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Tienduizenden werknemers tekenen petitie voor werkbaar werk, 
menselijke eindeloopbanen en respect voor zware beroepen! 

  

 

De regering-Michel I heeft het tijdens haar legislatuur al te bont gemaakt. Zo verhoogde ze de 
wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar, de instapleeftijd voor een landingsbaan van 55 naar 60 jaar 
en sneed ze hard in het recht op SWT, meer bepaald voor mensen met een zwaar beroep en een lange 
loopbaan (40 jaar). 
 

“Al deze maatregelen zijn onaanvaardbaar, respectloos en onmenselijk. Veel werknemers worden 
immers ziek omdat ze het langer werken en de hoge werkdruk niet meer aankunnen”, zegt Patrick 
Vandenberghe, voorzitter van ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE).  
 
Omdat de maat voor de werknemers meer dan vol is, namen verschillende militanten het initiatief om 
een petitie tegen deze maatregelen op te starten. Tot op heden vergaarde deze petitie op zeer korte 
tijd al tienduizenden (!) handtekeningen van bezorgde werknemers en blijft dit aantal alleen maar 
toenemen. 
 
Op donderdag 20 december 2018 om 12u30 zal een delegatie van militanten een eerste lading petities 
op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (Hertogstraat 61, 1000 Brussel) afgeven. 
 
Op de syndicale actiedag van vrijdag 14 december werden de bekommernissen van de werknemers 
ook al overgemaakt aan de werkgeversfederaties, die de problematiek en onze bezorgdheden 
erkennen. 
 
“Met de steun van de werkgevers en de tienduizenden werknemers die de petitie hebben ondertekend, 
vragen we aan de minister het behoud van de landingsbaan op 55 jaar en een SWT vanaf 59 jaar voor 
zware beroepen en lange loopbaan zonder beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en zonder impact op 
het wettelijke pensioenbedrag. We zullen hiervoor blijven mobiliseren”, geeft Patrick Vandenberghe 
aan. 
 
Tot slot heeft hij het nog over het aspect koopkracht: “De minimumlonen zullen gevoelig moeten 
stijgen en een loonstijging voor iedereen zal noodzakelijk zijn om verdere sociale onrust te vermijden. 
Dat wordt de inzet van het interprofessioneel akkoord!” 
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