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Het pensioendossier vormt nog steeds een heikel thema binnen de militaire gemeenschap. Sinds de ‘principebeslissing' van de regering midden oktober 2016, volgden er
diverse memoranda met tegenvoorstellen vanuit de vakorganisaties. Na vele gesprekken is het moment aangebroken om de reactie vanwege de overheid voor te leggen
aan onze achterban. Maar opgelet: dit dossier kan nog alle richtingen uit!

Er is al heel wat te doen geweest
rond de pensioenhervorming van
de militairen. Het thema zal ook de
komende weken actueel blijven.
Temeer nu één en ander concreter schijnt te worden riskeert het
debat pas echt goed op dreef te
komen. Er zijn vandaag niet enkel
de voorstellen die kunnen omschreven worden als ‘versoepelingsmaatregelen’ of ‘overgangsmaatregelen’. Maar we krijgen
ook stilaan een beter zicht op het
systeem ‘in regime’. Dit laatste is
het geheel aan regelgeving die zal
bepalen hoe het uiteindelijke pensioenstelsel voor de militairen er in
een verdere toekomst (lees: vanaf
2039) zal uitzien.
Maar alvorens de pensioenhervorming voor de militairen een feit
wordt, dient eerst nog een beslissing genomen te worden rond het
thema ‘zware beroepen’. Zolang
het debat over de ‘zware beroepen’ in de schoot van de regering niet afgerond is, zal er niets
veranderen aan het huidige pen-
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sioenstelsel van de militairen. In
deze context zouden sommigen
al hun hoop kunnen inzetten op
het mislukken van het debat rond
de ‘zware beroepen’; maar dit is
een zeer risicovolle strategie. Los
van iedere filosofische of politieke overtuiging kunnen we niet
anders dan vaststellen, dat ons
land bestuurd wordt door politici
die d. m. v. het regeerakkoord de
vaste wil hebben om aan de diverse pensioenstelsels in ons land
iets te veranderen. Dus toch maar
even aandacht hebben voor wat
er vandaag op tafel ligt.
Wat vandaag op tafel ligt is een
puzzel van vele stukjes en waarvan nog niet alle puzzelstukken
gekend zijn. Dit geldt voor de
impact van de ‘zware beroepen’
en een nieuw concept rond ‘loopbaansparen’. Beide concepten
kunnen nog een milderend effect
hebben om de actieve dienst te
kunnen verlaten. De combinatie
van alle elementen uit het verleden, de overgangsperiode naar,

en de uiteindelijke regeling vanaf
2039, maakt van het geheel een
bijzonder complex gegeven. Gelet
op deze complexiteit zal het er nu
op aankomen om onze achterban
zo goed en zo objectief mogelijk
te informeren in een taal die zoveel mogelijk mensen begrijpen.
We verbloemen of verdedigen
de maatregelen niet. Ons doel is
om de komende dagen en weken
een zo breed mogelijke consultatie van onze achterban uit te
voeren. Maar neem eerst kennis
van onze extra bijlage en aarzel
niet om er met uw lokale afgevaardigde over te spreken. Maar
u mag ook rechtstreeks contact
opnemen met het Vast secretariaat voor bijkomende toelichting.
Aansluitend volgt onze bevraging
naar uw mening en zullen wij onze
verdere positie rond de onderhandelingstafel bepalen. Het kan dus
nog alle kanten uit! 
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Het geheim van een goed strategisch plan
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Beter voorkomen dan genezen!

Verantwoordelijke uitgever:
Yves Huwart
Coördinatie:
Concetto Bandinelli
Algemene gegevens - ACMP:
Romboutsstraat 1 – Bus 021
1932 Zaventem
srt@acmp-cgpm.be
www.acmp-cgpm.be
Tel.: 02 245 72 14
Fax: 02 245 73 01

10

HOC-welzijn opnieuw samen

12

Zin in een kleine enquête?
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Nationaal Comité van de ACMP
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Extra Bijlage
Pensioenhervorming in 'klare bewoordingen'

BE32 2100 6234 6602
BIC: GEBABEBB
BE57 0682 3639 9535
BIC: GKCCBEBB

Foto cover: Orban Daniel

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Volg ons op Facebook
EUROMIL

European Organisation
of Military Associations

De Schildwacht

3

