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Pensioenen: geen enkele sociale correctie 

 Minister Bacquelaine pakte  uit met zijn lang aangekondigde sociale correctie voor 
pensioenen ter compensatie voor indexsprong en hogere BTW en accijnzen. Nadat de 
minister aanvankelijk een correctie van 1% aankondigde voor alle minimumpensioenen, 
kwam hij nu gisteren uiteindelijk met een schamele 0,7% op de proppen. Bovendien enkel 
voor werknemers en zelfstandigen met een minimumpensioen én met 45 jaar loopbaan. 
Een gepensioneerde alleenstaande met een minimumpensioen (1.145,80 euro) krijgt zo 
een ‘correctie’ van 8 euro / maand. Of een kwartje per dag. Terwijl deze gepensioneerde 
uitsluitend door de indexsprong al ruim 23 euro /maand inlevert.  Met bovenop nog eens 
een niet-indexering van de belastingschalen gedurende vier jaar. En bovenop  andere 
hogere facturen, gaande van hogere accijnzen tot hogere BTW op onder andere 
elektriciteit. En met in Vlaanderen zelfs de totaal onrechtvaardige en loodzware 
Turteltaks.   

Deze ‘sociale correctie’ is niet alleen lachertje, maar  bovendien ook enorm 
discriminerend :  

•         Voor zeer veel vrouwen die geen een volledige loopbaan hebben. Niet in het minst 
omdat zij pas sinds 2009 een loopbaan van 45 jaar moeten bewijzen. Die vrouwen 
worden vanaf nu gedupeerd voor de keuzes die ze vroeger maakten op basis van 
toen geldende wetgeving. Voor hen is er geen enkele sociale correctie. 

•         Voor alle minimumpensioenen die géén 45 jaar loopbaan hebben. Voor hen is er 
geen enkele sociale correctie. 

  
•         Voor alle pensioenen, die net boven het minimumbedrag uitkomen. Voor hen is er 

geen enkele sociale correctie. 

•         Voor ieder die moet rondkomen met de inkomensgarantie ouderen (IGO). Voor hen 
is er geen enkele sociale correctie. 



•         Voor alle zieken, invaliden of werklozen. Voor hen is er geen enkele sociale correctie.  

Voor zelfstandigenpensioenen en gemengde loopbanen ‘werknemer-zelfstandige’ komt er 
nog eens bij dat de meewerkende echtgenoten pas van 2005 verplicht een 
pensioenloopbaan moesten opbouwen.  Tussen 2003 en 2005 was dit  vrijwillig en vóór 
2003 kon de meehelpende echtgenoot onmogelijk eigen pensioenrechten op te bouwen. 
Voor hen is er geen enkele sociale correctie. 

Al die honderdduizenden zieken, invaliden, werklozen, gepensioneerden die geen enkele eurocent 
‘sociale correctie’ krijgen betalen op last van deze regering een zware asociale factuur.  Finaal mondt 
dit nog maar eens uit in een zeer asociale en onrechtvaardige maatregel.  

 


