
Mevrouw Karine Lalieux 
Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie,  
belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
Guldenvlieslaan 87  
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Brussel, 24 maart 2021 
 
Omzetting akkoord zware beroepen in wetgeving 
 
Geachte mevrouw de minister,  
  
Verrassend genoeg vermeldt het regeerakkoord en uw algemene beleidsnota niets over zware beroepen. 
We onderhandelden er lang over in het Nationaal Pensioencomité en in het Comité A. We bereikten er 
voor de openbare sector een protocolakkoord nr. 214/1 van 23 mei 2018 en er werd een lijst met de zware 
beroepen opgesteld.  In 2019 zou de regeling van start gaan. Het volledige dossier zware beroepen 
werd verruimd tot alle stelsels en neergelegd in het parlement: DOC 54 3731/001; hernomen als DOC 55 
0415/001.   
 
We zijn verheugd uw verklaringen te mogen lezen in de pers, in de week van 8 december 2020, dat u zelf 
de zware beroepen opnieuw op de onderhandelingstafel zal brengen. We herinneren met dit schrijven aan 
uw engagement. De regeling zware beroepen is onontbeerlijk en een conditio sine qua non voor ons. De 
integrale uitvoering van protocolakkoord nr. 214/1 en de bijhorende beroepenlijst zijn voor ons het uiterste 
minimum.  
 
Opeenvolgende regeringen verhoogden de pensioenleeftijd en verstrengden de toegang tot het vervroegd 
pensioen. Wie een zwaar beroep uitoefent komt in de problemen door die verstrenging. Voor hen kwam 
de belofte om een regeling voor zware beroepen uit te werken.  
 
Het akkoord zware beroepen houdt in:  

- dat het stelsel van voordelige pensioenbreuken in de publieke sector wordt vervangen door een 
ruimer stelsel van zware beroepen. Het budgettaire kader wordt daarbij behouden.  

- dat wie een zwaar beroep heeft ofwel vroeger met pensioen kan, ofwel een extra bonus krijgt om 
langer te werken. Het werken met beroepscategorieën houdt de regeling beheersbaar. Ze bevat 
ook een specifiek luik voor mensen met een beperking.  

 
We dringen erop aan dat u verder uitvoering geeft aan de resultaten van het sociaal 
overleg door het voorgenoemd wetvoorstel steun te bieden. 
 
Als, om welke reden ook, het dossier zware beroepen zijn beslag niet kan krijgen, vragen wij dat u minstens 
regelgevend optreedt zodat de wettelijk voorziene afbouw van de verhogingscoëfficiënten van de 
voordelige pensioenbreuken (artikel 46 §3/1 laatste lid van de Wet van 15.05.1984) onmiddellijk een halt 
wordt toegeroepen.   
 
We vragen u zo snel mogelijk een onderhoud met de representatieve vakorganisaties te organiseren over 
dit erg belangrijk pensioendossier.  
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