NA 1820 DAGEN EINDELIJK EEN OPLOSSING VOOR PENSIOENEN !
Kameraden,
Sinds oktober 2015 gaf Gazelco de aanzet om de pensioenen van de gebaremiseerde werknemers in de Gas- en
Elektriciteitssector te waarborgen binnen het Paritair Comité 326. Zoals Gazelco reeds meermaals uitgelegd heeft,
hadden (voor ons onaanvaardbare) regeringsmaatregelen ervoor gezorgd dat extra-legale pensioenkapitalen en -rentes
tot soms 40 % (!) verminderd werden voor diegenen die ressorteren onder de loon- en arbeidsvoorwaarden van vóór
2002. Gazelco heeft dikwijls als enige betrokken partij zeer standvastig het standpunt blijven aanhouden dat verloren
euro’s moesten teruggevonden worden voor alle betrokkenen.
Met enige trots kunnen we jullie melden dat vandaag in het Paritair Comité hiervoor de nodige Collectieve
Arbeidsovereenkomsten en pensioenreglementen werden ondertekend én meerdere patronale verklaringen schriftelijk
werden bevestigd, die samen onderdeel zijn van een globaal plan pensioenen.
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Een Collectieve Arbeidsovereenkomst Elgabel werd ondertekend, die voorziet in een aanpassing van dit plan
voor werknemers geboren na 1.1.1962 en die de hieraan gekoppelde pensioenreglementen en
ondernemingsplannen bundelt. Omdat de werknemers in het Elgabelplan die geboren zijn na 1.1.1962
geïmpacteerd werden door een nieuwe wet en hierdoor tot 40% van hun beloofde pensioenkapitaal konden
verliezen, werd er voor hen een aangepaste formule uitgewerkt, die elke euro pensioenkapitaal die voorzien
was vóór de nieuwe wet vandaag terug garandeert.
Een Collectieve Arbeidsovereenkomst Enerbel werd ondertekend. Niettegenstaande dat de werknemers met
loon- en arbeidsvoorwaarden van ná 2001 niet rechtstreeks geïmpacteerd werden door de nieuwe wetgeving,
heeft Gazelco in de loop van de onderhandelingen een verhoging van de patronale bijdragen kunnen bekomen
en het behoud van Enerbel als sectorplan kunnen waarborgen.
Patronale verklaring ‘TPM’ : deze waarborgt voor de werknemers, geboren na 1.1.1962 en die kunnen
genieten van een vervroegde sectorale uitstapregeling (57/59 jaar), dat hun rechten Inzake anciënniteit en
arbeidsratio ook meetellen in het Elgabelplan.
Patronale verklaring ‘Regime B’ : ook de werknemers, geboren na 1.1.1962 die onder het pensioenplan
‘Regime B’ (rentesysteem) ressorteren, worden geïmpacteerd door de nieuwe wet. Ook voor hen is een
aangepaste formule voorgesteld die de beloofde rentes waarborgt. Wegens tijdsgebrek is het
pensioenreglement ‘Regime B’ nog niet volledig aangepast. Met deze verklaring engageren de werkgevers zich
ertoe om dit op korte termijn ook overeen te komen.
Patronale verklaring ‘Langerlo’ : dit is ook een dossier dat Gazelco al meerdere jaren van heel dichtbij ter harte
neemt, ook via een juridische procedure. De ex-werknemers van de centrale Langerlo, die het slachtoffer
geworden zijn van een faling, hebben nog steeds hun schuldvorderingen niet uitbetaald gekregen aangezien
het eindvonnis nog steeds niet uitgesproken is. In deze verklaring is er een engagement om alvast de
overfinanciering in het pensioenplan van de betrokkenen op korte termijn evenredig te voorzien voor de
rechthebbenden.

Gazelco dankt alle onderhandelaars en experten die hebben bijgedragen tot het resultaat van dit globaal
plan. Bovendien danken we alle Gazelco-militanten voor hun doorzettingsvermogen en vastberadenheid ! Nogmaals
kunnen we als Gazelco bewijzen dat ‘onderhandelen zolang het kan, actie voeren als het moet’ geen loze slogan is !
SAMEN STERK !
Met kameraadschappelijke groeten,
GAZELCO
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