelingen met de sociale partners zullen moeten worden bepaald.

1.  Hervorming van de preferentiële tantièmes en 
revalorisatiecoëfficiënten

Net zoals andere sectoren ( bv leger, cipiers,… ) gelden er voor de politie gunstige bere-
keningsregels voor het bepalen van het bedrag van het pensioen ( tantièmes ) en voor 
het bepalen van het ogenblik waarop men op pensioen kan gaan ( revalorisatiecoëf-
ficiënten ) . Die regels zullen worden geharmoniseerd, m.a.w. voor iedereen hetzelfde 
worden  met uitzondering evenwel van de categorie van de “ zware beroepen “. Die 
discussie is momenteel aan de gang in het  Nationaal Pensioencomité. Desbetreffend 
heeft de Minister tijdens het voormeld onderhoud van 13 mei  laten opmerken dat de 
diverse gebeurtenissen van 2015 en 2016 de stelling staven, voor zover als nog nodig,  
dat elke politievrouw en –man geroepen kan zijn  om  in zware en dus weinig benij-
denswaardige omstandigheden te moeten optreden. 

Eénmaal er duidelijkheid is over de lijst van de “ zware beroepen “  zullen dan spe-
cifieke regels worden ontwikkeld die in de plaats zullen treden van de afgeschafte 
tantièmes en coëfficiënten.  Dat wordt dan het navolgende debat.

We voegen hier wel aan toe dat de reeds opgebouwde pensioenrechten verworven 
zijn : pensioenrechten opgebouwd in het verleden aan het preferentiële tantième 
1/50ste zijn dus definitief verworven.



2  

Deze materies dienen nog vertaald te worden in de pensi-
oenwetgeving die dan vervolgens besproken  wordt in het 
Comité A en die begin 2017 in werking zou treden : op te 
volgen dus.

2.  Optrekken van de minimumleeftijd voor 
het voorafgaand verlof aan pensionering

Wat de juiste benaming ook is, bepaalde sectoren ( politie, 
cipiers, brandweer, …) hebben een mogelijkheid tot ver-
vroegde uitstap vóór het pensioen. Ook hier is het de 
bedoeling alles te harmoniseren in de federale openbare 
sector, m.a.w voor iedereen te groeien naar o.a. dezelfde 
leeftijdsvoorwaarden. 

Wat kan daar de impact van zijn op het stelsel van non-ac-
tiviteit voorafgaand aan de pensionering zoals dat voor de 
politie werd ingevoerd bij het voormelde KB van 9 november 
2015?

Ter zake stelt de notificatie van de begrotingscontrole dat  
“ de sociale akkoorden gerespecteerd zullen worden ”. Voor 
de politie is dit duidelijk en daarvoor grijpen we terug naar 
voormeld Verslag aan de Koning : de regeling van non-ac-
tiviteit voorafgaand aan de pensionering zal gelden “ tot 
alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale 
openbare sector, met inbegrip van de regeling voor de politie, 
aangepast worden in uitvoering van het Regeerakkoord 
en nadat besprekingen werden gevoerd in het Nationaal 
pensioencomité over de zware beroepen” en “ …in ieder geval 
tot en met 2019.”.

Concreet betekent dit dus dat het stelsel van non-activiteit 
voorafgaand aan de pensionering zeker zal gelden tot eind 
2019. Is er tegen dan een algemene hervorming van alle 
regelingen van vervroegde uitreding in de federale openbare 
sector, dan zullen vanaf 2020 die nieuwe regels gelden. Zo 

niet blijft het actuele stelsel van kracht, dus ook na 2019, tot 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van de beoogde 
globale hervorming.

Dus ook hier betreft het een materie die voor de politiesec-
tor moet worden opgevolgd.

We kunnen ten slotte nog aanstippen dat de Raad van 
State, bij arrest nr 234.815 van 24 mei 2016, het verzoek tot 
schorsing van het voormelde KB van 9 november 2015 heeft 
verworpen.

3.  Hervorming van het ziektepensioen en van 
het ziektekapitaal

Ter zake beoogt men een gelijkschakeling met de regeling 
in de privé-sector. Het opgebouwde ziektekapitaal blijft 
evenwel verworven maar van zodra die nieuwe regeling 
in werking zal treden, zal er dus geen sprake meer zijn van 
kapitaalopbouw .

Naar analogie met de problematiek van de preferentiële 
tantièmes en revalorisatiecoëfficiënten stelde de Minister 
ook hier dat men oog zal moeten hebben voor het specifieke 
karakter van het politieberoep en meer in het algemeen van 
elke job van gezagsdrager. Bekleed met het monopolie van 
het geweld en geconfronteerd met steeds moeilijkere en 
gevaarlijke werkomstandigheden, lijkt het legitiem dat er 
voor de gezagsdragers  nuanceringen worden aangebracht.

De notificaties van de begrotingscontrole voorzien ter zake 
in een start van de debatten in het najaar 2016. Een deel zal 
trouwens onderhandeld moeten worden in het eigen onder-
handelingscomité van de politiediensten. 

Over al deze evoluties en andere, minder ingrijpende wijzi-
gingen, zal het personeel te gepasten tijde worden geïnfor-
meerd.        n


