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Het COV wil geen 
kortzichtig beleid  

maar een visie met 
perspectief.

ZWARTOPWIT

2 3

een goede visie op wat loop-
banen kunnen zijn.

Twee. Het is heel hard 
zoeken naar een brede 
langetermijnvisie in het 
hele loopbaan- en pen-
sioendebat. En niet al-
leen daar. Er lijkt niet 
meer geregeerd te worden 
om een solidaire en rechtvaar-
dige toekomst uit te bouwen voor 
iedereen. Wel om de eigen populariteit, of 
die van de partij, een boost te geven. Talloze 
van die eendagsvliegen hebben geleid tot een 
veel te ingewikkelde sociale zekerheid en 
een belastingsysteem waarvan niemand nog 
weet waar het voor staat of wat het nog doet. 
Daarop haken mensen af.

Wij hebben onze buik vol van al die kortzich-
tigheid. Het COV wil samen met het ACV echt 
politiek leiderschap zien. Wij verwachten van 
de federale én Vlaamse regering dat ze ver-
der kijken dan de eigen regeerperiode lang 
is. Wij verwachten echt engagement én da-
den om voor iedereen in dit rijke land de jobs 
en de pensioenen te voorzien die men ver-
dient.

Het pensioendebat is terug. Of toch niet? Wat de federale regering aankondigde als 
‘werken aan harmonieuze eindeloopbanen’ klonk veelbelovend maar wat bleek: de 
plannen van minister Lalieux zijn weinig vernieuwend of verrassend. Na wat gekibbel 
zal uiteindelijk iedere partij wel een kleine trofee binnenhalen en zal het grote 
pensioenbos een paar struiken en kronkelende paadjes rijker zijn. Op en top Belgisch.
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Onze pensioenen?
Langetermijnvisie graag!

@hetCOV
#zwartopwit
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E
en duurzame herziening van het 
‘werklandschap’ met perspectief op 
een onbekommerd ‘na-het-werk-
verdiend-en-veilig op-rust’ wordt 

het niet. Voor ons zijn twee dingen duidelijk. 
Eén: een debat over de pensioenen kan je 
niet voeren zonder een debat over de loop-
baan, ook al is voor een onderwijsloopbaan 
het ene federale materie en het andere 
Vlaamse. Twee: iets dat zo veel impact heeft 
op mensenlevens én op begrotingen, her-
vorm je niet door een maatregel hier en daar. 
Wel door te werken aan een alomvattend 
plan gebaseerd op een langetermijnvisie 
over hoe wij als burgers aan onze samenle-
ving kunnen bijdragen en wat we ervoor te-
rug krijgen.

Eén. Om pensioenen te betalen, wordt er 
vooral gestreefd naar een hoge werkzaam-
heid. Niet naar werkbaarheid. Vier letters 
verschil voor een heel ander accent. 
Natuurlijk is het goed én nodig dat er meer 
mensen aan het werk gaan. Wie niet zorg-
zaam is voor de mensen betaalt via ziekte of 
uitval de rekening. Daarom moet werk goed 
en beschermd zijn, met een degelijk loon, in 
gezonde omstandigheden, met een haalbare 
combinatie tussen werk en privé en gevat in 


