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2022 wordt nog maar eens een cruciaal jaar voor onze pensioenen. 
Naast de noodzakelijke verhoging van het minimumpensioen liggen 
een aantal voorstellen, waaronder de loopbaanvoorwaarde van 
42 jaar voor vervroegd pensioen en de kwestie van het deeltijds pen-
sioen, klaar om onderhandeld te worden door de sociale partners. 

Ondertussen wordt de Nationale Pensioencommissie geïnstalleerd. 
Die buigt zich over het aanvullend pensioen, de verhoging van 
de vervangingsratio en de problematiek van de gezinsdimensie 
(gezinspensioen, overlevingspensioen, pensioensplit …). 
Uiteraard komen dan ook de zware beroepen ter sprake. Het is 
duidelijk dat de regering eerder voorstander is om op basis van 
de beroepsrisico’s en de impact ervan op de levensverwachting 
een zachte eindeloopbaan te faciliteren. Zo’n voorstel staat 
totaal haaks op ons standpunt over de zware beroepen. 

Wij bereiden ons dan ook volop voor op de start van deze onder-
handelingen. Het is zonneklaar dat het voor ons geen walk in the 
park zal worden. Concrete acties sluiten we dus zeker niet uit. 

Ook strijdbaar zijn we over privatisering of afstoting van 
overheidsactiviteiten. Zoals in het dossier van het zorgbedrijf 
Antwerpen en de beslissing van het OCMW Oostende om de 
thuiszorgdiensten te privatiseren. De UGent wil een aantal 
activiteiten uitbesteden. Ook hier zullen wij ons verzetten.

In zulke dossiers maken wij ons grote zorgen over de greep 
van de Vlaamse beleidsmakers op de besluitvorming 
en dus op het beleid. Men kan zich de vraag stellen of 
onze burgermaatschappij (lees: democratie) daarmee 
gediend is. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Ook federaal kunnen we onze teleurstelling niet verbergen 
over de houding van de federale overheid ten opzichte van 
haar ambtenaren en het overleg. De gesprekken over een 
federaal akkoord zijn nog niet afgerond en minister De Sutter 
lanceert al een frontale aanval op het ambtenarenstatuut.

Ondertussen wachten wij op het antwoord van de regering op 
onze intersectorale eisenbundel …  
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