
ABVV-visie op de sociale zekerheid van de toekomst 

A. Een sterke sociale zekerheid 

A.1. Een brede sociale bescherming 

Als ABVV zijn we voorstander van een brede sociale bescherming. Alle mensen moeten zich verzekerd 

weten van een waardig inkomen. We delen deze doelstelling met sommige voorstanders van een 

basisinkomen. Maar we blijven ervan overtuigd dat deze doelstelling het best kan bereikt worden via 

een versteking van de Sociale Zekerheid (en het leefloon). Een basisinkomen houdt immers teveel 

nadelen en risico's in, zoals: versterken van sociale ongelijkheid (meer aan wie het niet nodig heeft, 

minder aan wie het wel nodig heeft); nog grotere subsidies aan de bedrijven (basisloon op kosten van 

de gemeenschap); geen bijkomende garanties op werk, zeker voor wie het zwakst staat op de 

arbeidsmarkt (doelgroepkorting zou voor iedereen gelden)... 

Ons sociaalzekerheidsstelsel vertoont echter lacunes die we moeten proberen weg te werken: Zo zijn 

er teveel personen die geen of onvoldoende sociale bescherming genieten. Dit heeft deels te maken 

met het niet in aanmerking nemen van de maatschappelijke evoluties (nieuwe samenlevingsvormen, 

steeds minder gezinnen met één werkende persoon, minder personen dan vroeger die gedurende een 

volledige loopbaan voltijds werken, zodat minder personen fatsoenlijke sociale rechten opbouwen. Er 

zijn meer deeltijdsen, freelancers,…). 

Wij moeten dus ijveren voor de verbetering van dit systeem, opdat de sociale zekerheid een betere 

sociale bescherming zou bieden aan diegenen die (nog) niet (of weinig) bijdragen en die geen (of weinig) 

sociale rechten opbouwen, hoewel ze werkwillig zijn (jonge pas afgestudeerde werklozen, deeltijdse 

werknemers die geen voltijdse baan vinden, …). Door meer mensen de kans te geven zich te integreren 

op de arbeidsmarkt en zich te ontplooien en sociale rechten op te bouwen. En door erover te waken dat 

de voorwaarden billijk zijn en uniform voor wie sociale rechten opbouwt. Daarnaast moet ook ingezet 

worden op een ambitieus beleid van armoedebestrijding. 

Om een groter aantal mensen naar de arbeidsmarkt toe te leiden, moeten we blijven vechten voor een 

verbeterde kwaliteit van de tewerkstelling en voor het aantal beschikbare jobs (in het bijzonder voor de 

jongeren), veeleer dan te rekenen op het basisinkomen dat in de feiten een ontsnappingspoortje zou 

kunnen zijn om zich hiermee niet bezig te hoeven houden en voorrang te geven aan ‘ieder voor zich’ 

boven de collectieve actie en solidariteit.  

 Concrete actiepunten (niveau Sociale Zekerheid) 

o Het sociaalzekerheidsstelsel verbeteren via het sociaal overleg en dus het paritair beheer 

ervan vrijwaren en versterken.  

o De sociale bescherming voor iedereen verbeteren door alle inkomsten (waaronder het 

leefloon) en uitkeringen op te trekken opdat ze hoger zouden zijn dan de armoedegrens . Ook 

de bestaansminima en het leefloon (buiten SZ)  moeten opgetrokken worden tot de 

armoedegrens. 

o Het aandeel versterken van de sociale zekerheid in de vermindering van de sociale 

ongelijkheden door de precarisering te vermijden van de werknemers die kampen met de 

risico’s van het leven (werkloosheid, ouderdom, ziekte, …). 

  



o De sociale rechten herstellen voor de jongeren die nog niet hebben gewerkt 

(inschakelingsuitkering,...). 

o De sociale rechten behouden in geval van vermindering van arbeidstijd (tijdskrediet, 

tijdskrediet einde loopbaan, ...). Het systeem van de gelijkgestelde periodes moet hersteld en 

versterkt worden. 

o Stelselmatig individualiseren van de sociale rechten, zonder afbreuk te doen aan bestaande 

of verworven rechten, wat de nodige overgangsperiodes veronderstelt. De individualisering 

van sociale rechten heeft het opheffen van de verschillende categorieën gekoppeld aan de 

gezinssamenstelling, als doel en zal als gevolg hebben dat  het niveau van de uitkeringen 

wordt verhoogd door het opheffen van het statuut van samenwonende en door de 

opwaardering van het statuut van alleenstaande. 

o Door de sociale zekerheid de bijkomende bestaansrisico’s te doen dekken, waaronder 

alleenstaand zijn met kinderen ten laste, wat al te vaak leidt tot armoede (vooral bij vrouwen), 

door verhoogde uitkeringen te voorzien voor bepaalde gevallen naargelang van de 

maatschappelijke evoluties, waaronder de eenoudergezinnen. 

A.2. Een sterke sociale verzekering 

Elke werknemer heeft recht op een uitkering in verhouding tot het verdiende loon. Daarom pleit het 

ABVV voor een versterking van de vervangingsgraad o.a. voor de pensioenen. Op die manier behouden 

alle werknemers hun levensstandaard en dat binnen de wettelijke sociale zekerheid.  

Hoewel voor de berekening van de sociale zekerheidsuitkeringen een berekeningsplafond gehanteerd 

wordt om de solidariteit van de hoogste inkomens te laten spelen is het een absolute noodzaak dat die 

berekeningsplafonds hoog genoeg liggen om het verzekeringskarakter echt te kunnen waarborgen. De 

aanpassing aan de reële welvaartsevolutie van de plafonds is daarbij een must.  

Bovendien moet een langere loopbaan meer opbrengen. Door afschaffing van pensioenbonus en 

aantasting van gelijkgestelde periodes zal het opgelegde langer werken voor de meeste werknemers 

leiden tot minder pensioen. Dit holt het verzekeringsprincipe natuurlijk volledig uit. 

De huidige evolutie waarbij hoogste inkomens “weglopen” van de sociale zekerheid moet omgebogen 

worden. Het bijdragen aan de sociale zekerheid mag niet geoptimaliseerd worden in functie van de 

uitkeringen, door bijdragevrije loonvoordelen toe te kennen bovenop het geplafonneerd loon. Met de 

huidige trend om uitkeringsgerechtigden te stigmatiseren en uitkeringen te verlagen wordt het afhaken 

voor de betere inkomens nog makkelijker. Onze sociale verzekering moet weer bovenop de agenda 

gezet worden als iets moois dat elke werknemer maar ook de maatschappij in haar geheel beter maakt.  

 Concrete actiepunten 

o Versterken van het verzekeringsprincipe door de verbetering van het vervangingspercentage 

voor de berekening van de sociale uitkeringen. 

o Individualisering van de socialezekerheidsrechten door een gelijkschakeling van alle 

berekeningspercentages op het niveau voor dat van gezinshoofden (zie verder). 

o Inhaaloperatie voor de berekeningsplafonds in de sociale zekerheid.  

o Automatische toepassing van de wettelijke voorziene parameters voor de 

welvaartsaanpassingen, zowel voor de minimumuitkeringen (1%), de gewone uitkeringen 

(0,5%) als de berekeningsplafonds (1,25%). 

o Onderwerpen van alle loonvoordelen aan een bijdrageplicht (aan SZ en fiscaliteit) (zie verder). 

  



A.3. Federaal karakter van de SZ vrijwaren 

De sociale zekerheid moet werknemers op een uniforme manier verzekeren, los van de plaats waar ze 

wonen of werken. De sociale bescherming kan m.a.w. niet een afgeleide zijn van de regionale 

economische situatie en evenmin van de bedrijfs- of sectorsituatie. Voor het behoud en de versterking 

van de interpersoonlijke solidariteit moet de sociale zekerheid federaal blijven. 

 Concrete actiepunten 

o Een gelijke behandeling waarborgen van de werknemers in dit land door het behoud van de 

sociale zekerheid op federaal vlak 

o Een sociale invulling van de overgedragen bevoegdheden (bevoegdheid van onze 

intergewestelijken) en een respect voor het paritaire beheer. 

o De impact meten van het federaal beleid op de sociale actie en het gezondheidsbeleid van de 

deelstaten: de ziekenhuishervorming, de gezondheidsberoepen,… 

o Behoud van voldoende coherentie van de overgedragen bevoegdheden, alleen al om de 

rechten van werknemers te vrijwaren in geval van arbeidsmobiliteit. 

B. Een stevige financiering van de sociale zekerheid 

Er moet vermeden worden dat de middelste lonen de volledige financiering van de sociale zekerheid 

moeten dragen. Daarom moeten mechanismen waarbij de hoogste lonen ontsnappen aan sociale (en 

fiscale) bijdragen worden ingedijkt en juridisch gekaderd. Vandaag ontwikkelen deze zaken zich in een 

soort van juridische leemte waarbij werkgevers en sociale secretariaten vrij spel hebben en werknemers 

vaak het mes op de keel worden gezet met argumenten als behoud van werkgelegenheid. 

De vermindering van patronale bijdragen moet gekoppeld worden aan tewerkstellingsverbintenissen 

(zoals compenserende tewerkstelling bij collectieve arbeidsduurvermindering); de minder-inkomsten 

door bijdrageverminderingen moeten volledig worden gecompenseerd door alternatieve inkomsten (zie 

verder). 

Die alternatieve inkomsten moeten niet alleen de minderinkomsten opvangen maar ook zorgen voor 

bijkomende ontvangsten om de groeiende noden op te vangen ten gevolge van veroudering en andere 

maatschappelijke trends. In de discussie over de verbreding van de financieringsbasis van de Sociale 

Zekerheid worden er vanuit progressieve hoek ook voorstellen gelanceerd om heffingen in te voeren op 

robots of machines. Wat het ABVV betreft, mogen er geen taboes zijn in de discussie over de 

financieringsbronnen van de Sociale Zekerheid. Wel dient er op gewezen te worden dat er in ons land 

op regionaal en gemeentelijk niveau reeds heffingen bestaan op drijfkracht en op materieel en outillage 

die aangewend worden om de uitgaven van de regionale en de gemeentelijke overheden te financieren. 

Het ABVV pleit reeds lange tijd voor een bredere financieringsbasis van de Sociale Zekerheid waarbij 

ook inkomsten uit vermogen worden aangesproken. Dit kan de vorm aannemen van een Algemene 

Sociale bijdrage berekend over het globale inkomen.  

De wet houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid moet zodanig herzien 

worden dat het verzekeringskarakter behouden blijft en dat bijgevolg de verschillende 

financieringsbronnen voldoende zouden zijn om in te spelen op de behoeften van de loontrekkenden 

die kampen met de risico’s van het leven.  

  



 Concrete actiepunten 

o Er moet absoluut worden vermeden dat op ondernemings- of sectorniveau een loongrens 

wordt gehanteerd waarboven enkel netto- voordelen worden toegekend en dus geen sociale 

bijdragen worden betaald. Dergelijke optimalisatie van de persoonlijke sociale zekerheid 

ondergraaft de solidariteit en de financiering van de SZ. Een loongrens tot waar sociale 

bijdragen worden betaald is bovendien onwettig daar die niet voorzien wordt in de sociale 

zekerheidsreglementering. Alle huidige en eventuele toekomstige patronale 

bijdragenvermindering moeten verplicht gecompenseerd worden middels de alternatieve 

financiering. 

o Deze alternatieve financiering dient in eerste instantie gezocht te worden bij de inkomsten uit 

kapitaal en vermogen. Dit kan door een bijkomende bijdrage te koppelen aan de roerende 

voorheffing, die tevens een ontradend effect heeft op de vervennootschappelijking van 

beroepsinkomsten. 

o De invoering van een algemene sociale bijdrage kan gebeuren door de bestaande bijzondere 

sociale bijdrage voor werknemers op volgende vlakken te hervormen: 

 Toepassing uitbreiden naar alle vormen van inkomen en voor alle belastingbetalers (ook 

zelfstandigen) in plaats van enkel op lonen, onroerende inkomsten en sociale uitkeringen. 

 Afschaffing van het inkomstenplafond (72.500 euro bruto/jaar) waarboven deze bijdrage 

niet verschuldigd is. 

o De wet op de financiering van de SZ moet opnieuw worden herzien, rekening houdend met 

hogergenoemde uitgangspunten (bijv. een voldoende alternatieve financiering om het 

evenwicht van de sociale zekerheid te waarborgen).  Bovendien: 

 Moet de sociale zekerheid haar verzekeringskarakter behouden en mag ze niet afhangen 

van begrotingsdoelstellingen.  

 Moet de rol van de sociale gesprekspartners in het beheer van de sociale zekerheid 

versterkt worden, want alleen dankzij een paritair beheer kan de stabiliteit van de sociale 

zekerheid, dat een essentieel element is van sociale cohesie en beter samenleven, 

gegarandeerd worden.  

 Moet de sociale zekerheid een stabiele financiering krijgen dankzij een duurzame 

evenwichtsdotatie en dankzij een robuuste financiering gebaseerd op het kapitaal en het 

vermogen (zie hierboven). 

C. Onze verbeteragenda 

C.1. Horizontale verbeteringen  

 Versterken van het verzekeringsprincipe door de verbetering van het vervangingspercentage 

voor de berekening van de sociale uitkeringen. 

 Zo veel mogelijk streven (dit wil zeggen zonder vermindering van de vergoedingen ten gevolge 

van beperkte begrotingsmiddelen) naar de individualisering van de sociale rechten.  

Eerste stappen zouden erin kunnen bestaan 

o De inkomstendrempels (van andere gezinsleden) vanaf wanneer de sociaal verzekerde 

beschouwd wordt als samenwonende, veeleer dan gezinshoofd, op te trekken.  

o Een gelijkschakeling van alle berekeningspercentages op het hoogste niveau, nl. dat voor 

gezinshoofden. 

o Verhoogde uitkeringen in bepaalde gevallen voorzien, bv. eenoudergezinnen.  



 Alle sociale uitkeringen optrekken, zodat ze boven de armoedegrens zouden liggen. 

Om hierin te slagen, is het meer bepaald van essentieel belang over te gaan tot: 

o De automatische toepassing van de welvaartsparameters voorzien in de wet op het 

generatiepact.  

o Een inhaaloperatie voor de berekeningsplafonds in de sociale zekerheid.  

 Wegwerken sociale en fiscale drempeleffecten zodat verhoging van sociale uitkeringen geen 

negatieve impact hebben op het recht op sociale voordelen en de verhoging niet wordt afgeroomd 

langs fiscale weg. 

C.2. Betere pensioenen 

 67 jaar om op pensioen te gaan is te laat en niet te verantwoorden. Er staan grote groepen 

werknemers te wachten op een job. Denken we maar aan de jongeren, mensen met een migratie-

achtergrond. Nergens in Europa is de kloof op de arbeidsmarkt tussen mensen die buiten de EU 

geboren werden en mensen die hier geboren werden groter dan in België. Bovendien blijven onze 

pensioenen betaalbaar. De wettelijke pensioenleeftijd moet terug omlaag. De eindeloopbaan kan 

soepeler en meer respectvol voor elke werknemer en zeker deze met belastend werk.  

Wij willen dat werknemers een waardig wettelijk pensioen hebben. Dit betekent dat de 

levensstandaard behouden moet worden. We geven vandaag in verhouding tot de andere EU-

landen, weinig uit aan pensioenen. Het is dringend tijd om extra middelen in te zetten voor een 

beter pensioenstelsel.  

 Concrete actiepunten 

o Absolute prioriteit voor een versterkt wettelijk pensioenstelsel (via repartitie). Geen invoering 

van een puntenpensioensysteem dat onzekerheid meebrengt en de pensioenen herleidt tot 

een budgettaire en demografische aanpassingsvariabele. 

o Wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar 

o Vervroegd pensioen op 62 jaar na 40 jaar loopbaan. 

o Recht op vervroegd pensioen voor belastend werk op 60 jaar na 35 jaar belastend werk of na 

40 jaar loopbaan waarvan 20 jaar belastend werk. Een intrede in het pensioen voor belastend 

werk gaat uit van een volledige loopbaan voor de berekening. 

o Registratie van criteria voor belastend werk die leiden tot een gepast eindeloopbaanbeleid 

o Volwaardige gelijkstelling voor periodes met sociale uitkeringen of voor periodes gelijkgesteld 

met werk. 

o Wettelijk pensioen van 75 % van het gemiddelde loon want hierdoor versterken we het 

verzekeringsprincipe voor iedereen. Bovendien harmoniseren we hierdoor naar boven toe met 

de ambtenarenpensioenen 

o Op termijn: Volledige loopbaan na 40 jaar want 45 jaar loopbaan wordt amper bereikt en zorgt 

er voor dat de wettelijke pensioenen lager zijn. Door de loopbaaneis voor de berekening 

haalbaar te maken versterk je je verzekeringsprincipe (pensioen in 40sten i.p.v. 45sten). 

o Een minimumpensioen van 1.500 euro netto, want dit is een minimum om van te leven 

wanneer je op pensioen bent. De kosten nemen alleen maar toe met de leeftijd.  

o Een inhaaloperatie voor de oudste en vaak laagste pensioenen 

o Recht op minimumpensioen na 30 jaar halftijdse tewerkstelling want vandaag vallen te veel 

vrouwen door de mazen van de minimumbescherming. 



o Bijkomende financiering voor vergrijzing via : bestrijding fiscale fraude en fiscale ontduiking, 

terugschroeven fiscale cadeaus, vermogen- en meerwaardebelasting, bijkomende 

werkgeversbijdrage,… 

o Herinvoering van de pensioenbonus om langer werken meer pensioenrecht te geven 

C.3. Betere ziekte- uitkeringen en gezondheidszorgen  

 Wij moeten de toegang tot kwaliteitsvolle, solidaire en billijk gefinancierde gezondheidszorg voor 

iedereen blijven eisen en moeten ons dus kanten tegen de begrotingsbeperkingen opgelegd door 

de Regering, alsook de prijsstijgingen van de farmaceutische specialiteiten aanvaard door deze 

Regering. Zij hebben immers tot gevolg dat steeds meer zieken niet meer de middelen hebben 

de geneesmiddelen te nemen die hen zijn voorgeschreven.  

De aandacht en de inspanningen zouden bovendien meer gericht moeten zijn op de preventie 

van gezondheidsproblemen, meer bepaald op het werk en op een beter sectoraal beheer waar 

mogelijk in het algemeen belang.  

Wat de re-integratieplannen van zieken op het werk betreft, is het nodig er het vrijwillige karakter 

van te garanderen alsook een multidisciplinaire aanpak om de zieken gepast te begeleiden naar 

een terugkeer naar het werk, wanneer ze dit wensen. Deze re-integratieplannen mogen 

bovendien in geen geval feitelijke ontslagmachines zijn. De zieke werknemers moeten 

beschermd worden tegen het omzeilen van de procedures door de werkgevers.   

Wanneer werknemers arbeidsongeschikt of invalide zijn, moeten ze de garantie hebben van een 

vervangingsinkomen dat hen en hun gezin in staat stelt in waardigheid te leven en om het hoofd 

te kunnen bieden aan eventuele bijkomende uitgaven die verband houden met hun 

gezondheidsproblemen.  

Tot slot, zouden meer beroepsziekten als dusdanig erkend moeten worden op de lijst van de 

beroepsziekten. 

 Concrete actiepunten 

o De groeinorm van het budget gezondheidszorg moet opwaarts herzien worden en 

teruggebracht worden op het niveau vastgelegd door de vorige regering, d.w.z. op minstens 

3%, en toenemend in functie van de toename van de kosten verbonden aan de demografische 

evoluties (toename en vergrijzing van de bevolking), de technologische ontwikkelingen en niet 

ingevulde noden (terugbetaling psychologen, versterken wijkgezondheidscentra e.d.). 

Beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg moet vooral worden nagestreefd via een 

efficiëntere organisatie van de gezondheidszorg (stimuleren van: globaal medisch dossier, 

generische geneesmiddelen, werken met openbare aanbestedingen om met hetzelfde 

resultaat het goedkoopste medicijn in de markt te zetten (Kiwimodel), samenwerking tussen 

zorgaanbieders e.d.) 

o Bijkomende middelen – te financieren dankzij de goedkeuring van een eerlijke en billijke 

fiscaliteit – moeten door de overheid toegekend worden voor de preventie van 

gezondheidsproblemen, wat op langere termijn zal toelaten grotere besparingen door te 

voeren in de gezondheidszorg.  

o Maatregelen die de preventie van de gezondheidsproblemen gelinkt aan het werk moeten 

versterken, moeten gepromoot worden: de sociale inspectie versterken, beter  de wet welzijn 

en de wet psychosociale belasting toepassen. 

o Het remgeld (deel ten laste van de patiënt) moet verminderd worden, meer bepaald voor 

tandverzorging om onder meer een betere preventie van tandproblemen te verkrijgen.  

o De maximumfactuur (MAF) moet neerwaarts herzien worden. De derdebetalersregeling 

veralgemenen. 



o De inkomensplafonds die de toegang tot verhoogde tegemoetkomingen (RVT-statuut) 

toelaten, moeten opwaarts herzien worden. 

o De wachttijd die van 6 naar 12 maanden is opgetrokken vooraleer de ziekte-uitkeringen te 

kunnen genieten, moet opnieuw naar 6 maanden gebracht worden. 

o De ziekte-uitkeringen moeten voor alle sociaal verzekerden boven de armoedegrens 

opgetrokken worden.  

o De verzekeringssystemen reguleren in het belang van de patiënten (cf. probleem van de 

hospitalisatieverzekeringen die bijna verplicht worden voor de leden van de ziekenfondsen en 

die een bijkomende last vertegenwoordigen. Probleem van de privéverzekeringen die de 

risicodekking verminderen – waaronder de uitsluiting van de dekking van medische kosten die 

het resultaat zijn van een burn-out):  

 Allereerst de basisdekking van de verplichte verzekering in gezondheidszorg zo betaalbaar 

en ruim mogelijk maken, 

 Aan de privéverzekeringen opleggen de risico’s te behouden die duur blijken te zijn in de 

basisdekking van de ziektepolis, veeleer dan hun toe te laten risico’s zoals burn-out eruit 

te halen. 

o De sinds 1 december 2016 ingevoerde reglementering betreffende de re-integratieplannen 

van zieken fundamenteel herzien om er een instrument van te maken voor de begeleiding van 

zieken die naar het werk willen terugkeren.  

o Het syndroom van professionele uitputting (of burn-out) laten erkennen op de lijst van 

beroepsziekten. 

o Het actieplan burn-out uitgewerkt in het kader van de maatschappelijke uitdagingen van het 

IPA laten financieren door een fonds dat door de overheid en de werkgevers wordt gespijsd.  

o Vergoedingen naar aanleiding van een arbeidsongeval of beroepsziekte moeten volledig 

kunnen gecumuleerd worden met een pensioenuitkering (wat voor een gewoon ongeval met 

vergoeding van een privé-verzekering wel kan). 

C.4. Betere werkloosheidsverzekering 

 De werkloosheidsverzekering moet een vangnet zijn voor wie zijn job verliest of moeilijkheden 

heeft om werk te vinden. Werknemers moeten op dit vangnet kunnen vertrouwen. Hiervoor is het 

belangrijk dat de voorwaarden voor recht op uitkeringen duidelijk en transparant zijn, en dat de 

uitkeringen hoog genoeg zijn om periodes van werkloosheid te kunnen overbruggen aan dezelfde 

levensstandaard.  

Met betrekking tot de hoogte van de uitkeringen, is een belangrijk strijdpunt van het ABVV de 

individualisering van uitkeringen. Het onderscheid in uitkeringen tussen samenwonenden en 

alleenstaanden is achterhaald en maakt uitkeringsgerechtigden financieel afhankelijk. Het ABVV 

eist dan ook de optrekking richting tarief gezinshoofden. Dit zou meteen heel wat discussies en 

rechtszaken over de vraag of er al dan niet sprake is van samenwoning vermijden, en 

rechtszekerheid bieden aan uitkeringsgerechtigden in nieuwe woonvormen (cohousing, 

kangoeroewonen,…).  

Tot slot is het belangrijk dat de werkloosheidsverzekering een recht is waarop een werkloze zich 

zonder gêne kan beroepen. Hulp en ondersteuning bij de zoektocht naar werk zijn nodig, en ook 

controle en sancties zijn nodig om misbruiken te voorkomen. Maar ondersteuning en controle 

mogen in geen geval verworden tot een jacht op werklozen en verplichtingen die als onredelijk of 

zinloos worden ervaren. 

  



 Concrete actiepunten 

o Inschakelingsuitkeringen:  

In deze periode van grote jongerenwerkloosheid, is het belangrijk dat jongeren kunnen 

rekenen op uitkeringen en op begeleiding bij hun zoektocht naar werk.  

De afgelopen jaren werden heel wat besparingsmaatregelen genomen op de kap van 

jongeren. Deze maatregelen zijn asociaal en contraproductief en moeten afgeschaft worden, 

zowel de diplomavoorwaarde als de beperking van de inschakelingsuitkeringen in de tijd.  

o Jeugdgarantie: 

In het kader van de Europese jongerengarantie heeft België en de deelgebieden al 

inspanningen gedaan om jongeren aan het werk te helpen. Er zijn ook zichtbare resultaten, 

maar toch moeten we vaststellen dat men er niet in is geslaagd om iets te doen aan de situatie 

van de meest kwetsbare groepen. De langdurige werkloosheid van laaggeschoolde jongeren 

en werknemers met een migratie-achtergrond blijven problematisch. We pleiten dan ook voor 

een verderzetting en uitbreiding van de jeugdgarantie met een algemene garantie voor 

jongeren op een kwalitatieve job, opleiding of stageplaats na maximum 4 maanden 

werkloosheid. 

o Tijdelijke werkloosheid:  

Voor tijdelijke werkloosheid besliste de regering dat enkel nog uitkeringen toegekend worden 

indien de werknemer voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor volledige 

werkloosheid. De sociale partners gaven hierover unaniem negatief advies, maar dat kon de 

regering niet tegenhouden. Deze maatregelen brengt heel wat administratieve rompslomp met 

zich mee, maar is vooral heel onrechtvaardig. Waarom een werknemer straffen als zijn 

werkgever zijn verplichting om hem werk te geven niet nakomt? Het ABVV eist dan ook de 

afschaffing van deze maatregel.  

o Volledige werkloosheid: 

Het ABVV heeft zich altijd verzet tegen de degressiviteit van de uitkeringen, en zal dat blijven 

doen. Het verzekeringsprincipe houdt in dat werklozen recht hebben op een uitkering 

berekend op basis van hun laatste loon.  

De opvolgings- en controleprocedures (zoals de dispo procedure) leggen heel wat 

verplichtingen op aan de werkloze. Daartegenover staat geen enkele (afdwingbare) 

verantwoordelijkheid voor de overheid om voldoende kwaliteitsvolle jobs te voorzien. Het 

ABVV is voorstander van het invoeren van een garantie voor een passende baan, 

werkervaring of opleiding binnen een redelijke termijn. Niet alleen voor (laaggeschoolde) 

jongeren , maar ook voor (zeer) langdurig werklozen. Bovendien moet er een recht zijn op een 

gegarandeerde uitkering. Deze garantie moet stevig omkaderd worden, na onderhandelingen 

met de sociale gesprekspartners, om elk misbruik, elke ontsporing, elk buitengewoon voordeel 

voor de werkgevers enz. te vermijden.   

C.5. Een betere eindeloopbaanregeling via SWT en landingsbanen 

Het ABVV is – naast de mogelijkheden om vervroegd op pensioen te gaan  voorstander van het behoud 

van SWT-statuut, zonder verdere verstrenging van de voorwaarden en met volledige gelijkstelling voor 

het pensioen. Enerzijds biedt het SWT verdiende rust voor werknemers met lange en/of zware 

loopbaan. Bij herstructureringen vormt het SWT vaak een noodoplossing, die zowel een degelijk 

inkomen garandeert aan ontslagen werknemers als een manier vormt om werkgevers te 

responsabiliseren. Tot slot herinneren we eraan dat de vergoeding SWT behouden blijft als de 

werknemer terug aan het werk zou gaan. Een werknemer zou een deeltijdse of lichtere job kunnen 

aanvaarden, zonder financieel nadeel te lijden. Bovendien moet het recht op landingsbanen terug 

verbeterd worden zodat het werk doenbaar blijft ,ook voor oudere werknemers.  



 Concrete actiepunten: 

Geen verdere verstrenging van de voorwaarden voor toegang tot het SWT. Recht op SWT voor 

herstructurering of onderneming in moeilijkheden vanaf 56 jaar en recht op SWT voor belastend 

werk en lange loopbaan vanaf 58 jaar. 

o Het ABVV heeft zich altijd verzet tegen de beschikbaarheid van werknemers in SWT omdat 

het SWT zodanig is verstrengd dat wie nog recht heeft al een hele lange of zware loopbaan 

achter de rug heeft. Bovendien is de huidige regeling complex en zorgt ze voor heel wat vragen 

en rechtsonzekerheid bij (kandidaat) SWT-ers. Wie nog wenst te werken, moet dat natuurlijk 

kunnen, en moet kunnen rekenen op begeleiding als daar nood aan is.  

o Voor elk SWT-stelsel geldt een andere methode om de loopbaanvoorwaarde te berekenen. 

Voor de vrijstelling van beschikbaarheid geldt nog een andere berekeningsmethode. Het wordt 

al te moeilijk om werknemers correct te informeren over hun rechten en verplichtingen. Het 

ABVV zet zich in voor een vereenvoudiging van de loopbaanberekening zonder de toegang 

te beperken. 

o Recht op tijdskrediet-landingsbanen (halftijds of 1/5de) met RVA-uitkering op 55 jaar.  

o Werkgevers responsabiliseren om een passend eindeloopbaanbeleid op te zetten (versterken 

CAO 104, zie hoger) 

o Vervangingsplicht voor oudere werknemers die hun loopbaan verminderen of in een 

eindeloopbaanregeling (behalve ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering 

 


