
De regering verknoeit 
je pensioen! 

152 euro per maand minder!

• De regering wil de gelijkgestelde periodes beperken voor het pensioen. Zo 
verliest de gemiddelde mannelijke werknemer 152 euro pensioen per maand; 
een vrouw verliest 133 euro.

• Voor de verkiezingen sprak geen enkele partij erover, na de verkiezingen 
verhoogde de regering de pensioenleeftijd meteen naar 67 jaar.

• Landingsbanen (loopbaanonderbreking) en SWT worden afgebouwd door de 
regering. Tegelijk stijgt het aantal zieken. Want nog langer en harder werken 
is voor veel mensen niet haalbaar.

• Dus: langer en harder werken voor minder pensioen.

Laat de regering weten wat je hiervan vindt!
Surf naar www.pensioengeknoei.be en verstuur 
een e-mailboodschap naar de regeringsleden. 

Maak duidelijk dat je dit pensioengeknoei niet pikt!



DE REGERING VERKNOEIT JE PENSIOEN!

Deze regering legde in 2015 een indexsprong op. Dit betekent 2% verlies aan koopkracht voor wie werkt en dus later 
ook in je pensioenberekening. Dit geeft ook 2% verlies aan koopkracht voor wie nu al op pensioen is, en dit zolang het 
pensioen loopt.

Deze regering schafte ook de pensioenbonus af. Ze laat je zelf betalen voor je studiejaren. Ze voorziet nog steeds geen 
enkele verzachting voor zware beroepen. Pensioenminister Bacquelaine dreigt voor je pensioenberekening de eerste 45 
jaar van je loopbaan mee te tellen, en niet de 45 beste jaren.

De taxshift levert niets op voor de gepensioneerden (behalve voor enkele zeer hoge pensioenen). Erger: maar liefst
130.000 gepensioneerden krijgen netto zelfs minder pensioen. Omdat de fiscale hand van deze regering bewust méér
terugneemt dan wat we aan verbetering van pensioen bekomen.

Toch betalen alle gepensioneerden wel de hogere facturen (btw, accijnzen,…). De beloofde compensaties voor deze 
hogere rekeningen gingen enkel naar wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft.  Dit is bijzonder nadelig voor vrouwen, 
die veel meer onvolledige loopbanen kennen.

Nu bakkeleit deze regering over minder gelijkstellingen van werkloosheid en SWT in je pensioen. En ze besliste deze 
zomer dat ze tegen 2019 opnieuw 276 miljoen wegsnijdt in de pensioenen. Die 276 miljoen, dat is meer dan wat de 
rijkste Belgen via de effectentaks zouden bijdragen.  

Deze regering beloofde werkbaar werk om het verplicht langer werken vol te houden. Er kwam geen werkbaar werk maar 
wel meer flexi-jobs, meer overuren, meer nacht- en zondagarbeid, minder tijdkrediet en minder landingsbanen. 

Tegelijk pieken gezondheidsproblemen. Want nog langer en harder werken is voor velen niet houdbaar. Maar wie te lang 
ziek is, wordt onder druk van sancties opnieuw naar het werk geduwd.

Ben je het hier niet mee eens? Wil je zekerheid later? Laat het weten aan de regering. 
Surf naar www.pensioengeknoei.be en verstuur een e-mailboodschap naar de regeringsleden. Zo maak je mee 
duidelijk dat we dit pensioengeknoei niet pikken!

Minder pensioen

Onhoudbaar werk

Het resultaat? Langer en harder werken voor minder pensioen
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Voor de verkiezingen sprak geen partij erover, toch bracht deze regering de pensioenleeftijd naar 67. Deze regering be-
perkt ook de rechten op SWT (brugpensioen), op vervroegd pensioen en op landingsbanen. Of maakt ze zeer duur. Zelfs 
uitstapregelingen die de overheid niets kosten moeten er aan geloven. 

Pensioen pas op 67


