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De regering zal naar alle waarschijnlijkheid in de komende maanden ‘landen’ met het
pensioendossier van de militairen. Wij weigeren gemarchandeer met onze pensioenen. Enkel een evenwichtige en betrouwbare hervorming, die rekening houdt met de
bijzondere aard van het militaire beroep, is voor ons aanvaardbaar.
Recent was volgende passage te lezen te lezen in een krant: ‘Niemand
twijfelt eraan dat in ons vergrijzend
land aan de pensioenen gesleuteld
moet worden om het systeem betaalbaar te houden. Langer werken is een
mantra die al langer klinkt. En burgers
zijn best bereid om een hervorming
die wat pijn doet te slikken, zolang
duidelijk is waar die naartoe gaat en of
ze garantie biedt voor de toekomst.’
Dit laatste geldt naar onze mening
ook voor de militairen. Naast deze
duidelijkheid en garantie vindt de militaire vakbond ACMP-CGPM daarenboven dat, omwille van de bijzondere aard van het militaire beroep, de
leeftijdslimiet verenigbaar moet blijven
met de fysieke, mentale en professionele vereisten van de militaire job.
Bovendien moet volgens ons het
werk op het einde van de militaire
loopbaan ‘werkbaar’ blijven. Indien
niet aan deze voorwaarden voldaan
wordt, zal er nooit een draagvlak zijn
voor het nieuwe pensioenstelsel binnen de militaire gemeenschap. En zal
het bijgevolg onaanvaardbaar zijn.
De pensioenhervorming gaat dus
niet over gepruts: het gaat over een
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dossier waarin de regering borg moet
staan voor stabiliteit en betrouwbaarheid. Maar waarin ook de veiligheid
van de burger een belangrijke beslissingsfactor is. Want per slot van rekening staat de militair hier mede garant voor. Hij moet bijgevolg in staat
zijn om effectief aan de veiligheid van
onze samenleving te blijven bijdragen,
ook op het einde van zijn loopbaan.
Het uur van de waarheid nadert in
het pensioendossier. In de loop van
de komende maanden moet de regering beslissen over: de lijst van de
zware beroepen die vroeger mogen
stoppen met werken, de grootte
van de impact van deze penibiliteit
op de loopbaanlengte en de uiteindelijke leeftijdslimieten voor de
militairen. En, last but not least, de
berekening van het pensioenbedrag
zelf. Verder zullen er ook knopen
doorgehakt moeten worden over de
omvang en inhoud van het ‘loopbaansparen’ en de compenserende
maatregelen ingeval de militairen
langer zullen moeten werken.
We durven hopen dat er een evenwichtige en aanvaardbare beslissing
voor de militairen genomen wordt.

En dat er niet gemarchandeerd wordt
met onze pensioenen, waarbij we een
dode mus toegeworpen krijgen. Wij
passen voor een kluchtige besluitvorming, zoals de recente farce over de
pensioenrechten van de 50-plussers
die werkloos worden. Militairen aanvaarden niet de dupe te worden van
eventueel amateurisme van de regering. Wij kunnen ook geen politieke
profileringsdrang op onze kap dulden. En wij weigeren ‘gewillige slachtoffers’ te zijn voor de 253,4 miljoen
euro die deze regering, in uitvoering
van het zomerconclaaf van juli, nog
moet besparen op pensioenen.
De principebeslissing van half oktober
2016 over onze pensioenen was een
dieptepunt van slecht beheer en een
toppunt van gebrek aan in- en doorzicht van deze regering. De verhoging
van de leeftijdslimiet met gemiddeld
8,5 jaar die toen aangekondigd werd,
was totaal buiten proportie. Eentje
waarvoor geen rechtvaardiging bestond, geen redelijke uitleg.
De ACMP-CGPM zal erover waken dat de nieuwe beslissingen wél
steekhouden en rechtvaardig zullen zijn. 
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