
Crashen voor de 
eindmeet
Steeds meer werknemers vallen 
langdurig ziek vlak voor hun 
pensioen.
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Vorige week hield De Croo zijn State of the Union met de 
krachtlijnen van het beleid van de Vivaldi-regering voor de 
komende twee jaren.  

Steeds meer werknemers crashen op enkele jaren van hun pensioen. 
Op vijf jaar tijd is het aantal mensen die doorstromen van een ziekte-uitkering 
naar hun pensioen met één vierde gestegen. Dat blijkt uit cijfers die PVDA-
volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders opvroeg bij minister van pensioenen 
Lalieux (PS). 

In 2016 waren er 12 756 personen die vlak voor hun pensionering langdurig ziek 
werden. Dat aantal steeg tot 15 904 in 2020. Een stijging van 25% op vijf jaar tijd. 
Dat is gevoelig meer dan de totale stijging van het aantal langdurig zieken in die 
periode, namelijk 20%. 

De sterkste stijging zien we bij mensen die tussen 1 en 2 jaar thuis zijn (+76%), 
tussen 2 en 5 jaar (+58%) en tussen 5 en 10 jaar (+37%). De grootste stijging zien 
we bij mensen die tussen de 1 en 2 jaar ziek zijn vlak voor hun pensioen, en niet 
bij de zogezegde ‘profiteurs die heel hun leven op de ziekenkas zitten’. 

Gaby Colebunders schrikt niet van de cijfers: “Deze cijfers bevestigen wat 
studies keer op keer weer aantonen: dat het ondoenbaar is om nog langer te 
werken. Sinds 2012 werd het brugpensioen afgebouwd en werden mensen 
gedwongen om langer te werken. Maar werkbaar werk is er niet gekomen. 
Mensen gaan door, maar op een gegeven moment halen de werkdruk en de 
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fysieke belasting hen toch in. Dan crashen ze en komen ze in de 
ziekteverzekering terecht. Wat hebben we dan bereikt?  Méér zieken en dus ook 
méér kosten voor onze sociale zekerheid.”

Greet (62 jaar) 
Nu met pensioen, maar twee jaar geleden liep ook zij een burn-out op. Als 
administratief medewerkster in een ziekenhuis was zij verantwoordelijk voor de 
receptie en de planning op de afdeling gastro-enterologie. 

"Ik werkte al 31 jaar in de kliniek, maar receptie en planning waren nieuw voor 
mij. Er was geen echte vorming, ik moest het zelf maar uitzoeken. Het was al 
stressvol om de dagelijkse taken te kunnen opvolgen, en dan moest ik ook nog 
vervangingen doen. Ik kreeg er niet veel respect of dankbaarheid voor terug. Het 
werd me teveel en toen werd ik jammer genoeg ziek. Ook ik had gehoopt dat de 
laatste jaren van mijn carrière wat mooier waren geweest, want voordien heb ik 
echt met veel plezier in de kliniek gewerkt."

De cijfers tonen ook aan dat arbeiders de tabellen aanvoeren als het 
gaat om het aantal mensen die voor hun pensioen al kapot gewerkt zijn. De 
oorzaak is uiteraard de fysieke belasting van veel arbeidersjobs. We zien ook een 
opvallende stijging bij zowel vrouwelijke arbeiders als bedienden. Bij vrouwelijke 
bediendes gaat het tussen 2016 en 2020 zelfs om een stijging van 78 procent. 
Mogelijks zit de grote uitval in de zorgsector hier voor iets tussen. 
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Het ‘terug-naar-werk-beleid’ 

Minister Vandenbroucke belooft voor deze mensen alvast geen beterschap. 
Werkgevers die met veel langdurig zieke 55-plussers zitten, kunnen hiervoor 
geen sancties krijgen.  

Een sociaal pensioenstelsel zou volgens de linkse oppositiepartij rekening 
moeten houden met de sociale realiteit. Gaby Colebunders: “Een 60-jarige 
bouwvakker of verpleegster is vandaag even versleten als een halve eeuw 
geleden. Daarom vinden wij dat het vervroegd pensioen mogelijk moet zijn vanaf
60 jaar na 40 jaar carrière en landingsbanen voor alle 55-plussers open blijven 
zodat werken ook voor oudere werknemers werkbaar blijft.”
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