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Het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de
competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de CALog-personeelsleden

Referenties

1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het
personeel van de politiediensten, BS 31 maart 2001;
2. Koninklijk besluit van 2 februari 2021 betreffende het in aanmerking nemen, bij de
berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend
aan de personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de
politiediensten, BS 15 februari 2021.

1. Ratione personae
De (gewezen) CALog-personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

2. Ratione materiae
Ingevolge de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 februari 2021 wordt vanaf 1 januari 2007 de
competentieontwikkelingstoelage, die de (gewezen) CALog-personeelsleden, vanaf die datum en voor de
duur dat ze deze competentieontwikkelingstoelage effectief hebben genoten, aanneembaar voor de
vaststelling van de referentiewedde die als basis geldt voor de berekening van het rustpensioen.
Tot op heden werd de competentieontwikkelingstoelage door de Federale Pensioendienst niet in aanmerking
genomen voor de berekening van het rustpensioen terwijl de persoonlijke pensioenbijdrage reeds van in het
begin werd ingehouden en doorgestort naar de Federale Pensioendienst.
Aangezien het koninklijk besluit van 2 februari 2021 terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2007 (ter
herinnering: de competentieontwikkelingstoelage werd voor het eerst uitbetaald in september 2008 –
referentieperiode 1 september 2007 tot en met 31 augustus 2008) dient de Federale Pensioendienst alle
lopende rustpensioenen van de gewezen CALog-personeelsleden te herberekenen (d.w.z. met in
aanmerking neming van de competentieontwikkelingstoelage in de referentiewedde – gemiddelde wedde
van de laatste vijf of tien dienstjaren, afhankelijk van het geboortejaar van de betrokkene – voor de duur dat
ze werkelijk werd genoten).
Om de pensioenrechten van de (toekomstig) gepensioneerde CALog-personeelsleden te vrijwaren heeft het
SSGPI de nodige informatie ter beschikking gesteld aan de Federale Pensioendienst zodat de (lopende)
rustpensioenen
(her)berekend
kunnen
worden
met
in
aanmerkingneming
van
de
competentieontwikkelingstoelage. 1

3.

In het kort …

De competentieontwikkelingstoelage wordt vanaf 1 januari 2007 in aanmerking genomen voor de berekening
van het rustpensioen.
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Het betreft de inaanmerkingneming van de competentieontwikkelingstoelage voor het rustpensioen.Deze wijziging
heeft geen enkele herberekening van de reeds uitbetaalde competentieontwikkelingstoelagen tot gevolg.

Het SSGPI heeft de nodige informatie ter beschikking gesteld aan de Federale Pensioendienst zodat de
competentieontwikkelingstoelage in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van de (lopende)
rustpensioenen.

Hoogachtend,

Gert DE BONTE
Directeur-diensthoofd SSGPI
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