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HET PENSIOENBELEID VAN
MICHEL I DOOR DE OGEN
VAN ONZE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN
De pensioenmaatregelen van de regering
Michel I hakken er stevig in. Een volledig
overzicht van dit (wan)beleid vindt u verder
in dit e-book. Wij brachten alvast enkele
vakbondsafgevaardigden uit grote metaalbedrijven samen om eens dieper in te zoomen
op de concrete gevolgen op de werkvloer.
Wat betekent het voor een metaalarbeider om
altijd maar langer te moeten werken?
Hoe kijken zij naar het uitdoven van de SW Tregeling en naar de steeds strengere
voor waarden voor landingsbanen? En op
welke manier proberen ze het werk
werkbaarder te maken?

Van oud naar jong stellen we u voor: Patrick Baekelandt
(fractieleider op Vandewiele), Johan Thandt (hoofddelegee op
Volvo Trucks) en Dirk Malfait (hoofdafgevaardigde op ABC).
Een gesprek over werken aan de lopende band, over lessen
sociale zekerheid in het onderwijs en over de nood aan een
rechtvaardige fiscaliteit.

Dag heren, laten we eerst even inzoomen op
het werk in jullie bedrijf. Zouden jullie dat werk
omschrijven als zwaar? Of valt het allemaal wel
mee?
Johan: Op Volvo Trucks is er veel bandwerk. Alles is tot op
de minuut getimed en dat heeft behoorlijk wat stress. Je kan
nooit zelf beslissen om eens je rug te rechten of om eens
naar het toilet te gaan. Je zit in een kettingsysteem en bent
altijd afhankelijk van anderen. In veel automobielbedrijven is
het trouwens nog erger, want daar is alles tot op de seconde
afgesteld. Bij ons is de cyclus al bij al nog vrij lang. Daarnaast
is er natuurlijk ook nog het ploegensysteem. Als je altijd om
zes uur ’s morgens moet beginnen werken of als je altijd
maar om tien uur ’s avonds gedaan hebt, is het niet evident
om werk en privé op elkaar af te stemmen. Zeker niet als je
kinderen hebt. Hier zijn koppels die altijd in verschillende
ploegen werken. Die zien elkaar bijna nooit hé.
Dirk: Op ABC kan ik zeggen dat het er een stuk rustiger
aan toe gaat dan in een typische automobielfabriek. Maar
stressvrij is het zeker niet. De laatste tijd wordt alles toch een
stuk strikter opgevolgd, bijvoorbeeld door te kijken hoe lang
arbeiders bezig zijn aan een bepaalde opdracht. We zitten
ook regelmatig met piekmomenten waarop alles samenkomt.
Dan is het echt vollenbak. Organisatorisch loopt er dan soms
wel één en ander fout. Op ergonomisch gebied is het ook
niet altijd makkelijk. Wij werken met zware dieselmotoren,
er zijn dus veel zware onderdelen. Veel werknemers – vooral
ouderen – zitten thuis met rug- of schouderproblemen. Er
wordt ook veel flexibiliteit gevraagd, onder meer via overuren.
Patrick: Bij ons is de zwaarte van het werk sterk afhankelijk
van de plaats waar je werkt. In de gieterij bijvoorbeeld is
het werk een stuk zwaarder dan elders in de fabriek. Veel
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arbeiders werken er in een zeer vuile en
lawaaiigere omgeving. Sommigen zijn
ganse dag in de weer met een slijpschijf in
een afgesloten cabine. In de rest van het
bedrijf is een deel van de logistiek dan weer
volledig geautomatiseerd. Daar zijn redelijk
wat problemen mee, waardoor niemand zijn
stukken op tijd krijgt. Dat zorgt voor druk,
stress en onderlinge spanningen tussen
de werknemers. Dat probleem bestaat al
enkele jaren en is nog steeds niet opgelost.

Worden jullie soms aangeklampt
door oudere collega’s die zeggen dat
het niet meer gaat?
Johan: Ja, en wij zien dat ook vaak op
voorhand afkomen. Sommige mensen
worden norser en spreken ons op een
negatieve manier aan. Uiteindelijk vallen
veel van die mensen na een tijdje ziek uit.
Dat zorgt dan voor andere problemen, want
collega’s moeten dan inspringen en kunnen
geen verlof meer nemen.
Dirk: En op die manier verschuif je het
probleem. Iemand is het beu of kan niet
meer mee en valt uit. De rest moet het
opvangen, waardoor de werkdruk toeneemt
en ze weer tegen elkaar beginnen te zagen.
Patrick: Het hangt ook af van persoon tot
persoon en van job tot job. Ik zie mensen van
zestig jaar die niet klagen en mensen die
een stuk jonger zijn, die wel klagen. Maar in
de gieterij en de bramerij – waar het werk
het zwaarst is – klaagt elke vijftigplusser. En
het werk werkbaarder maken is niet evident,
alhoewel we via het CPBW wel één en ander
kunnen afdwingen.

Johan, op Volvo Trucks was er vorig
jaar nog een staking omdat er te
weinig werkbaar werk was.

Op welke manier proberen jullie het
werk werkbaar te houden, in het
bijzonder voor oudere collega’s?

Johan: Klopt. En we zijn nog altijd bezig
met het zoeken naar oplossingen om het
werk menselijker te maken. Na de staking
zijn we onmiddellijk overeengekomen
met de werkgever om de productie met
twintig procent te verlagen. Maar dat is een
tijdelijke maatregel. Zodra alle werkposten
gescreend zijn – wat vandaag nog niet rond
is – gaan we terug aan negentig procent
produceren. Momenteel lopen op het bedrijf
vier ergonomen rond om alles te bekijken:
hoeveel moet er gebukt of geheven worden?
En hoe kunnen we het werk aanpassen
zodat het meer ergonomisch wordt? Op die
manier hopen we al veel problemen op te
lossen.

Patrick: Wij doen ons werk vooral
via het CPBW. Maar dat is niet altijd
vanzelfsprekend. Zo was er onlangs een
project rond primaire burn-out preventie
waar bedrijven op konden intekenen en
ook financiering voor krijgen. Ik lanceer
deze optie op het comité maar de directie
zegt doodleuk dat ze daar niet aan gaan
meedoen omdat ze zich willen focussen op
de secundaire preventie. Dus eerst liever
het risico lopen op een burn-out en dan pas
de symptomen aanpakken. Ik begrijp dat
niet …

Dirk: Het zijn trouwens niet alleen oudere
werknemers die de gevolgen dragen van
langer te moeten werken. Ook jongeren
ondervinden er vandaag al problemen door.
Een voorbeeld: vroeger konden jonge ouders
hun kindjes naar de oma en opa brengen
als ze ziek waren. Maar vandaag zie ik dat
dit veel minder evident is, want oma en opa
moeten ook nog werken. De balans tussen
werk en privé wordt moeilijker.
Johan: En wat ook meespeelt: als je vroeger
begon te werken op Trucks kon je meestal
op brugpensioen gaan op 55 jaar en na 38
jaar loopbaan. De jongeren hadden dan
vooruitzichten op een minder belastende
werkpost. Maar die vooruitzichten zijn nu
ver in de tijd opgeschoven, want hun oudere
collega moet nog jaren werken vooraleer hij
op pensioen kan. Het duurt dus veel langer
tot de minder zware posten vrij komen.

Johan: Op Volvo Trucks is het ook niet
gemakkelijk. Al verwachten we dat er na
de screening van alle werkposten door
de ergonomen concrete verbeteringen
zullen komen, zoals minder heffen en
bukken. Daarnaast hebben we ook niet-lijn
gebonden posten. Die bestaan al sinds de
jaren tachtig. Wij noemden dat toen ‘45+
posten’. Maar vandaag is dat voor een stuk
achterhaald. De productiviteit is opgedreven
en de cyclustijden zijn verkort, waardoor
ook deze werkposten zijn verzwaard.
Dirk: Er zijn ook grenzen aan dergelijke
systemen, want niet iedereen kan op zo’n
post staan. Een steeds groter deel heeft
nood aan aangepast werk, maar je kan het
werk niet blijven aanpassen. Dat stopt op
een bepaald moment. En wat krijg je dan?
Nog meer absenteïsme van 50-plussers. De
industrie hier moet draaien en winst maken
en als je niet meer meekan, is dat volgens
sommigen je eigen probleem.
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De huidige regering trekt de
pensioenleeftijd op en legt SWT
aan banden. Ze zegt dat er geen
alternatief is. We moeten langer
werken, alleen zo kunnen we de
pensioenen betaalbaar houden. En
niet alleen de regering is daarvan
overtuigd, ook een groot deel van
de publieke opinie is die mening
toegedaan.
Patrick: De vraag die we ons moeten stellen
is: hoe komt het dat het niet betaalbaar is?
Veel grote bedrijven krijgen enorme
belastingverlagingen en moeten steeds
minder bijdragen aan de sociale zekerheid.
Tegelijkertijd zie je dat er miljarden euro’s
naar exotische belastingparadijzen vloeien.
Er is dus wel geld genoeg volgens mij,
alleen worden er andere politieke keuzes
gemaakt.
Dirk: Wij krijgen voortdurend het verwijt
onrealistische en onbetaalbare voorstellen
te doen. Maar je komt al een heel eind als
iedereen in België op een correcte manier
belastingen betaalt en je de achterpoortjes
sluit. Alleen gebeurt dat niet en dragen
de sterkste schouders niet de zwaarste
lasten. Trouwens, ik denk dat ook het
demografische aspect veel te weinig
wordt benadrukt. De vergrijzing is voor
een groot stuk een tijdelijk probleem. Veel
babyboomers gaan vandaag inderdaad op
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pensioen. Maar binnen twintig tot dertig
jaar zal dat probleem veel minder nijpend
zijn.
Johan: Het is een belangrijke taak voor
de vakbonden om dat verhaal te blijven
vertellen. Er is wel een alternatief!
We moeten de mensen sensibiliseren en
overtuigen van het belang van een sterke
sociale zekerheid en van de nood aan een
rechtvaardige fiscaliteit. Ook de linkse
politieke partijen moeten dat doen, ze
moeten meer tegen de stroom durven
ingaan.
Patrick: Daarom vind ik het voorstel van
Miranda Ulens (Algemeen Secretaris
ABVV) zo sterk. Zij pleit voor lessen sociale
zekerheid in het secundair onderwijs. Dat
is positief, want veel mensen kennen ons
systeem van solidariteit niet meer. Ik moet
de jongeren in de fabriek echt uitleggen wat
die 13,07% sociale zekerheidsbijdragen op
hun loonbriefje betekent …

Niet alleen moet iedereen langer
werken, ook de mogelijkheden om
langer te kúnnen werken worden
steeds meer ingeperkt. Denk maar
aan de landingsbanen, waarvan de
voorwaarden steeds strenger worden.
Patrick: Ik werk nu vier vijfde in het kader
van een landingsbaan. Ik ben daar op mijn

vijftigste kunnen instappen. Vanaf volgend
jaar moet je daar zestig jaar voor zijn. Dat
is onbegrijpelijk. Ik werk nu al zeven jaar in
dat stelsel en dat was echt een verademing.
Dirk: Er wordt massaal van die
landingsbanen gebruik gemaakt. Maar ook
daar maakt de regering het moeilijker. Zo
zijn er negatieve gevolgen voor de hoogte
van je pensioen. De deur wordt voor een
stuk gesloten, het wordt veel moeilijker om
in zo’n systeem te stappen. Veel mensen
zien de trein steeds nét voor hun neus
vertrekken, ze vallen door de strengere
regels altijd uit de boot. En vaak viseren
ze dan nog de vakbond omdat wij dat niet
verhinderd hebben! Maar het zijn wij niet
hé, die op partijen stemmen die de regels
altijd maar strenger maken.

WANNEER KUNNEN ONZE
DELEGEES OP PENSIOEN?
We vroegen onze delegees ook wanneer zijzelf de fabriekspoort definitief
achter zich kunnen dichtrekken. Via de website mypension.be weten ze exact
wanneer ze op (ver vroegd) pensioen kunnen en welk bedrag ze maandelijks
zullen ontvangen.

Johan: Als je binnenkort op 55 jaar in een
landingsbaan stapt is dat vaak zonder
bijkomende vergoeding van de RVA.
Je verliest dan ongeveer 300 euro loon.
Wie kan zich dat nog permitteren? Er moet
juist veel meer ingezet worden op extra
verlof en eindeloopbaanmogelijkheden voor
oudere werknemers. Maar vandaag gebeurt
juist het omgekeerde.

Goed gezegd Johan! Heren, bedankt
voor jullie tijd en voor dit gesprek.
Wim Careel

PATRICK

JOHAN

DIRK

Patrick is in 1977 beginnen werken als
metser in de bouw. Na zijn legerdienst
werkte hij een tijdje als uitzendkracht en
in 1981 begon zijn loopbaan bij Vandewiele.
Vandaag werkt hij er dus al 37 jaar. Patrick
had lang uitzicht op SWT op 55 jaar. Maar
die mogelijkheid zag hij aan zijn neus
voorbij gaan. Ook SWT op 56, 57 en 59
jaar werd steeds nét niet meer mogelijk.
Volgens mypension.be kan Patrick eind
2021 op vervroegd pensioen. Hij zal dan 60
jaar zijn en een loopbaan van bijna 44 jaar
achter de rug hebben. Het bedrag van zijn
wettelijk pensioen is 1372 euro netto. Hij
krijgt via de website ook nog de suggestie
om zes jaar langer te werken – tot 66 jaar.
Op die manier zou zijn pensioen 77 euro
hoger liggen.

Johan is beginnen werken op zijn vijftiende.
Uit noodzaak, want er moest brood op de
plank komen. Vandaag is hij 56 jaar. Ook
Johan had lange tijd uitzicht op SWT, maar
die mogelijkheid verdween als sneeuw voor
de zon. “Ik heb daar enorm van afgezien”
zegt Johan “want ik had mijn toekomst al
uitgestippeld. Ik ben grootvader geworden
en ik dacht altijd dat ik mijn kleinzoon naar
school ging kunnen brengen van zodra hij
naar het eerste leerjaar ging. Vandaag zit hij
in het derde studiejaar en ik ben nog altijd
aan het werken.” Volgens mypension.be
kan Johan in 2022 op vervroegd pensioen.
Hij zal dan 61 jaar zijn en een loopbaan van
maar liefst 46 jaar achter de rug hebben!
Zijn pensioen zal ongeveer 1340 euro netto
bedragen.

Dirk is de junior van de drie. Hij is beginnen
werken in 1982 – op achttienjarige leeftijd
– en is vandaag 54 jaar. Hij werkt al 32 jaar
op ABC. Dirk hoopte om op 58 jaar op SWT
te kunnen gaan, maar die piste heeft hij al
lang verlaten. In 2025 kan hij op vervroegd
pensioen. Hij is dan 61 jaar en zal een
loopbaan hebben van 43 jaar. Zijn pensioen
zal 1380 euro bedragen. Ook hij heeft de
optie om nog door te werken tot 67 jaar.
Die extra zes jaar werken zou hem 80 euro
extra pensioen opleveren.
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WAT ALS
JE 2 HANDEN
HET NIET
MEER DOEN?
IN GESPREK MET ... VINCENT DEGANCK
Over de pensioenen, onze pensioenen, is er de laatste weken al veel inkt gevloeid en wellicht nog meer
over gesproken, en terecht. In de vakschool ver telden de leerkrachten ons te pas en onpas dat wanneer
je 2 handen aan je lijf hebt, er wel altijd werk voor jouw te vinden zal zijn. Een cliché-uitspraak die echter
niet altijd overeenkomt met de realiteit. Hoewel ik nog maar een prille der tiger ben maak ik me meer en
meer zorgen voor de momenten wanneer die 2 handen het niet meer kunnen of onvoldoende zullen zijn.

Wanneer je je inkomen haalt uit je fysieke mogelijkheden, weet je dat er ooit een dag komt dat je
op je eigen limieten botst en dat het niet langer zal gaan. In België hebben we dan gelukkig
zo iets als sociale zekerheid die dan voor een inkomensgarantie zorgt in de vorm van
sociale uitkeringen. Zij het als werkloosheid, ziekte- en invaliditeit en pensioenen. Voor
mij nog altijd de belangrijkste pijlers van onze sociale welvaart.
Nu de federale regering op punt staat grondige hervormingen
door te voeren binnen de pensioenuitkeringen, waarbij de
toekomst van de pensioenen er niet al te rooskleurig uitziet,
voel je op de werkvloer een sterke verontwaardiging. Je kunt de
mensen pensioenleeftijden vooropstellen
van 60, 65 of 67 jaar, eenmaal die 2
handen het niet meer doen stel je de
mensen voor een groot probleem.
Hoe geraak je nog aan een leefbaar
inkomen?
Laat ons daarom vooral de nadruk
leggen op een leefbaar inkomen,
want daar wringt nu eenmaal
het schoentje bij de
pensioenhervormingen. De
regering schrapt en wijzigt
allerhande vrijgestelde
periodes, houd rekening
met de 1e 45 loopbaanjaren
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in plaats van de beste 45 loopbaanjaren … Niemand hoeft je te
vertellen dat dit een verlaging van de pensioenuitkeringen tot
gevolg zal hebben. Bovendien wordt, als enkel de 1e 45 jaar van tel
is, iemand die langer werkt daarvoor niet beloond. Daarnaast is
de pensioenbonus voor mensen die langer aan het werk bleven al
eerder door deze regering afgevoerd.
Wat als je 2 handen het niet meer doen, en er geen vooruitzicht is
naar een leefbaar vervangingsinkomen, wat dan?? Langer werken op
zich zal al problemen oproepen, maar daar kunnen werkgevers en
vakbonden op sectoraal en bedrijfsniveau streven naar oplossingen.
Maar er kan maar 1 instituut een leefbaar vervangingsinkomen
creëren en dat zijn de dames en heren politici. Willen we echt naar
een systeem waarbij 75 jarigen enkel uren per dag wc-madam
moeten spelen, of reclamefolders moeten verdelen omdat hun
pensioen niet leefbaar is. Willen we echt naar een maatschappij
waarbij mensen hun bejaarde ouders in huis moeten nemen omdat
hun pensioen niet toelaat om nog langer zelfstandig te leven? En wat
dan met mensen die kinderloos zijn? Is dit de rechtvaardigheid waar
we in België naar streven??

Onze pensioenen horen bij de laagste in Europa en iedere
schrapping van gelijkgestelde periodes en besparingen zal die
kloof enkel maar vergroten. Laat ons naast de wet van ’96, die de
loonkloof met de buurlanden moet dichten, eens een wet van ’17
maken die de pensioenkloof dicht.
Wat als je iedere avond na het werk enkel zwart-stoffig slijm uit
je neus moet snuiten, je handen roest zijn van metaalsplinters in
de onderhuid en je gehoor verminderd door dagelijks tussen de
draaiende machines te staan? Verdien je voor uw inzet ten aanzien
van de maatschappij en de economie dan geen
waardig pensioen?
Vincent Deganck
Delegee bij nv Van de Wiele

Een aanval op de vervangingsinkomens hoort bij de lafste die er kan
zijn. Want op dat moment val je mensen aan die zich niet langer
kunnen verweren, die niet het stakingsmiddel op tafel kunnen
leggen, die geen alternatieven hebben. Dit is onrechtvaardigheid
anno 2017.
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DE
EINDELOOPBAAN
VOLGENS
MICHEL I :
EEN EVALUATIE
4 jaar geleden, maakte de commissie
pensioenher vorming 2020-2040, op vraag van
minister van pensioenen Bacquelaine, een
gelijknamige wetenschappelijke studie omtrent
de her vorming van ons pensioensysteem. Deze
commissie bestond uit 12 academici, stuk voor
stuk experten in de pensioenmaterie, en werd
voorgezeten door Frank Vandenbroucke. De
studie, in handen van de regering Michel I werd
al gauw een catalogus van de 3 Suisse. Minister
Bacquelaine pikte er zonder veel overleg de
voorstellen uit die binnen zijn budgettair, en

WAT JE EERST MOET WETEN OVER
PENSIOENEN!
Bij de berekening van jouw pensioen houdt
men rekening met drie elementen: je
loopbaan, je brutoloon en je gezinssituatie.
• Je loopbaan: alle jaren van minstens 104
gewerkte dagen tellen voor 1/45ste mee,
periodes van ziekte of werkloosheid …
zijn loopbaanmatig gelijkgesteld, vroeger
hield men rekening met maximum 45
jaar loopbaan, nu niet meer althans voor
sommigen. 45 jaar of 14.040 dagen werken
komt in principe overeen met een volledige
loopbaan.
• Je bruto jaarloon: je loon dat elk
jaar aangegeven werd aan de Sociale
Zekerheid gedurende jouw hele loopbaan.
Dat bruto jaarloon wordt bovendien
geherwaardeerd, hoe langer geleden, hoe
hoger de waardering. Voor periodes van
ziekte en werkloosheid was of is er geen
loon en daarom neemt men je laatste
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vooral zijn ideologisch kader pasten. De
zelfstandigen kwamen er het beste uit, de
ambtenaren en werknemers trokken aan het
kortste eind. Dat heb je dan met een liberaal
minister die onkundig en te elfder ure gevraagd
wordt om het departement pensioenen op te
nemen. Bovendien maakt hij deel uit van een team
van grafdelvers van de sociale verzekering. Met
dit artikel meten we enkel de vaak onherroepelijke
schade op aan de eindeloopbaan van de
werknemer. Er is weliswaar veel meer aan de
hand dan deze problematiek.

loon (net voor de ziekte of werkloosheid),
dat heet dan een fictief loon. Door dit
mechanisme verlies je weinig tot geen
pensioen.
• Je gezinssituatie: het gaat hier over
het pensioen van een alleenstaande
(60%) of het gezinspensioen (75%).
Indien je gehuwd bent dan berekent de
pensioendienst voor elk van jullie het
pensioen van een alleenstaande. Als het
gezinspensioen meer is dan de optelsom
van beide pensioenen als alleenstaande
dan kent de pensioendienst een
gezinspensioen toe.
• De formule: voor elk jaar van je loopbaan
= (bruto jaarloon x herwaardering /45) x 60
of 75%
Tenslotte is er ook de leeftijd, de normale
pensioenleeftijd of de vervroegde
pensioenleeftijd.

De regering Michel I heeft via allerlei
maatregelen ingegrepen op deze
pensioenberekening om zogezegd alle
werknemers langer aan het werk te houden.
Niet alleen zieken, werklozen en SWT’ers
vallen daardoor uit de boot, maar ook de
werknemers, vooral de vrouwen, met een
onvolledige loopbaan worden zwaar gestraft.
Niet alleen het pensioen zelf wordt door
deze regering aangepakt, ook de weg er
naartoe wordt langs alle kanten geblokkeerd
en dan vooral tijdens de laatste
kilometers.

LANDINGSBANEN =
CRASHBANEN
De landingsbaan werd in het
leven geroepen om het op het
einde van de loopbaan, vanaf
50 à 55 jaar, het wat kalmer aan
te kunnen doen in een 4/5de of
een halftijdse formule. Deze
regering wil niet weten van
landingsbanen en dus worden

ze weggepest, hun beproefde strategie.
In 2015 werd de basisleeftijd opgetrokken
van 55 naar 60 jaar. Onder druk van de
vakbonden kon de uitzondering op 55 jaar
tot eind 2018 behouden worden, daarna
wordt het definitief 60 jaar. Het opnemen van
een landingsbaan wordt ook in het geniep
ontmoedigd namelijk door in te grijpen op je
pensioen. Zo gaat men voor de jaren tussen
je 55ste en je 60ste geen rekening houden
met je laatste loon (zie pensioenuitleg
hoger) maar met een beperkt fictief loon
van 24.730 euro per jaar. Het gevolg is, een
geniepig pensioenverlies.

SWT NAAR HET STERFHUIS
In 2012 kreeg het brugpensioen van de
regering di Rupo niet alleen een nieuwe
naam (SWT), maar ook het begin van een
afbouw. De loopbaanvoorwaarde voor een
algemeen SWT op 60 jaar werd opgetrokken
van 35 naar 40 jaar voor de mannen. Ook de
SWT-leeftijd bij een herstructurering werd
opgetrokken naar 55 jaar.
De regering Michel I heeft die afbouw van
het SWT versneld doorgezet. Vooreerst
door de leeftijd systematisch op te trekken,
we zitten momenteel aan 62 jaar voor het
algemeen stelsel en 59 jaar en volgend jaar
60 voor SWT zware beroepen en SWT lange
loopbaan. Ook hier past de regering de
geniepige aanslag op je pensioen toe. Wie
vanaf 2017 op algemeen SWT (60 jaar) of
SWT 58 jaar met 40 jaar loopbaan vertrok,
krijgt slechts een beperkte gelijkstelling
niet op basis van het laatste loon, maar op
basis van een beperkt fictief loon van 24.730
euro per jaar. Het gevolg, een geniepig
pensioenverlies. Daar komt bij dat een
werkgever door hoge bijkomende kosten
zwaar ontmoedigd wordt om zijn werknemer
nog met SWT te laten vertrekken.

PENSIONEREN = INLEVEREN VAN
TIJD – GELD EN RECHTEN
Met deze regering is je pensioen als een fata
morgana van een oase in de woestijn waar
een overvloed aan eten, schaduw en drinken
zou zijn. “Wat je ziet is nooit wat je krijgt”.
De regering Michel I heeft onderweg overal
automatismen (hogere
leeftijd, beperkingen van de
gelijkstellingen …) ingebouwd
om ons langer te doen
werken. Die automatismen
ontbreken
weliswaar
volledig als het
over de hoogte

of de welvaartsaanpassing van je pensioen
gaat.

PENSIONEREN = INLEVEREN VAN
TIJD – GELD EN RECHTEN
Met deze regering is je pensioen als een fata
morgana van een oase in de woestijn waar
een overvloed aan eten, schaduw en drinken
zou zijn. “Wat je ziet is nooit wat je krijgt”.
De regering Michel I heeft onderweg overal
automatismen (hogere leeftijd, beperkingen
van de gelijkstellingen …) ingebouwd om ons
langer te doen werken. Die automatismen
ontbreken weliswaar volledig als het over
de hoogte of de welvaartsaanpassing van je
pensioen gaat.

CONCLUSIE
Onze levenskansen als baby en academicus
zijn ongetwijfeld aanzienlijk verhoogd, als
65-jarige iets minder als we die in goede
gezondheid, laat staan werkend willen
doorbrengen. Er is niet alleen het zware
werk dat weegt op de levensverwachting,
maar ook het behaalde diploma speelt een
rol.

JE PENSIOENLEEFTIJD
Die wordt 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030.
In 2019 kan je nog met vervroegd pensioen
op 63 jaar mits 42 jaar loopbaan of nog op
60 jaar mits 44 jaar loopbaan of op 61 mits
43 jaar loopbaan. Ook dit is een aanbeveling
van de commissie pensioenhervorming
2020-2040. Hun uitgangspunt was dat we
langer leven en dat we om de pensioenen
betaalbaar te houden langer moeten
werken. Weliswaar in tegenstelling tot de
regering Michel I, stelt de commissie niet
dat dit de enige manier is om de pensioenen
betaalbaar te houden.

LEVEN WE LANGER ?

JE LOOPBAAN

Een kind dat in 1850 geboren werd, had
slechts 42 levensjaren voor de boeg.
Een 65-jarige had in 1850 gemiddeld nog
11 jaar te leven.
162 jaar later in 2012 heeft kind dat geboren
werd, 77 levensjaren voor de boeg. De
65-jarige heeft in 2012 gemiddeld nog zowat
17,5 jaar te leven.
Bijgevolg is na 162 jaar de
levensverwachting van een baby met 35
jaar gestegen, maar die van een 65-jarige
slechts met 6,5 jaar.

Een paar paragrafen terug hadden we het
over een volledige loopbaan als die 45 jaar
bedraagt. Heel wat werknemers hebben
vandaag op hun pensioenleeftijd meer dan
45 jaar gepresteerd. Vroeger nam men voor
de pensioenberekening de beste 45 jaar
(die met de beste lonen) in aanmerking.
Deze regering zorgde ervoor dat voortaan
alle jaren meetellen, ook die boven de 45,
met uitzondering natuurlijk van de SWT’ers
en de werklozen. Het pensioen van een
SWT’er met 48 jaar loopbaan gaat men
berekenen op de eerste 45 jaar, zelfs niet
meer op de beste 45 jaar. M.a.w. na 45 jaar
loopbaan bouwt een SWT’er of een werkloze
geen pensioen meer op. “Wie niet werkt is
gezien”!

HOE LEVEN WE DAN LANGER?
Volgens Eurostat1 is onze levensverwachting
in goede gezondheid gemiddeld momenteel
64,4 jaar als man en 65,4 jaar als vrouw.

LANGER LEVEN VOLGENS HET
DIPLOMA!
Een vrouw van 50 jaar heeft met haar
diploma lager onderwijs gemiddeld een
levensverwachting van 17,4 jaar voor de
boeg, voor haar collega met een diploma
hoger onderwijs is dat 28 jaar of zowat 10
jaar meer.

AFBOUW VAN GELIJKSTELLINGEN
Het Belgische pensioen behoort tot
één van de laagste van Europa. Zonder
gelijkstellingen zouden de pensioenen nog
lager uitvallen. Gelijkstellingen zorgen
ervoor dat bij ziekte, werkloosheid of SWT,
er toch een pensioenopbouw gebeurt. Zeg
maar een vorm van solidariteit. Alweer
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gaf de regering di Rupo de eerste aanzet.
In de werkloosheid onderscheidt men 3
periodes: er zijn de eerste twaalf maanden,
dan volgt er een 2de periode waarvan de
duur (max. 36 maanden) afhankelijk is
van je beroepsverleden en tenslotte de
3de periode waar je enkel nog een forfait
krijgt, dit laatste is de “vergeetput van
de sociale verzekering”. Tijdens di Rupo
werd de gelijkstelling voor de 3de periode
beperkt tot 24.730 euro in plaats van je
laatste bruto jaarloon, Michel I deed er
nog een schepje bovenop en beperkte
ook de gelijkstelling voor de 2de periode
werkloosheid. Aldus wordt je als werkloze
3x gestraft: je wordt ontslagen, je moet
rondkomen met een werkloosheidsuitkering
en je pensioenopbouw wordt op de koop toe
beperkt.
Hetzelfde principe geldt ook voor je SWT,
wie vandaag (vanaf 1/1/2017) met SWT
gaat op basis van het algemeen stelsel
(CAO 17) 62 jaar met 40 jaar loopbaan voor
de mannen en 34 jaar loopbaan voor de
vrouwen of op basis van de lange loopbaan
59 jaar met 40 jaar loopbaan (eind 2018)
wordt voor de jaren SWT gelijkgesteld aan
24.730 euro in plaats van aan je laatste
bruto jaarloon.

EEN ZWAAR BEROEP, DAG DANIEL !
Werken tot 67 jaar is niet voor elk beroep of
functie mogelijk. Met het verdwijnen van het
SWT, het uitstellen van de landingsbanen,
is er tenzij ziekte, geen enkel statuut meer
waarbij de werknemer die het niet meer
aankan, echt vroeger kan stoppen. De
pensioencommissie 2020-2040 suggereerde
aan de regering om een maatschappelijk
debat te voeren omtrent wat wij als
maatschappij verstaan onder “zware
beroepen”.
Zo heeft minister Bacquelaine
het niet begrepen, hij zet
namelijk de sociale partners
zwaar onder tijds- en
budgettaire druk om met
een voorstel te komen.
Bovendien zitten de
werkgevers in een goed
gewatteerde zetel, zij
weten dat deze regering
weigert te investeren
in het sociaal welzijn,
dus dwarsliggen is de boodschap want
Bacquelaine lost het sowieso in hun
voordeel op.
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BELASTENDE FACTOREN
Na moeizame onderhandelingen bereikten
de sociale partners overeenstemming over
4 elementen die de basis vormen voor een
“zwaar beroep”. Het zijn:
• Belastende arbeidsomstandigheden;
• Belastende arbeidsorganisatie;
• Verhoogde veiligheidsrisico’s;
• Belasting van mentale en emotionele
aard.
Minister Bacquelaine vond alvast dat voor
hem de eerste drie in aanmerking kwamen
en dat het vierde enkel als een verzwarende
factor kan beschouwd worden. Bovendien
legde hij een budgettaire beperking op.
De vakbonden waren inmiddels afgestapt
van de stelling “elk beroep is op één of
andere manier zwaar”. Zij gingen aan de
slag om objectieve criteria uit te werken
rond de 4 elementen. Het kostte ons
maanden aan werk en consultatie, maar het
leidde tot een sluitend voorstel.
De werkgevers veegden ons voorstel snel
van tafel: teveel, te duur, te moeilijk om
te registreren, bijkomende administratie
voor de werkgever …. Zij kwamen
zelf met een eigen sterk gereduceerd
voorstel: nachtwerk en hier en daar een
uitzonderlijke situatie en dat is het! Het is
nog de vraag wat dit overleg zal opleveren?

EEN KORTE
LOOPBAANVERLENGING
Los of we nu met de werkgevers
overeenkomen of niet, veel erger nog is
wat Bacquelaine van plan is met de 3
bovengenoemde elementen en het 4de
“emotionele” aanhangsel!
Het uitgangspunt is dat de 3 elementen,
indien ze zich voordoen, jouw loopbaan
zullen verlengen, zodat je met
vervroegd pensioen kan vertrekken. 1
element geeft recht op een verlenging
van 5%, 2 elementen geven recht op 10%
verlenging en 3 elementen geven recht
op 15% verlenging. De verlenging wordt
berekend enkel op basis van je werkelijk
gepresteerde loopbaanjaren in die
bijzondere omstandigheden, er zijn geen
gelijkstellingen.
Bijv. stel je bent 60 jaar met 42
loopbaanjaren en je hebt tijdens je
loopbaan 25 jaar nachtarbeid verricht (= 1
element), dit resulteert in 1,25 jaar meer
loopbaan (25 x 5% = 1,25). Om op 60 met
pensioen te kunnen, heb 44 jaar loopbaan

nodig en mag je een vroeger vertrek dus
vergeten.
Stel je hebt tijdens die 25 jaar nachtarbeid
gefunctioneerd aan een warmwals bij hoge
temperaturen (= 2 elementen) dit resulteert
in 2,5 jaar meer loopbaan (25 x 10% = 2,5).
Op basis van 2 elementen kan je wel met
vervroegd pensioen op 60 jaar, je hebt dan
42 + 2,5 = 44,5 loopbaanjaren.

DE KAT OP DE KOORD
Je bent dan een beetje blij dat je vroeger
weg kan, maar bij de berekening van jouw
pensioen wordt je minder blij. Bacquelaine
berekent, ongeacht de verlenging van
je loopbaan, je pensioen op basis van je
werkelijk gepresteerde loopbaanjaren. In
ons tweede voorbeeld: je bent 60 jaar met
42 loopbaanjaren, die worden verlengd met
2,5 jaar, maar je pensioen wordt berekend
op 42/45ste in plaats van op 44,5/45ste. Je
mag dan vroeger vertrekken maar je verliest
een stuk pensioen. En als je dan toch
verder werkt krijg je van Bacquelaine een
pensioenbonus. Dit is compleet absurd,
alsof werknemers
met hun kunde en
kunnen, zich
in weerwil
van hun
fysieke

toestand nog voorbij hun vervroegde
pensioenleeftijd zouden slepen, om dan
peanuts pensioen bij te ontvangen.

MET EEN MANKE
OVERGANGSREGELING
Minister Bacquelaine heeft de definitieve
regeling zware beroepen voorlopig
uitgesteld naar 1/1/2020. Voor werknemers
die het grootste deel van hun loopbaan met
belastende werkomstandigheden vóór deze
datum hebben gepresteerd, geldt er een
overgangsregeling. Voor het bestaan van
de belastende werkomstandigheden, wordt
slechts 5 of 10 jaar teruggegaan. Bovendien
moet het over dezelfde functie gaan
die tot eind 2019 bij dezelfde werkgever
uitgeoefend werd. M.a.w. een onmogelijke
overgangsregeling.

HALFTIJDS PENSIOEN
Tot slot nog een gedrocht dat Bacquelaine
uit de catalogus van de 3 Suisse heeft
gehaald, het halftijds pensioen. Dit zou het
alternatief voor de landingsbaan moeten
worden. De voorwaarden zijn
in vergelijking met de
landingsbaan allesbehalve
aantrekkelijk: je moet
minstens in
aanmerking

komen voor een vervroegd pensioen (leeftijd
& loopbaan), je kan enkel halftijds, je
moet minstens 80% gewerkt hebben het
jaar vooraf. Bovendien is het financieel
oninteressant voor werknemers met een
laag inkomen.

EN DAN WAS ER NOG DAT
PENSIOEN MET PUNTEN!
De commissie pensioenhervorming
2020-2040 stelde ook een nieuwe
berekeningswijze van de pensioenen voor,
met name het pensioen met punten. Het
systeem werkt als volgt: tijdens je loopbaan
verwerf je door je beroepsactiviteit punten,
voor elk gewerkt jaar met je brutoloon
dat overeenkomt met het gemiddelde
Belgische brutoloon van dat jaar, verwerf
je 1 punt. Is je brutoloon lager of hoger dan
krijg je minder of meer dan 1 punt (bijv.
0,8 of 1,2), er hoort wel een minimum en
een maximum bij. Op het moment van je
pensioen telt men al je punten samen en
dan bepaalt men de waarde van een punt.
Mensen met een zwaar beroep zouden meer
punten verwerven.
Het pensioen met punten is problematisch:
• De grootste zorg van de commissie
is blijkbaar de maatschappelijke
betaalbaarheid van de pensioenen en de
zorg daarvoor wordt teveel gelegd bij de
gepensioneerden. Zo wordt de waarde van
je punten pas bekend op het moment dat
je met pensioen gaat. Als je het ongeluk
hebt om midden in een bankencrisis (zie
2008 en nog 10 jaar later) met pensioen
te gaan dan zou de waarde van je
punt wel eens een verrassing kunnen
zijn. Een regering die zijn begroting
niet op orde krijgt (is meer standaard
dan uitzondering) , of een minister van
financiën die niet kan tellen (eerder
een uitzondering) … zijn stuk voor stuk
factoren die de waarde van je pensioen in
de dieperik zullen duwen.

• Er is met mypension.be enorm
geïnvesteerd om het pensioen dichter
bij de burger te brengen. Wie vandaag
mypension.be raadpleegt krijgt
ogenblikkelijk een idee van wat de hoogte
van zijn pensioen zal zijn. Een maat voor
niets bij een pensioen met punten.
• Alweer bouwt men aan een automatisme
dat vooral de kost van het wettelijk
pensioen binnen de perken houdt, nergens
is er sprake van een automatisme dat
rekening houdt met belastend werk tijdens
de loopbaan of dat een minimumpensioen
garandeert.
Inmiddels is de invoering van het
puntensysteem door minister Bacquelaine
uitgesteld naar 2020.

CONCLUSIE
Het is niet voor niets dat
we al herhaalde malen in
Brussel betoogden voor een
waardig pensioen. De enige
twee zorgen van de regering
Michel I is dat mensen werken
tot ze erbij neer vallen en het
moet in ieder geval tot 67 jaar
zijn, en dat er moet bespaard
worden op de pensioenen. Om
dit te bereiken worden niet
alleen publieke maatregelen
genomen (afschaffing SW T,
landingsbanen, verhogen
van de pensioenleeftijd,…)
maar ook geniepige zoals
afschaffen en beperken van de
gelijkstellingen, enkel verhogen
van de minimumpensioenen
met een volledige loopbaan,…
Het is trouwens niet alleen
de verdienste van minister
Bacquelaine, ook minister
Maggie De Block doet haar
duit in het zakje. Wanneer je
straks ziek wordt, zal je arts
op basis van een ministeriële
tabel je uitziektermijn
vastleggen. Het is hoog tijd om
het neoliberale tij te keren!

Frans Biebaut
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PENSIOENEN,

40%

van de vrouwen heeft een
maandelijks werknemerspensioen
van minder dan 1000 €
(28% van de mannen)

EEN ZEKERE TOEKOMST.

PENSIOENKLOOF
M/V

PENSIOENKLOOF
AANVULLEND PENSIOEN
M/V

26%

38%

LEVEN
WE LANGER?

1850
1950
2012
ONZE PENSIOENEN
BEHOREN TOT DE
LAAGSTE VAN EUROPA

1.562

882

EURO/
MAAND*

*gemiddeld wettelijk pensioen werknemer
alleenstaande

GEMIDDELD
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FACTUUR
RUSTHUIS

MAANDELIJKS
BEDRAG IN €

Op 65 jaar(man)

Op 85j (man)

42,4
63,8
77,6

11
12,4
17,5

3,7
3,8
5,3

De toename van de levensver wachting situeer t zich vooral vóór de
pensioenleeftijd: we hebben meer kans om de pensioenleeftijd te halen.

EURO/
MAAND*

dit is een armoederisico, want
armoededrempel ligt op 1.157 euro/maand

882

VROUWEN
PENSIOEN

1.181

Levensver wachting
bij geboor te

MINIMUM
PENSIOEN

MAXIMUM
PENSIOEN

IN FUNCTIE
VAN LOOPBAANDUUR

IN FUNCTIE
VAN LOOPBAANDUUR

1220,86 €

2390,00 €

1525,60 €

2988,45 €

(VOLLEDIGE LOOPBAAN: ALLEEN)

(VOLLEDIGE LOOPBAAN: GEZIN)

(ALLEEN)

(GEZIN)

Bron: Pensioenen, een zekere toekomst
Celien Vanmoerkerke
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besparingen

Omdat deze rechtse regering met haar

steeds meer gepensioneerden in de

armoede

drijft.

Iets meer dan één op de tien Vlamingen (10,3 procent ) moest in 2015 zien rond te komen met een inkomen dat onder de
armoederisicodrempel lag. Dat betekent concreet dat ongeveer 600.000 personen in Vlaanderen met een inkomen zitten die

onder de armoederisicodrempel

ligt.

Bij 65-plussers voor wie het pensioen de belangrijkste bron van inkomsten is, stijgen deze armoedecijfers zelfs naar
Als je weet dat er in België bijna 2 miljoen mensen zijn die

400.000

Dit is

ouder zijn dan 65 jaar

22%

.

, komt dit neer dat

senioren in moeilijke omstandigheden leven.

onaanvaardbaar

Daarom vragen wij het

.

optrekken van de armoedegrens

in België tot het Europees niveau

binnen

deze legislatuur.

“ONZE
SENIOREN NIET
GELUKKIG EN
WAAROM ???”

Ook wat het

basispensioen

betreft stellen wij concreet dat dit moet worden versterkt tot

75 procent

van

wat men gemiddeld heeft verdiend op een loopbaan van 40 jaar rekening houdend met de meegetelde gelijkgestelde periodes.
Beter nieuws is dat de levensverwachting in 2016 gestegen is tot 79 jaar voor mannen en 84 jaar voor de vrouwen. Maar

meer behoefte aan
zorg nodig, we spreken dan niet alleen over kosten aan gezondheidszorg maar ook de kosten
verbonden aan poetshulp, beperkte mobiliteit, huisvesting, enz.

helaas heeft ook dit een

negatief

Onze grootste zorg gaat uit naar de

onbetaalbare

kantje. Naarmate wij ouder worden hebben we ook

privatisering

van de zorg. Wij glijden langzaam af naar

rusthuizen en de pensioenen zijn meer dan ontoereikend om deze te blijven betalen.

Een pensioen moet niet enkel dienen om het rusthuis te kunnen betalen maar ook om

JOS VINGERHOED OP HET
STATUTAIR CONGRES IN IEPER

volwaardig

van te kunnen

leven. De eis van het ABVV om een pensioen van 1500 euro is dan ook niet overdreven als men weet dat de prijzen van
rusthuizen de dag van vandaag al op zijn minst 1650 euro bedragen en dan zijn de andere kosten nog niet meegeteld, dokter,
kapper, apotheek, enz.
Op een aantal groepen na heeft deze rechtse regering het gratis openbaar afgeschaft en dat betekent dat veel senioren in

LEES HIER DE VOLLEDIGE
RICHTINGAANWIJZER VAN
DE SENIORENCOMMISSIE
CONGRES 2018.
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landelijke gebieden geen of weinig menselijk contact hebben in onze maatschappij.
Omdat mobiliteit een basisrecht is, zullen wij blijven pleiten voor kwaliteitsvol en toegankelijk openbaar vervoer en zullen we
ons blijven verzetten tegen besparingen op de kap van de zwakste in de samenleving.
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TOT 67 ...
DAT WORDT
MOEILIJK!
IN GESPREK MET ... ALEX VAN DE VONDEL
Enkele jaren geleden, in 2014 om precies te zijn, besliste deze regering om de pensioenleeftijd
in 2025 naar 66 en ver volgens in 2030 naar 67 jaar te brengen! Dit hebben we grof weg moeten
slikken en dit was ook de voorbode van nog andere verzuchtingen die we nu moeten ondergaan.
Niet dat ook maar iets van dit alles in de kiesprogramma’s stond voor de verkiezingen, maar
deze asociale beleidsploeg is van haar eerste leugen dan ook nog niet gebarsten.
Daaraan gekoppeld zijn er een aantal zaken waar wij het als vakbond absoluut en totaal niet
mee eens zijn en waarbij we ons ernstige vragen stellen naar de toekomst.

Zo vind ik het onbegrijpelijk dat men ervoor kiest om
werknemers enkele jaren langer te laten werken en het
tegelijkertijd aandurft om de instap in een tijdskrediet/
landingsbaan te bemoeilijken door de leeftijd te verhogen
en te frunniken aan de uitkeringen. Een pure schande! Het
gewaarborgd loon en de ziekenkas zullen het geweten hebben,
maar daar hebben werkgevers dan weer andere maatregelen
voor.
Komt erbij dat men dan ook het tijdskrediet zonder motief
afschaft. Er zullen altijd mensen zijn die geen motief (meer)
hebben of en die vallen dan simpelweg uit de boot. Klopt, het
tijdskrediet voor zorg of opleiding kent wel een uitbreiding, maar
onze oudere werknemers heeft daar weinig boodschap aan.
Dan is er nog de lege doos Cao 104 Werkbaar werk , volgens
mij meer de processie van Echternach zoals werkgevers hierop
reageren. Allemaal mooi in theorie, maar de praktijk wijst
volgens mij wel uit dat hier heel stiefmoederlijk wordt mee
omgesprongen. De echte wil om jobs te creëren of om te buigen
zodat 45-plussers en ouderen op een menselijke manier tot
het einde van hun carrière hun job kunnen blijven uitoefenen
mankeert compleet.
Veel, zo niet alles heeft te maken met kost en concurrentie.
Daar waar twintig, dertig jaar geleden mensen werden ingezet in
bijvoorbeeld het onderhoud, de keuken, als bewakingspersoneel,
het onthaal kan dat vandaag niet meer. Toen had men jobs in
voorbereiding naast de productielijnen voor werknemers die het
wat moeilijk hadden of het tempo niet meer aankonden. Maar
ook die jobs werden uitgegeven naar beschutte werkplaatsen en
lageloonbedrijven in binnen- en buitenland. Dat waren volgens
mij jobs die toen echt kaderden in werkbaar werk. Er is indertijd
voor gekozen omwille van andere redenen (lees: winstbejag) en
dat is nu de werkgevers hun corebusiness, niet meer.
Bijkomend fenomeen, en ook te begrijpen, is dat oudere
werknemers hun hoofd ook dikwijls niet meer staat naar
aangepast werk, bijscholing of training-on-the-job, maar eerder
naar SWT, het vroegere brugpensioen dat stilaan onbereikbaar
wordt.

Een naadloze overgang naar mijn laatste punt: het SWT dat zo
onder druk staat. Hier krijgen we dan weer te maken met hen
die hierin stapten en niet aan bepaalde criteria voldoen door de
RVA, door de VDAB niet worden gerust gelaten in de zoektocht
naar een nieuwe job (actieve of passieve beschikbaarheid). Je
zal je oude job waar je uitgeblust of aan de kant geschoven was
maar opgegeven hebben! Hopelijk had je geen knelpuntberoep
want dan ben je er helemaal aan voor de moeite...
Bijkomend heb je dan ook nog de definitie ‘zware beroepen’ waar
eind juni een overeenkomst moet zijn, maar wat volgens mij
een draak van een wetgeving is. Deze definitie kadert zowel in
de regelgeving rond tijdskrediet /landingsbanen als stelsels van
werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Om maar één voorbeeld te noemen zal je maar je hele loopbaan
in weer en wind gestaan hebben terwijl iemand van dezelfde
leeftijd in een tweeploegenstelsel veel betere condities krijgt
(waarmee ik me totaal niet uitlaat over de zwaarte van de job) en
enkele jaren vroeger kan vertrekken.
In het verschiet ligt vooral nog veel werk op de plank. Met deze
regering gaat dit hopeloos de verkeerde kant uit en we kunnen
als vakbond dan alleen maar hopen dat hier snel een gekleurde
koerswijziging uitkomt. Niet dat het tij dan direct zal keren, maar
we kunnen dan hopelijk toch terug wind in de zeilen krijgen,
want nu varen we achteruit!
Ontwaakt verworpenen der aarde
Alex Van de Vondel
Delegee Atlas Copco
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Welke gevolgen zullen de hervormingen van minister van
pensioenen Bacquelaine hebben voor de welvaart van
de toekomstige gepensioneerden? We vroegen het aan
professor Bea Cantillon, gewoon hoogleraar en directeur
van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan
de Universiteit Antwerpen.
De laatste vooruitzichten van de Studiecommissie voor
de vergrijzing gaan uit van een toename van de sociale
uitgaven en een verdere daling van het armoederisico
van de gepensioneerden . Vooral dat laatste wekt
verwondering.
Bea Cantillon: De afname van de armoede bij ouderen doet zich
al enkele decennia voor. Het gaat dan vooral om de langdurige
armoede. Vroeger trof die vooral ouderen. Vandaag neemt het
armoederisico bij jongeren toe. Dat blijkt ook uit de recentste
cijfers die op 8 oktober door de FOD Sociale Zekerheid werden
voorgesteld . Net zoals in de andere rijke landen, hebben jongeren
in België vandaag meer kans om in langdurige armoede terecht te
komen dan ouderen. Er zijn verschillende redenen voor de stijging
van het armoederisico bij jongeren. Enerzijds is er de trage groei
van de lonen. Daarnaast stellen we vast dat laaggeschoolden
niet profiteren van de groei in de tewerkstelling en de aansluiting
op de arbeidsmarkt verliezen. Dit effect wordt nog versterkt
op gezinsniveau, vermits laaggeschoolden meestal relaties
aangaan met laaggeschoolden. Bovendien mag ook de druk op de
uitkeringen, en in het bijzonder de werkloosheidsuitkeringen, niet
worden vergeten.

De cijfers houden nog geen rekening met de laatste
pensioenhervormingen. Verwacht u dat deze
hervormingen een impact zullen hebben op het
armoederisico van gepensioneerden?

“HET IS ZEKER DAT DE KOSTEN VAN DE PENSIOENEN GAAN STIJGEN.

DE VRAAG IS HOE WE DE
KOST VERDELEN OVER DE
BEVOLKING.”
PROFESSOR BEA CANTILLON
OVER DE TOEKOMST VAN DE PENSIOENEN
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Bea Cantillon: De pensioenhervormingen zullen de stijging van de
pensioenen afremmen, maar de evolutie van het armoederisico
niet plots omkeren. Het gaat om een maatschappelijke tendens die
zich al voordoet gedurende een langere periode en wordt verklaard
door verschillende factoren. Zo neemt de arbeidsparticipatie
van vrouwen toe. Vrouwen werken meer en langer dan vroeger,
waardoor ze hogere pensioen opbouwen. Het gevolg is ook dat er
meer tweeverdieners zijn binnen de groep van gepensioneerden.
Daarnaast verhogen ook de pensioenen zelf. De huidige
gepensioneerden hadden hogere lonen dan de vorige generaties,
het aantal ambtenaren onder hen nam toe en er is een grote
inhaalbeweging gebeurd bij de pensioenen voor zelfstandigen.

Laten we het nog even hebben over het genderaspect.
De vrouwen die vandaag op pensioen gaan, hebben geen
volledige loopbanen en dus zeer lage pensioenen. Ziet u
dit ook in de armoedecijfers?
Bea Cantillon: De pensioenhervormingen zullen de stijging van de
pensioenen afremmen, maar de evolutie van het armoederisico
niet plots omkeren. Het gaat om een maatschappelijke tendens die
zich al voordoet gedurende een langere periode en wordt verklaard
door verschillende factoren. Zo neemt de arbeidsparticipatie

van vrouwen toe. Vrouwen werken meer en langer dan vroeger,
waardoor ze hogere pensioen opbouwen. Het gevolg is ook dat er
meer tweeverdieners zijn binnen de groep van gepensioneerden.
Daarnaast verhogen ook de pensioenen zelf. De huidige
gepensioneerden hadden hogere lonen dan de vorige generaties,
het aantal ambtenaren onder hen nam toe en er is een grote
inhaalbeweging gebeurd bij de pensioenen voor zelfstandigen.

Volgens professor Patrick Deboosere van de VUB zijn de
pensioenen perfect betaalbaar. Het is een kwestie van
keuze. Deelt u deze analyse?
Bea Cantillon: Het is zeker dat de kosten van de pensioenen gaan
stijgen. De vraag is hoe we de kost verdelen over de bevolking.
Voor een deel kan de stijging van de kosten worden afgeremd door
langer te werken. Als mensen langer werken, zal de groep van
gepensioneerden kleiner zijn dan wanneer ze vroeger stoppen met
werken. Maar dat zal niet volstaan om de meerkost op te vangen.
Er zal dus wel degelijk een maatschappelijke keuze moeten
worden gemaakt. De lasten moeten op een evenwichtige manier
worden gespreid. Daarvoor is een nieuw maatschappelijk contract
nodig. Als het goed gaat, worden de voordelen verdeeld onder
iedereen. Als het slecht gaat, worden de lasten gelijk gespreid. Een
puntensysteem, waarbij de waarde van de punten wordt bepaald op
het ogenblik van pensionering, is voor mij dan ook een verdedigbaar
systeem.

Professor Patrick Deboosere stelt ook dat langer
werken in theorie een oplossing is voor de vergrijzing,
maar het in de praktijk in vele beroepen niet mogelijk is
om langer te werken. Bent u het daar mee eens?
Bea Cantillon: Het klopt dat niet iedereen in staat is om langer te
werken. Voor hen die daar niet meer toe in staat zijn, moet een
regeling worden uitgewerkt. De regering heeft echter het paard
achter de wagen gespannen door geen rekening te houden met deze
realiteit en eerst de pensioenleeftijd te verhogen. Bovendien wordt
teveel gefocust op langer werken en wordt er niet gekeken of er nog
alternatieve financiering voor de pensioenen kan worden gevonden.

Dit brengt ons naadloos bij de discussie over de zware
beroepen. Hoe denkt u dat we eruit geraken?
Bea Cantillon: De enige werkzame oplossing is vooraf te bepalen
hoe groot de enveloppe is die, gezien de kost van de pensioenen
en de evolutie van de welvaart van de jongeren, kan worden
ingezet. Binnen deze enveloppe kunnen de sociale partners dan
een regeling uitwerken. Dat heeft de regering echter niet gedaan.
De regering heeft eerst de pensioenleeftijd opgetrokken en de
ambtenarenpensioenen verlaagd. Om de hervormingen verteerbaar
te maken, heeft ze dan de sociale partners gevraagd om een
regeling te treffen voor zware beroepen. Zo werkt het uiteraard niet.
Iedereen wil nu van zijn beroep een zwaar beroep maken. Bovendien
wordt het debat gevoerd in een slechte constellatie: onder druk van
besparingen en zonder de vakbonden echt de kans te geven op de
discussie te wegen.
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Een andere belangrijke discussie is de harmonisering
van de pensioenen van werknemers, ambtenaren en de
zelfstandigen. Het lijkt erop dat deze discussie er vooral
over gaat hoe zoveel mogelijk kan worden bespaard op
de ambtenarenpensioenen. Wat is uw visie daarop?
Bea Cantillon: Ik ga het pensioenbeleid van de regering zeker niet
verdedigen, maar als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat de
ambtenarenpensioenen bij vorige hervormingen veelal buiten schot
bleven. Bovendien is het gemakkelijk te zeggen dat de pensioenen
naar boven moeten worden geharmoniseerd. Een harmonisering
naar boven is in de gegeven context niet mogelijk. De welvaart
neemt wel toe, maar niet in die mate dat we voor iedereen de
pensioenen kunnen verhogen. Toch niet zonder te raken aan de
welvaart van de jongeren en hun bereidheid om bij te dragen.
Wat niet wil zeggen dat ik de huidige situatie perfect vind. Als we
opnieuw zouden kunnen beginnen, zou ik de voorkeur geven aan
het Nederlands systeem van een basispensioen. Voor mij is dat een
beter systeem, maar we kunnen de tijd niet terugdraaien.

Misschien nog even terugkomen op de hoogte van
de pensioenen in België. We weten allemaal dat
de wettelijke pensioenen laag zijn en dat lang niet
iedereen een aanvullend pensioen ontvangt. Voor
hen werd onlangs het “vrij aanvullend pensioen”
gelanceerd, waardoor werknemers met eigen bijdrages
een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. De
regering stelt dit voor als een democratisering van de
aanvullende pensioenen. Ziet u dat ook zo?
Bea Cantillon: De aanvullende pensioenen zijn sterk toegenomen,
maar nog steeds onvoldoende om de pensioenen te verzekeren.
Voor arbeiders die minder dan het gemiddelde loon verdienen, is er
bovendien geen marge om bij te betalen voor hun pensioen. Het vrij
aanvullend pensioen gaat op dat vlak geen verschil maken. Het is
niet meer dan een systeem van individueel pensioensparen, waarbij
elk element van solidariteit ontbreekt.

Dank u wel voor het interview.
Frans Biebaut
Isabelle Van Hiel

De betaalbaarheid van
de pensioenen vereist
het maken van een
maatschappelijke keuze.
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VAN LOONKLOOF

NAAR
PENSIOENRAVIJN
Het is 2004 en snikheet. Dat
hoeft niet te verbazen, want
ik zit in een sauna. Samen met
mijn hartsvriendin bespreken
we de wereldproblemen,
te beginnen met onze
wederhelften.

“Laten we ook in België zo’n dag organiseren,” stel ik voor, “want ongetwijfeld zijn
ook de vrouwen hier flink benadeeld in hun
loon.” Wanneer we de dagen nadien op
zoek gaan naar cijfers en statistieken om de
loonkloof in ons land te berekenen, komen
we van een koude kermis thuis. Er is amper
cijfermateriaal. Met uitzondering van de
officiële barema’s in overheidsdiensten en
sectoren, zijn de salarissen in België een
goed bewaard geheim. We beseffen dat dit
in het voordeel is van de werkgever en de
individuele werknemer die assertief genoeg
is om zoveel mogelijk loon en bijkomende
voordelen voor zichzelf te onderhandelen.
Gelukkig zijn er cao’s en collectieve loononderhandelingen, zodat je er als werknemer niet overal alleen voorstaat. Een van
de eisen die we als organisatoren van de
eerste Belgische Equal Pay Day dan ook
vragen, is meer loontransparantie.
We spreken dan 2005, en volgens onze
– moeizaam bij elkaar gesprokkelde –
berekeningen bedraagt de loonkloof tussen
vrouwen en mannen maar liefst 28 %.
Intussen zijn we 13 jaar verder en is onze
Equal Pay Day een merknaam geworden,
niet alleen omdat we elk jaar met de nieuwste loonkloofcijfers en een goed onderbouwd dossier de loonongelijkheid zwart
op wit bewijzen, maar ook omdat we met
een sterk, vaak controversieel filmpje onze
boodschap kracht bij zetten.

Equal Pay Day: overgewaaid van
overzee
Ik heb net Michael Moore’s Stupid white
men gelezen, waarin de auteur op hilarische maar bijtende wijze Amerikaanse
mistoestanden genadeloos in beeld brengt.
In zijn bestseller klaagt hij ook het racisme
en seksisme aan dat welig tiert, net zoals
de onmacht van de gewone Amerikaan
tegenover de domme belangenpolitiek van
het Bush-regime.
Hij roept mannen op om meer solidair te
zijn met vrouwen, die schandalig minder
verdienen dan hun mannelijke werkmakkers. Hij schrijft over een grote manifestatie
voor gelijk loon die plaatsheeft op die dag
van het jaar dat vrouwen eindelijk evenveel
hebben verdiend als hun mannelijke
collega’s het jaar voordien. Die dag
noemen ze in de VS Equal Pay Day.
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Waar staan we vandaag?
De loonkloof in maandlonen bedraagt nog
altijd 20 %. Aan dit tempo moeten we nog
40 jaar campagnevoeren en zullen vrouwen
en mannen pas gelijke lonen hebben in
2058. Een meer bemoedigend cijfer zien
we in de uurlonen. Dankzij onze Equal Pay
Day-acties is de loonkloof hier met bijna
twee derde gedicht, van 15 % naar 5 %.
De grootste boosdoener is dus het vele
deeltijds werk van vrouwen. In 2016 werkte
bijna de helft (45 %) van alle loontrekkende
vrouwen deeltijds, tegenover amper 11
% van de mannen. Als we daaraan willen
verhelpen, moeten we er met z’n allen voor
zorgen dat het werk en de zorg beter
verdeeld worden, dat we het oude kostwinnersmodel voorgoed achter ons laten
en dat we voluit voor arbeidsduurvermindering gaan voor iedereen.

Van loonkloof naar pensioenkloof
In de EPD-campagne van dit jaar focussen
we in het bijzonder op die andere kloof, die
het logische gevolg is van ongelijk loon: de
pensioenkloof tussen vrouwen en mannen.
Als we terecht verontwaardigd zijn over de
loonkloof, dan is de enorme pensioenongelijkheid helemaal een schande. Niet
alleen zijn onze Belgische pensioenen bij
de laagste van Europa, het verschil tussen
een vrouwen- en een mannenpensioen
bedraagt maar liefst 25 %. We hebben het
dan over het pensioen van wie vandaag op
rust gaat. Deze jonggepensioneerden zijn
de babyboomers waarvan de vrouwen in
de jaren ‘70 mee de arbeidsmarkt veroverden. Die 25 % is dus nog een optimistisch
cijfer, want het gemiddelde wettelijke
pensioen van een alleenstaande werknemer in België bedraagt 1.101 euro, dat
van een alleenstaande werkneemster 763
euro. Zevenhonderddrieënzestig euro, dat
is maandelijks nog geen 25 euro per dag.
Hier is de pensioenkloof zelfs 31 %, een
regelrechte schande voor het welvarend
land waarin we leven.
En daar stopt het niet. Wie de aanvullende
pensioenen, de zgn. tweede pijler, onder
de loep neemt, wordt pas helemaal nijdig.
Gemiddeld is het aanvullend pensioen van
een vrouw slechts 53 % van dat van een
man. De pensioenkloof in de aanvullende
pensioenen bedraagt dus maar
liefst 47 %. Dit is geen
kloof meer maar een
regelrecht ravijn.
Indignez-vous,
neem dit niet, is
dan ook mijn
oproep.

De loonkloof en bijgevolg de pensioenkloof
roepen terechte verontwaardiging op. We
moeten die samen aanpakken. Vrouwen
zijn gesjareld omdat ze minder verdienen,
meer deeltijdse jobs (moeten) doen en in
sectoren en jobs werken met lagere lonen,
met alle gevolgen van
dien voor hun latere
pensioen. De pensioenongelijkheid moeten we dan ook aanpakken door de loonkloof
te verkleinen. Dat kan
alleen maar als we
ook de participatie van
vrouwen en mannen op
de werkvloer meer in
evenwicht brengen.
Laten we pleiten voor
het recht op voltijds
werk, maar dan via een
collectieve arbeidsduurvermindering.
Alleen zo is er ook
genoeg tijd voor zorg en
vrije tijd, zonder verlies
van loon. Natuurlijk is
er daarnaast nood aan
een goed uitgebouwd
zorgaanbod, toegankelijke kinderopvang
en ouderenzorg, zodat
iedereen ook voltijds
aan de slag kan.
En laten we eindelijk werk maken van
de pensioensplit bij
partners, waarbij het
inkomen van beiden
zodanig verdeeld wordt
dat zowel de vrouw als
de man gelijke rechten
opbouwt.

CAMPAGNE EQUAL PAYDAY 2018

BEKIJK DE SPOT

Vera Claes
Nationaal secretaris
zij-kant
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