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Voor rechtvaardige pensioenen waarvan alle 
werknemers en werkneemsters waardig kunnen 
leven 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedert het aantreden van de regering heeft de rechtse meerderheid van MR-NVA 
onophoudelijk en met een zelden geziene verbetenheid de fundamenten van ons sociaal 
model aangevallen: de openbare diensten, sociale zekerheid, fiscale herverdeling, sociaal 
overleg...  
 
Het doelwit van deze aanvallen is onze sociale zekerheid en het wettelijk pensioenstelsel die 
ze zogezegd willen “hervormen” (maar hun doel is vooral de ontmanteling ervan en de 
werknemers een duwtje te geven richting private verzekeringssystemen).  
Het rechtse discours kan eenvoudig als volgt samengevat worden:  
“De levensverwachting stijgt, ons pensioensysteem is economisch onhoudbaar en is op lange 
termijn niet financierbaar. Werknemers en werkneemsters, vanaf nu moet er langer gewerkt 
worden voor minder pensioen.” 
 
Onder het voorwendsel de pensioenen te “moderniseren” en “veilig te stellen”, neemt de 
federale regering antisociale en onwaardige maatregelen:  

 de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar.  
 de frontale aanval op het pensioenstelsel van de ambtenaren;  
 de toekomstige invoering van het puntensysteem voor pensioenen, die de pensioenen 

herleidt tot een loterij (omdat het bedrag van de pensioenen gekoppeld wordt aan de 
economische conjunctuur of aan het schuldenniveau van België);  

 de ontmanteling van “gelijkgestelde periodes” in de berekening van het pensioen en de 
loopbaan;  

 de afschaffing van de pensioenbonus...  
 
De regering-Michel heeft eveneens de mogelijkheden van vervroegde uittreding of 
eindeloopbaanregeling (brugpensioen, vervroegd pensioen, ...) afgebouwd. Het doel is om de 
werknemers te verplichten tot 67 jaar te blijven werken of beschikbaar te zijn op de 
arbeidsmarkt, in een context van achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden (hoger werkritme 
en zwaardere werklast). En de regering overweegt om de jaren van zwaar werk en de zware 
beroepen slechts zeer beperkt in rekening te nemen, waardoor enkel een zeer kleine 
minderheid van de werknemers één of twee jaren vroeger kan uittreden (maar met verlies van 
een belangrijk bedrag van hun pensioen). En wie de pech heeft ziek te vallen, wordt voortaan 
geactiveerd en gecontroleerd....  
 
Voorts hebben deze aanvallen zonder voorgaande tegen onze pensioenen als gevolg dat de 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen nogmaals wordt versterkt. Al deze maatregelen 
treffen de werkneemsters immers zwaarder, omdat zij nog steeds minder verdienen, en méér 
dan mannen de gevolgen voelen van deeltijdarbeid en het minder laten doorwegen van de 
gelijkgestelde periodes op hun pensioen. 
 
In het Brussels Gewest, waar er een grote jeugdwerkloosheid heerst, zullen de maatregelen 
die de loopbaan verlengen en de pensioenleeftijd verhogen bovendien tot gevolg hebben dat 
jongeren nog meer moeilijkheden ondervinden om een job te vinden. Terwijl het voor ons 
natuurlijk absoluut noodzakelijk en prioritair is om reële toekomstvooruitzichten voor de 
Jongeren te creëren, door hen waardige en kwalitatieve jobs te verschaffen.  
  
We herinneren er tot slot aan dat ondanks de hogere levensverwachting, de levensverwachting 
in goede gezondheid stagneert, en dat er op dat vlak enorme verschillen zijn naargelang de 
sociale positie en beroepsgroepen.  
 
Deze aanvallen tegen ons pensioensysteem zijn uiterst onrechtvaardig en totaal 
ongerechtvaardigd: rechtvaardige en waardige pensioenen zijn perfect financierbaar. De 
evolutie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bewijst dit: elk jaar produceren de 
werknemers steeds meer rijkdom in België.  
 
 
 



Onder het rechtse beleid wordt deze welvaart echter almaar minder egalitair verdeeld in ons 
land. 
 
In plaats van bezuinigingen en afbraak van onze sociale zekerheid, eist het ABVV dat de 
financiering wordt gezocht waar ze te vinden is. Zo verdween er in 2016 meer dan 220 miljard 
€ die door de kapitaalkrachtigen werden geparkeerd in belastingparadijzen.  
Met een rechtvaardige fiscaliteit op dit bedrag kunnen er natuurlijk meer dan voldoende 
middelen gevonden worden om waardige pensioenen te financieren!  
  
Om al deze redenen blijft ABVV-Brussel actief verder mobiliseren, zij aan zij met federaal 
ABVV, om aan elke werkneemster, aan elke werknemer, een rechtvaardig en waardig 
pensioen te garanderen. 
 
 
Dat houdt onder meer in : 
 

 het behoud van de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar;  
 een netto minimumpensioen van 1.500€ voor en volledige loopbaan; 
 betere wettelijke pensioenen, berekend op 75% van het loon (in plaats van 60% nu), 

met aanpassing van de plafonds;  
 het in rekening nemen van gelijkgestelde perioden, met bijzondere aandacht voor de 

specifieke arbeidsregimes die meer in het bijzonder vrouwen treffen;  
 een duurzame en rechtvaardige regeling voor zware beroepen en zwaar werk 

waardoor het mogelijk wordt om:  
• op 60 jaar op pensioen te gaan (zonder verlies van pensioen), en zelfs eerder 

voor wie een zeer zwaar beroep uitoefent;  
• een hoger pensioen te hebben als men langer werkt;  

 beter rekening houden met deeltijdse arbeid voor de pensioenen;  
 de automatische koppeling van uitkeringen aan welzijn;  
 ophouden met de pensioenregeling van de openbare diensten aan te vallen.  

 
 

 


