ACTUEEL

16 mei 2018
In actie voor ons pensioen!

H

et onderwijspensioen heeft in het recente en ook verdere verleden rake klappen gekregen.
De pensioenleeftijd is verhoogd en het pensioenbedrag is verminderd. En we blijven in de hoek
waar de slagen vallen … Het is genoeg geweest! Stop het pensioengeknoei! De negen
Franstalige en Nederlandstalige onderwijsvakbonden voeren als één blok actie tijdens de
pensioenbetoging op 16 mei 2018 in Brussel.
De regering beloofde te werken aan
een duurzame en welvaartsvaste pensioenhervorming. Zodat jij, in een levensfase waarbij je zorgnood en dus
ook zorgkost stijgt, een stabiel inkomen hebt. Maar de regering doet net
het omgekeerde en blijft knoeien aan
ons pensioen!
Er werden al verschillende maatregelen bedacht waardoor je in onderwijs
langer moet werken en minder pensioen zal ontvangen. Sinds begin 2016
tellen de studiejaren (de zogenaamde
diplomabonificatie) stapsgewijs minder mee voor het vaststellen van de
vroegst mogelijke pensioendatum.
Daarbovenop heeft deze regering via
de wet van 2 oktober 2017 het genadeschot gegeven voor het afschaffen van
je studiejaren voor de berekening van
het pensioenbedrag …Tenzij je die terugkoopt!
Vanaf 2019 zullen we met z’n allen
systematisch langer aan het werk
moeten. Daarnaast heeft de regering
het voornemen om de voordelige pen-

sioenbreuken (tantièmes) in de overheidssector en onderwijs af te schaffen in ruil voor de maatregelen voor
‘zware beroepen’.
Kers op de taart voor minister van
pensioenen Bacquelaine zijn de ideeën over de invoering van een puntensysteem. Met dat puntensysteem
wordt het onmogelijk om je toekomstige pensioenbedrag te ramen. Je zal
wel de punten kennen die je hebt opgebouwd tijdens je loopbaan, maar de
euro’s die je daarvoor krijgt, zullen
pas enkele jaren voor je met pensioen
gaat bekend zijn. Bovendien wordt het
pensioenbedrag afhankelijk gemaakt
van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. Op
die zaken heb jij zelf geen impact,
maar het kan wel leiden tot een lager
pensioenbedrag.

Onze pensioenen?
Iedereen vooruit!
We roepen iedereen op om deel te
nemen aan de nationale manifestatie
op 16 mei 2018 in Brussel (affiche
op blz. 40). Spreek af met be-

stuursleden en militanten van je kring
of regio om samen te manifesteren.
Wij komen allen op voor een eerlijk
en correct pensioen voor iedereen.
Het COV verzamelt vanaf 10 uur in de
buurt van het Ministerie van Onder
wijs, Koning Albert II-laan ter hoogte
van de Georges Mattheusstraat. De
betoging vertrekt rond 11 uur.

Actiepagina
Op onze actiepagina op www.cov.be
vind je info en actiemateriaal: affiche,
modelbrieven, stakingsaanzegging,
vervoersregelingen, … De provinciale
COV-verbonden staan in voor de organisatie van het vervoer naar Brussel.
Sommige provincies sluiten zich aan
bij de ACV-regelingen, andere leggen
zelf busvervoer in.
Wat betekenen de verschillende maatregelen in detail voor het onderwijspensioen? Lees het in de ‘pensioenkrant onderwijs’, begin mei te vinden
op onze actiesite.
Wij verwachten jou op woensdag 16
mei in Brussel!

Wat hebben we al moeten inleveren?
◗
◗
◗
◗

Verhoging van de pensioenleeftijd
Uitdoving van de diplomabonificatie
Referteperiode uitgebreid van de laatste 5 jaar naar laatste 10 jaar
Afschaffing van de gratis diplomabonificatie voor de berekening van
het pensioenbedrag

Wat staat er op het spel met de zware beroepen?
◗ Pensioendeler 55ste wordt 60ste = langer werken
◗ Pensioendeler 55ste wordt 60ste = lager pensioen
Wat staat er ons nog te wachten?
◗ Het pensioen met punten
◗ De referteperiode uitgebreid tot de hele loopbaan
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