ACTUEEL

Joris Lermytte:

‘Stop de afbouw van het
ambtenarenpensioen’
We hebben al zoveel
hervormingen
gehad.
Dat moet stoppen.
We hebben nood
aan een
stabiliserend beleid.

Donderdag 19 mei voerde het COV samen met de andere vakbonden van de openbare sector
actie aan het kabinet van premier De Croo voor het behoud van jouw pensioen. We moeten
uiterst waakzaam blijven, beaamt Joris Lermytte, pensioenexpert van ACV Openbare Diensten.
Joris Lermytte: “Minister van pensioenen
Lalieux heeft haar plannen ontvouwd in september 2021 zonder de regeringstafel te passeren.
Dat veroorzaakte weerstand en die is er vandaag
nog altijd. De minister werkt in de marge verder
op een aantal andere sporen. Eén daarvan is het
nationaal pensioencomité dat zich zou kunnen
buigen over de pensioensplit, het verdelen van
het pensioen over huwelijkspartners. En ook de
verdere verbetering van de minimumpensioenen.
Dit zijn geen eenvoudige dossiers. Er moet politiek een compromis gevonden worden, maar de
standpunten liggen nogal ver uiteen.”

Zware ingrepen
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“Sinds de regering Di Rupo hebben we een reeks
ingrijpende pensioenhervormingen gehad over
de regeringen heen. De impact ervan mogen we
niet onderschatten. Men heeft ons verplicht om
drie jaar langer te werken1. Met het opschuiven
van de pensioenleeftijd wou men de vergrijzingsfactuur wat milderen. Gegevens van het
Federale Planbureau geven aan dat dit gelukt is.
Daarnaast zagen we de voorbije jaren helaas ook
zware ingrepen in het pensioenbedrag. De referentieperiode voor het berekenen van het pensioenbedrag is verschoven van de laatste vijf jaar
naar de laatste tien jaar. Dat betekent voor een
aantal mensen een verlaging van hun pensioen.
Daarnaast is ook de pensioenbonus afgeschaft
en wordt de diplomabonificatie telkens verminderd. Al die elementen zorgen ervoor dat op dit
moment mensen langer moeten werken en dat
hun pensioen gedaald is. Hervormingen mogen
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niet voortdurend een verder afbouwen van het
overheidspensioen betekenen. Dat moet stoppen.
We hebben nood aan een stabiliserend beleid.”

Snellere pensioenopbouw
“We hebben vandaag in de publieke sector het
systeem van de tantièmes om een snellere pensioenopbouw mogelijk te maken tegenover een
snellere mogelijkheid om uit te treden. Zo kunnen mensen met een zwaar beroep iets vroeger
stoppen en toch hetzelfde pensioen hebben als
iemand die een minder zwaar beroep heeft en
een volle loopbaan kan uitdoen. In het onderwijs
is dit tantième 1/55. Dit is terecht. Het laat toe
om na een loopbaan van 42 jaar uit te treden en
toch een volwaardig pensioen te hebben. De tantièmes zijn een doorn in het oog voor sommigen.
Net zo met het pensioenstelsel van de ambtenaren als geheel. We lezen in de regeerakkoorden
dat men naar een harmonisering van de stelsels
wil gaan. Er zijn dus partijen die onze ambtenarenpensioenen liever zien verdwijnen. Maar
het zijn de werknemerspensioenen die moeten
worden opgetrokken. De ambtenaren zullen de
komende jaren veel steun nodig hebben voor het
behoud van hun statuut. Als vakbond blijven we
het dossier onder de aandacht houden. We gaan
de steun van al onze leden hier zeker bij nodig
hebben.”

1. Bij personeelsleden in onderwijs kan deze periode korter
zijn omwille van het preferentieel tantième 1/55e.

