
 

 

 

Stand van zaken pensioendossier 

 
Minister van Defensie Steven Vandeput en een vertegenwoordiger van de minister van 

Pensioenen Daniël Bacquelaine hebben vrijdag de vakbonden ontmoet in het kader van het 

pensioendossier. Na afloop van die ontmoeting werd het volgende persbericht verstuurd: 

Pensioen van de militairen 

Constructieve ontmoeting tussen de regering en de vakbonden 

Deze vrijdag 25 november hebben de Minister van Defensie en een vertegenwoordigster 

van de Minister van Pensioenen deelgenomen aan een vergadering met de 

vakbondsorganisaties tijdens dewelke zij hen hebben uitgenodigd deel te nemen aan de 

gesprekken die het definiëren beogen van de modaliteiten voor de uitvoering van de 

hervorming van het pensioen van de militairen.  

De Minister van Defensie Steven Vandeput en de Minister van Pensioenen Daniel 

Bacquelaine hebben opnieuw bevestigd dat de afschaffing van het bijzondere 

pensioenstelsel van de militairen pas zal gebeuren wanneer de nieuwe bepalingen zullen 

zijn aangenomen die het in aanmerking nemen beogen van de zwaarte van het beroep 

voor de bepaling van de pensioenrechten.  

Ze onderlijnen bovendien dat er ruimte tot onderhandeling is die zal toelaten 

overgangsbepalingen te definiëren die beogen sommige situaties in aanmerking te nemen, 

meer bepaald deze van de militairen die dicht bij hun pensioen staan, deze die reeds een 

groot deel van hun loopbaan hebben doorlopen of nog deze die genieten van 

overgangsmaatregelen beslist in het kader van vorige hervormingen.  

Ten slotte zullen de huidige preferentiële tantièmes, die worden gebruikt voor de 

pensioenberekening, worden behouden voor het volledige gedeelte van de loopbaan dat 

zich vóór de inwerkingtreding bevindt van de nieuwe bepalingen.  
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Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen: “De geleidelijke afschaffing van het 

bijzondere stelsel toegekend aan de militairen zal niet gebeuren vóór de aanname van de 

hervorming die het in aanmerking nemen beoogt van de zwaarte van het werk voor de 

bepaling van de pensioenrechten. Ze zal bovendien gebeuren met respect voor het sociaal 

overleg dat moet toelaten overgangsmaatregelen te definiëren.”  

Steven Vandeput, Minister van Defensie: “De pensioenhervorming is een grote uitdaging 

voor het departement Defensie. Als bevoegde minister zal ik er alles aan doen om Defensie 

de toekomst te geven die het verdient, zowel op het vlak van personeel als op het vlak van 

investeringen. Met de vakbonden zullen overgangsmaatregelen uitgewerkt worden voor het 

personeel en tegelijk wordt er naar oplossingen gezocht om ook de strategische visie uit te 

voeren.” 

 

Betrouwbare informatie is zeer belangrijk in een veranderingsproces. Daarom willen we 

graag een aantal misverstanden rechtzetten zodat u over de juiste informatie beschikt: 

1. Uw pensioenleeftijd: 

In 2030 gaat de maatschappij op pensioen op 67 jaar, als militair zal u vervroegd kunnen 

uitstappen op 63 jaar en als u een volledige loopbaan van 42 jaar hebt. Het systeem van 

de zware beroepen kan eventueel een bijkomend milderend effect hebben. 

2. Uw pensioenbijdrage: 

Als militair draagt u, net als alle andere loontrekkenden, 7,5 % van uw wedde af voor de 

rust- en overlevingspensioenen. Niet meer en ook niet minder. 

3. Uw pensioenbedrag en pensioenberekening: 

a. Voor een volledige loopbaan zal niemand minder pensioen krijgen, waarschijnlijk het 

tegendeel. 

b. Voor de meeste militairen wordt het pensioen na een volledige loopbaan berekend 

op 37,5/50 van het gemiddelde loon van de laatste tien jaar (de zogenaamde 

voordelige tantième). Dit systeem wordt vervangen door een nieuw systeem dat 
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rekening houdt met de uitkomst van het systeem zware beroepen. Tot dan blijft alles 

zoals het is. 

c. Alles wat u tot op vandaag aan pensioenrechten hebt opgebouwd, blijft behouden. U 

verliest dus niks: als u vandaag bijvoorbeeld een loopbaan heeft van 25 jaar zal u in 

de berekening van uw pensioen zien dat die 25 jaar meetellen volgens de voordelige 

pensioenberekening die nu geldig is. 

4. Het sociaal overleg: 

Met de vakbonden worden vergaderingen georganiseerd over overgangsmaatregelen, 

werkbaar werk en begeleidingsmaatregelen voor het personeel die hun loopbaan binnen 

of buiten Defensie willen heroriënteren (mobiliteit en het zogenaamde outplacement).  

 

We beloven u ten slotte dat we u regelmatig op de hoogte houden van de vooruitgang in 

het pensioendossier. 

 

. 
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