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Stop het beknibbelen  
op onze pensioenen 

zonder een visie  
op de hele loopbaan.
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Langetermijndenken, het 
lijkt helemaal weg in de 
politiek. Liever dan een 
solidaire en rechtvaardige 
toekomst uit te bouwen 
voor iedereen, primeert het 
eigen- of het partijbelang op 
korte termijn.

Als de nood om te besparen het belangrijk-
ste uitgangspunt wordt van de pensioenher-
vorming, kunnen we het ergste vrezen. 
Voorlopig is er geen enkele reden tot paniek. 
Wel moeten we alert blijven, zeker als we 
weten uit allerhande rapporten dat de psy-
chosociale risico’s in onderwijs toenemen en 
de werkbaarheid afneemt. Langer werken 
zonder de juiste maatregelen is dus geen op-
tie. Het zal alleen de groep zieke 60-plussers 
doen toenemen. Ook vinden we dat er niet 
mag geraakt worden aan het pensioenbe-
drag. Het beroep nog onaantrekkelijker ma-
ken in tijden van acuut lerarentekort is wer-
kelijk een brug te ver.

PS: Via de rubriek Pensioenwijzer blijf je van 
alle ontwikkelingen op de hoogte!

In 2021 bleek uit een enquête dat maar liefst twee derde van de Belgen vreest geen 
deftig pensioen te zullen krijgen. Dat is heel wat. Ook veel jongeren geloven niet meer 
dat ze nog van een goed pensioen zullen kunnen genieten. Nochtans is dat een 
recht dat de overheid moet garanderen en waarvoor we moeten blijven vechten.
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O nze pensioenen kosten de staat te 
veel geld. Dat wordt de laatste ja-
ren als een mantra herhaald, 
meestal gevolgd door een oproep 

om drastisch in te grijpen in de manier waar-
op ze worden berekend. Toch staan in het re-
geerakkoord van 2020 geen ingrijpende her-
vormingen aangekondigd.

Maar ondertussen zet Europa ons land onder 
druk om besparingen door te voeren en de 
begroting gezonder te maken. Anders vloeit 
er geen Europees relancegeld naar ons land. 
Alexander De Croo legde daarom net voor de 
kerstvakantie een eigen pensioenplan op ta-
fel. De ambtenarenpensioenen worden gevi-
seerd. Er wordt bijvoorbeeld opnieuw voor-
gesteld om de perequatie1  af te schaffen. Dat 
is het systeem dat er voor zorgt dat de amb-
tenarenpensioenen en dus ook de onderwijs-
pensioenen de evolutie van de actieve lonen 
volgen en zo echt welvaarts vast blijven. De 
Croo wil zelf ook af van de tantièmes, die  
ervoor zorgen dat onderwijzers nog net iets 
vroeger op pensioen kunnen dan andere 
werknemers. 
Weer wat beknibbelen op onze pensioenen 
dus, zonder een visie op een nieuwe faire 
manier om onze hele loopbaan, inclusief het 
pensioen, vorm te geven. 


