
 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

CRIV 55 COM 766 

 

CRIV 55 COM 766 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

DE BELGIQUE 

BELGISCHE KAMER VAN  

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

COMPTE RENDU INTÉGRAL 
AVEC 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT 
DES INTERVENTIONS 

INTEGRAAL VERSLAG 
MET 

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG 
VAN DE TOESPRAKEN 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE 

L'EMPLOI ET DES PENSIONS 
COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN, WERK EN 

PENSIOENEN 

Mercredi Woensdag 

27-04-2022 27-04-2022 

Après-midi Namiddag 

  

 



 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 

Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales – Groen 

PS Parti Socialiste 

VB Vlaams Belang 

MR Mouvement Réformateur 

cd&v Christen-Democratisch en Vlaams 

PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgique 

Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten 

Vooruit  Vooruit 

Les Engagés Les Engagés 

DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant 

INDEP-ONAFH Indépendant - Onafhankelijk 

 

Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : 

DOC 55 0000/000  Document parlementaire de la 55
e
 législature, suivi du n° de 

base et du n° consécutif 

DOC 55 0000/000  Parlementair stuk van de 55
e
 zittingsperiode + basisnummer en 

volgnummer 

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden 

CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag 

CRABV Compte Rendu Analytique CRABV Beknopt Verslag 

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 

intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit 

des interventions (avec les annexes) 

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 

rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met 

de bijlagen) 

PLEN Séance plénière PLEN Plenum 

COM Réunion de commission COM Commissievergadering 

MOT Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) 

 

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants 

Commandes : 

Place de la Nation 2 

1008 Bruxelles 

Tél. : 02/ 549 81 60 

Fax : 02/549 82 74 

www.lachambre.be 

e-mail : publications@lachambre.be 

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers 

Bestellingen : 

Natieplein 2 

1008 Brussel 

Tel. : 02/ 549 81 60 

Fax : 02/549 82 74 

www.dekamer.be 

e-mail : publicaties@dekamer.be 

 



CRIV 55 COM 766 27/04/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

i 

 

SOMMAIRE  INHOUD  

    
Interpellation de Ellen Samyn à Karine Lalieux 

(Pensions et Intégration sociale) sur "L'application 

du tantième préférentiel au sein des Douanes et 

Accises" (55000273I) 

1 Interpellatie van Ellen Samyn aan Karine Lalieux 

(Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over 

"De toepassing van het preferentiële tantième 

binnen de Douane en Accijnzen" (55000273I) 

1 

Orateurs: Ellen Samyn, Karine Lalieux, 

ministre des Pensions et de l'Intégration 

sociale, chargée des Personnes handicapées, 

de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris 

 Sprekers: Ellen Samyn, Karine Lalieux, 

minister van Pensioenen en Maatschappelijke 

lntegratie, belast met Personen met een 

handicap,  Armoedebestrijding en Beliris 

 

    

Motions 3 Moties 3 

   





CRIV 55 COM 766 27/04/2022  

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

1 

 

COMMISSION DES AFFAIRES 
SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES 

PENSIONS 

COMMISSIE VOOR SOCIALE 
ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN 

 

du 

 

MERCREDI 27 AVRIL 2022 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

WOENSDAG 27 APRIL 2022 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

Le développement de l'interpellation commence à 14 h 27. La réunion est présidée par Mme Marie-Colline 

Leroy. 

De behandeling van de interpellatie vangt aan om 14.27 uur. De vergadering wordt voorgezeten door 

mevrouw Marie-Colline Leroy. 

 

01 Interpellatie van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over 

"De toepassing van het preferentiële tantième binnen de Douane en Accijnzen" (55000273I) 

01 Interpellation de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "L'application 

du tantième préférentiel au sein des Douanes et Accises" (55000273I) 

 

01.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster en mevrouw de 

minister, vooreerst bedank ik u voor de vlugge behandeling van mijn 

interpellatie, zodat ik niet tot volgende week hoef te wachten. Het gaat 

nu eenmaal om een belangrijk dossier. 

 

Mevrouw de minister, bij de afschaffing van de binnengrenzen van de 

Europese Gemeenschap in 1993 werden de douaniers opgenomen in 

de personeelsformatie van de motorbrigades. Personeelsleden van 

niveau 2 en 2+ werden opgenomen in die motorbrigades, maar 

kregen niet hetzelfde voordelige tantième in de pensioenberekening 

als hun collega's opgenomen in niveau 3. 

 

Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit over de situatie op 31 januari 

2019 en beoordeelde de regeling voor de personeelsleden van 

niveau 2 en 2+ als ongrondwettelijk. 

 

Ik wil hier niet in detail ingaan op alle beweegredenen van het 

Grondwettelijk Hof, maar ze zijn eensluidend genoeg om de 

bestaande regeling aan te passen. Het beginsel van gelijkheid en niet-

discriminatie wordt geschonden, omdat de betrokkenen van niveau 2 

en 2+ hetzelfde werk uitvoeren als het personeel van niveau 3, zijnde 

dezelfde arbeidsomstandigheden, actieve dienst, nacht- en weekend-

werk en dies meer. 

 

Ook het Rekenhof had in zijn 157e Boek reeds de noodzaak 

vastgesteld om een wettelijke aanpassing van de graden en dus van 

het tantième door te voeren en aldus de wet van 21 juli 1844 aan te 

passen. 

 

Talrijke malen is, zelfs tot in de ministerraad, bevestigd dat het 

onderscheid niet gerechtvaardigd is. Tot op heden komen de aanpas-

singen er echter niet of wordt een en ander doorgeschoven naar de 

Pensioendienst, ondanks de talloze beloftes om daar iets aan te 

01.01  Ellen Samyn (VB): Le 

31 janvier 2019, la Cour constitu-

tionnelle a statué que le régime de 

pension des agents des douanes 

des niveaux 2 et 2+ qui font partie 

des brigades motorisées depuis 

l'abolition des contrôles douaniers 

aux frontières intérieures euro-

péennes était inconstitutionnel car 

ceux-ci ne recevaient pas le même 

tantième favorable que le per-

sonnel du niveau 3. De cette 

manière, les principes d'égalité et 

de non-discrimination sont violés 

étant donné que les deux caté-

gories d'agents ont les mêmes 

conditions de travail. La Cour des 

comptes a elle aussi également 

conclu dans son 157ème Cahier 

que les grades – et donc la loi du 

21 juillet 1844 – devaient être 

adaptés. Des initiatives ont déjà 

été prises et des promesses faites 

à cet égard, mais jusqu'à présent 

sans résultat concret. Un avant-

projet de loi de la ministre, qui a 

été approuvé par le Conseil des 

ministres en mai 2021, aurait été 

soumis à l'avis du Conseil d'État. 

Depuis lors, le dossier est de 

nouveau au point mort. 

 

Quand notre commission sera-t-
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doen, onder andere door de administrateur-generaal van Douane en 

Accijnzen en het toenmalige hoofd van de dienst Personeel en 

Organisatie van de FOD Financiën, tijdens hun roadshows om vrij-

willigers voor de ploegenarbeid te werven. In 2013 was er zelfs een 

wetsontwerp van toenmalig minister van Pensioenen, Alexander De 

Croo, dat evenwel niet ter stemming werd gebracht. 

 

Mevrouw de minister, op de ministerraad van 21 mei 2021 hebt u een 

voorontwerp van wet voorgelegd tot wijziging van de bijlage bij de 

algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pen-

sioenen. Uw voorontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd, 

maar het werd nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

 

Op onze vraag aan de Raad van State om het voorontwerp in te zien, 

werd geantwoord dat de betreffende regelgevende tekst nog niet 

voldoet aan de voorwaarden om door ons te worden ingezien. Sinds 

mei 2021 ligt het dossier dus opnieuw stil. 

 

Mevrouw de minister, waarom werd het ontwerp, nadat het werd 

goedgekeurd door de ministerraad, tot op heden niet naar onze 

commissie ter bespreking overgezonden? 

 

Wanneer zult u uw wetsontwerp ter bespreking in onze commissie 

voorleggen? We zijn benieuwd naar de opmerkingen van de Raad 

van State. Wanneer denkt u met het wetsontwerp te kunnen landen? 

 

Zult u de bepalingen retroactief in werking te laten treden, gelet op het 

feit dat de regeling al in 1993 had moeten worden aangepast? Zo 

neen, waarom niet? 

 

elle en mesure d'examiner le 

projet de loi en question? Les dis-

positions entreront-elles en vi-

gueur de manière rétroactive? 

01.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Samyn, op 21 mei 2021 

keurde de ministerraad op mijn voorstel het voorontwerp van wet 

betreffende de berekeningen van de ouderdomspensioenen van 

douaneambtenaren die ondergebracht zijn bij het personeel van de 

gemotoriseerde brigades als gevolg van de afschaffing van de 

douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese gemeen-

schap, goed. 

 

Het ontwerp geeft inderdaad een antwoord op het arrest van het 

Grondwettelijk Hof dat een discriminatie vaststelde tussen enerzijds 

de personeelsleden met graad 2 en graad 2+, die werden geïn-

tegreerd in de personeelsformatie van de motorbrigades, en ander-

zijds de oorspronkelijke personeelsleden van de motorbrigades met 

niveau 3. Die laatsten worden geacht actieve dienst te verrichten en 

vallen onder tantième 1/50e, terwijl de personeelsleden van niveau 2 

en niveau 2+ onder tantième 1/60e vallen. Nochtans voeren ze 

identieke prestaties uit en hebben ze identieke plichten. 

 

Het wetsontwerp neemt in de bijlage van de wet van 21 juli 1844 alle 

betrokken graden op, voor zover de met die graden beklede personen 

in de motorbrigades op 1 januari 1993 werden opgenomen en actieve 

diensten verrichten. 

 

De Raad van State merkte op dat het ontwerp wel een antwoord geeft 

op het arrest van het Grondwettelijk Hof, maar dat er een 

rechtvaardiging moet komen voor het verschil in behandeling tussen 

de personeelsleden van niveau 2 en niveau 2+ die voor of na 1993 in 

die functie begonnen zijn. Ook het Comité A maakte die opmerking. 

01.02  Karine Lalieux, ministre: 

Mon projet de loi apporte une 

réponse à l'arrêt de la Cour con-

stitutionnelle, qui a en effet con-

staté une discrimination. Il inclut 

dans l'annexe de la loi du 

21 juillet 1844 l'ensemble des gra-

des, pour autant qu'au 1er janvier 

1993, les personnes revêtant ces 

grades aient fait partie des 

brigades motorisées et effectué 

des services actifs. Le Conseil 

d'État et le Comité A ont souligné 

qu'il convenait de justifier la 

différence de traitement entre les 

personnes qui étaient en service 

avant ou après 1993. C'est pour-

quoi mon administration élabore 

une adaptation prévoyant l'appli-

cation du tantième favorable à 

l'ensemble des agents des dou-

anes de niveau 2 et 2+ qui ont été 

intégrés dans une brigade moto-

risée. La secrétaire d'État au 

Budget n'a pas encore donné son 

accord à ce sujet. Comme je ne 

peux attendre plus longtemps, le 

projet approuvé en Conseil des 
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Daarom heb ik de administratie gevraagd om die aanpassing voor te 

bereiden via een nieuw wetsontwerp. De aangepaste versie breidt het 

voordeel van het voorkeurtarief uit tot alle douanebeambten van 

niveau 2 en 2+ die in een gemotoriseerde brigade geïntegreerd zijn, 

inclusief wie pas na 1 januari 1993  werd geïntegreerd. 

 

Door de uitbreiding zullen alle zopas aangehaalde douanebeambten 

met dezelfde rang en hetzelfde administratieve niveau die dezelfde 

opdrachten en taken in dezelfde omstandigheden uitvoeren, gelijk 

behandeld worden. 

 

Het dossier is voorgelegd aan de leden van de meerderheid, maar het 

akkoord van de staatssecretaris voor Begroting blijft tot op heden uit. 

Omdat ik niet langer kan wachten, werd het in de ministerraad op 

21 mei 2021 goedgekeurde ontwerp ingediend in het Parlement. De 

discussie zal dus hier verder gevoerd worden. 

 

ministres en 2021 a été déposé au 

Parlement. La discussion y affé-

rente pourra ainsi se poursuivre. 

 

01.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, het is uitermate goed 

dat er uiteindelijk gevolg wordt gegeven aan arresten van het Grond-

wettelijk Hof. Dat is bovendien al een regeringsbeslissing van vorig 

jaar.  

 

Het is te betreuren dat de betrokken douaniers zo lang hebben 

moeten wachten op deze rechtzetting, maar ik ben ervan overtuigd 

dat zij verheugd zijn dat uiteindelijk toch de nodige stappen zullen 

worden ondernomen. Laten wij immers niet vergeten van welk belang 

de dienst Douane en Accijnzen is. Bijna wekelijks vernemen wij in 

hoeraberichten dat Douane en Accijnzen weer eens een grote lading 

drugs heeft onderschept. Die mensen riskeren letterlijk elke dag hun 

leven. Zij worden geconfronteerd met criminele bendes en zware 

misdaad en strijden bovendien met ongelijke wapens tegen die 

internationale misdaadbendes. Het moet mij toch van het hart – dat is 

niet alleen uw verantwoordelijkheid – dat de dienst maar al te vaak 

stiefmoederlijk wordt behandeld. Zij voeren een noodzakelijke taak uit 

in het land om onze handel te beschermen en genereren zo ook heel 

wat inkomsten voor de Schatkist. Het is dus niet meer dan logisch en 

rechtvaardig dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet.  

 

Wij zullen het dossier zeker van nabij opvolgen en ik zal niet nalaten 

om u hieraan te herinneren, want het akkoord is bijna één jaar oud en 

het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet en dat 

een gunstiger tantième voor de berekening van het pensioen van de 

douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ wordt doorgevoerd.  

 

01.03  Ellen Samyn (VB): Je me 

réjouis qu'il soit enfin donné suite 

à l'arrêt de la Cour consti-

tutionnelle. Les services des dou-

anes jouent un rôle important dans 

la lutte contre le trafic de drogue et 

la protection de notre commerce. 

Ils génèrent en outre des recettes 

importantes pour le Trésor public. 

 

Moties 

Motions 

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend. 

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées. 

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Ellen Samyn en luidt als volgt: 

"De Kamer, 

gehoord de interpellatie van mevrouw Ellen Samyn 

en het antwoord van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met 

een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, 

- gelet op het feit dat douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ die werden opgenomen in deze 

motorbrigades evenwel niet hetzelfde voordelige tantième krijgen in de pensioenberekening als hun 



 27/04/2022 CRIV 55 COM 766 

 

CHAMBRE-4E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2021 2022 KAMER-4E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

4 

collega’s opgenomen in niveau 3;  

- gelet op het feit dat het Grondwettelijk Hof zich heeft uitgesproken op 31 januari 2019 en deze regeling 

voor de personeelsleden van niveau 2 en 2+ als ongrondwettelijk beschouwt; 

- gelet op het feit dat deze discriminatie reeds jarenlang wordt aangeklaagd door belangenverengingen; 

- gelet op het feit dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt geschonden omdat de 

betrokkenen van niveau 2 en 2+ hetzelfde werk uitvoeren als deze van niveau 3; 

- gelet op het feit dat ook het Rekenhof in zijn 157e Boek reeds de noodzaak heeft vastgesteld om een 

wettelijke aanpassing van de graden en dus het tantième door te voeren; 

- overwegende dat deze problematiek zelfs herhaaldelijk de voorbije legislaturen in de ministerraad werd 

besproken;  

- overwegende dat deze aanpassing talloze malen werd beloofd, zelfs door de Administrateur-generaal van 

de Douane en Accijnzen en het toenmalige hoofd van de dienst Personeel en Organisatie van de FOD 

Financiën tijdens hun roadshows om vrijwilligers te vinden voor de ploegenarbeid; 

- overwegende dat er reeds een voorontwerp werd voorgelegd in de ministerraad van 21 mei 2021 dat door 

de ministerraad werd goedgekeurd.  

verzoekt de regering 

deze onrechtvaardigheid recht te zetten en een gunstiger tantième voor de berekening van het pensioen  

voor de douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ door te voeren. 

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Ellen Samyn et est libellée comme suit: 

"La Chambre, 

ayant entendu l'interpellation de Mme Ellen Samyn et la réponse de la ministre des Pensions et de 

l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, 

- eu égard au fait que les agents des douanes de niveaux 2 et 2+ intégrés au sein des brigades motorisées 

ne bénéficient pas du même tantième favorable dans le calcul de leur pension que leurs collègues de 

niveau 3; 

- eu égard au fait que la Cour constitutionnelle s’est exprimée le 31 janvier 2019 et a jugé 

anticonstitutionnel le dispositif en place pour les agents de niveaux 2 et 2+; 

- eu égard au fait que des associations de défense des intérêts dénoncent cette discrimination depuis 

plusieurs années déjà; 

- eu égard au fait que le principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas respecté puisque les 

intéressés de niveaux 2 et 2+ effectuent le même travail que ceux de niveau 3; 

- eu égard au fait que la nécessité de procéder à une modification légale des grades et, dès lors, du 

tantième figurait également déjà dans le 157e Cahier d’observations de la Cour des comptes; 

- considérant que ce problème a même déjà fait l’objet à plusieurs reprises de discussions en Conseil des 

ministres au cours des législatures précédentes; 

- considérant que même l’Administrateur général des Douanes et Accises et le responsable de l’époque du 

service Personnel & Organisation du SPF Finances ont promis cette modification, à maintes reprises, 

durant leurs roadshows en vue de trouver des volontaires pour le travail posté; 

- considérant qu’un avant-projet a déjà été soumis, le 21 mai 2021, au Conseil des ministres, qui l’a 

approuvé; 

demande au gouvernement 

de réparer cette injustice et d’appliquer un tantième plus favorable pour le calcul de la pension des agents 

des douanes de niveaux 2 et 2+." 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sophie Thémont. 

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Sophie Thémont. 

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten. 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close. 

 

Le développement de l'interpellation se termine à 14 h 38. 

De behandeling van de interpellatie eindigt om 14.38 uur. 

 

  

 


