Minister Van Quickenborne wil snel gaan met de pensioenhervorming. Praten hoeft voor hem niet
meer. Gisteren heeft hij via de achterpoort van de Kamercommissie sociale zaken een aantal
amendementen laten aanbrengen aan de wet diverse bepalingen die reeds een deel van de
hervormingen voorzien in het regeerakkoord moeten realiseren. Op die manier zouden de
hervormingen volgende week al gestemd kunnen worden in het parlement. Deze aanpak is
onaanvaardbaar. Minister Van Quickenborne zegt dan wel open te staan voor dialoog, maar al zijn
handelingen bewijzen het tegendeel.
Van Quickenborne verklaart intussen op termijn te streven naar één groot pensioenstelsel. Daarbij
doelt de minister vooral op de afschaffing van de ambtenarenpensioenen. Dat terwijl het
ambtenarenstelsel het enige wettelijke stelsel is dat in de meeste gevallen een voldoende waarborg
biedt voor het behoud van de levensstandaard van de gepensioneerden.
Er bestaan heel veel misverstanden rond de te hoge overheidspensioenen. Na de inhouding van de
sociale en fiscale bijdragen concentreert twee derde van de overheidspensioenen zich tussen de
1000 en de 2000 euro per maand. 15% Ontvangt maandelijks minder dan 1000 euro en 17% ontvangt
meer dan 2000 euro per maand.
De gemiddelde Europese vervangingsratio van een pensioen voor iemand met een gemiddeld
inkomen bedraagt 61,6%. Die ratio is de verhouding tussen het pensioen en het loon voorafgaand
aan het pensioen. Het is op die manier een goeie manier om te vergelijken. In België bedraagt de
vervangingsratio van de werknemerspensioenen slechts 42,60%. Ver onder het Europese gemiddelde
dus. De overheidspensioenen situeren zich met een vervangingsratio van 63,2% net iets boven het
Europese gemiddelde. Geen hoge overheidspensioenen dus! De minister zou in de eerste plaats
werk moeten maken van de verbetering van het werknemersstelsel, in plaats van de
overheidspensioenen af te bouwen.
Gemiddeld houdt een werknemer met een aanvullend pensioen van een bruto-inkomen van 1968
euro, netto 1667 euro over. Een ambtenaar met een pensioen van 2232 euro bruto ontvangt
maandelijks netto 1593 euro. De inhoudingen bedragen dus respectievelijk 15,3% en 28,6%. Het
gemiddelde ambtenarenpensioen wordt dus bijna dubbel zo zwaar belast als het gemiddelde
werknemerspensioen dat bestaat uit een wettelijk en een aanvullend gedeelte.
Hoge scholingsgraad. Een hoger dan gemiddeld pensioenniveau is overigens niet enkel logisch gezien
de hogere scholingsgraad van het personeel. Het is ook een noodzaak om hoger geschoolden te
blijven aantrekken.

Gender-ongelijkheid. De ongelijkheid bij de werknemerspensioenen vertaalt zich in een lager
pensioenniveau van vrouwen. Als gevolg daarvan ligt ook het gemiddelde pensioen lager. Gezien er
minder ongelijkheid is bij de ambtenarenpensioenen is het dan ook logisch dat ook het gemiddelde
pensioenniveau hoger is.
Een aanval op de ambtenarenpensioenen heeft slechts één motief: de afbouw van alle pensioenen.
Het ambtenarenpensioen is het enige stelsel dat een aanvaardbare bescherming biedt. De sociale
standaarden worden naar beneden bijgesteld. Dat onder het voorwendsel van het waarborgen van
het sociaal systeem voor de komende generaties. Wat de minister de komende generaties cadeau wil
doen is een verschrompeld sociaal systeem, dat weliswaar ‘goedkoop’ zal zijn, maar alles behalve
rechtvaardig.
Het gemeenschappelijk front heeft omwille van die antisociale aanpak een dringend onderhoud
gevraagd met de regering en zal in functie van de antwoorden beslissen over gepaste reacties.
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Minister Van Quickenborne heeft de aanval ingezet op de pensioenen van de openbare diensten. Als
gevolg daarvan zal iedereen minimaal 2 jaar langer moeten werken en het zal ook veel langer duren
om een volle loopbaan te bekomen. Bovendien is hij van plan de verworven pensioenrechten af te
nemen van alle specifieke stelsels (o.a. rijdend personeel spoorwegen, post, lokale en regionale
besturen, onderwijs, politie, gevangenissen, militairen) die omwille van de zware
werkomstandigheden vroeger met pensioen kunnen gaan.
De minister mag dan wel verkondigen dat hij de pensioenleeftijd niet verhoogt, dat is slechts in
theorie het geval. In de praktijk zal blijken dat vele van de huidige starters onder het voorgestelde
systeem niet aan een volledige loopbaan zullen geraken en dus ook niet van een volledig pensioen
zullen kunnen genieten. Door te raken aan het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking zal het voor
velen in openbare diensten moeilijk worden werk en gezin te combineren zonder hun pensioen te
hypothekeren. Vrouwen zullen daarvan de eerste en grootste slachtoffers worden. De stopzetting
van beide stelsels schept veel onzekerheid en is bovendien een sterke aanwijzing dat er plannen
bestaan om honderden contractuelen in openbare diensten te ontslaan. Op die manier wordt het
probleem van de ene tak van de sociale zekerheid naar de andere verplaatst.
Wat ons zeer treft is dat minister Van Quickenborne niet eens de moeite neemt om het personeel
van de openbare diensten te raadplegen. Anders zou hij weten dat hij een groot aantal mensen
rechtstreeks en onherroepelijk raakt in zowel hun financiële toestand als in hun werkvoorwaarden.
De pensioenmaatregelen van minister Van Quickenborne weerspiegelen geen visie op het pensioen
of op de openbare diensten. Ze tonen enkel aan dat hij met een blinde besparingsoperatie kost wat
kost het sociaal systeem waar hij zo allergisch aan is, wil onderuithalen…
Over het feit dat minister Van Quickenborne alle pensioenstelsels wil gelijkschakelen lees je meer in
het andere persbericht in bijlage.
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