
 
RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR 

 
Het Raadgevend Comité voor de pensioensector, opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 
oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector en waarvan 
de leden bij het ministerieel besluit van 27 januari 2003 houdende benoeming van de leden van de 
plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector werden benoemd, heeft als 
taak adviezen uit te brengen op eigen initiatief of op verzoek van de Minister bevoegd voor 
Pensioenen. 
 
Met toepassing van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van 5 oktober 1994 brengt het 
Raadgevend Comité voor de pensioensector volgend advies uit: 
 
 
 
ADVIES VOOR HET EUROPEES VOORZITTERSCHAP OVER HET 
GROENBOEK VAN DE EUROPESE UNIE 
 
 
Het door de Europese Commissie gepubliceerd Groenboek geeft een overzicht van de 
uitdagingen voor het pensioenbeleid naar aanleiding van de vergrijzing van de bevolking en 
de gevolgen van de economische en financiële crisis. 
  
In het verslag stelt men een veralgemeende tendens vast om de wettelijke pensioenen 
(eerste pijler) te hervormen en om de aanvullende pensioenen ter compensatie verder te 
ontwikkelen. Uit dit verslag blijkt ook de neiging om in de aanvullende regelingen de stelsels 
met gewaarborgde voordelen te vervangen door stelsels met vaste bijdragen. In het verslag 
wordt ook vastgesteld dat de privépensioenfondsen 20% van hun waarde verloren hebben. 
  
Het verslag stelt de volgende diagnose: 
- ontoereikende pensioenen moeten worden verhoogd;  
- de financiering door overheidsgeld moet worden versterkt; 
- er moet voorrang worden gegeven aan de verhoging van de effectieve pensioengerechtigde 
leeftijd 
- de reglementering van de pensioenregelingen door kapitalisatie moet worden herzien op 
nationaal en Europees niveau 
- de financiële markten moeten beter worden gereglementeerd. 
  
Het Belgisch Raadgevend Comité voor de pensioensector is van oordeel dat de 
toereikendheid van de pensioenen, dit wil zeggen op een voldoende hoog niveau, eerst en 
vooral moet berusten op de eerste pijler die door repartitie gefinancierd wordt. De 
kapitalisatiestelsels kunnen enkel aanvullend zijn. Het is duidelijk dat ze kwetsbaar zijn voor 
financiële crisissen. 
  
Dankzij de open coördinatiemethode kon nuttige informatie tot nu toe worden uitgewisseld, 
maar ze heeft de grenzen van haar mogelijke invloed op het nationaal beleid bereikt. 
Niettegenstaande het subsidiariteitsprincipe moet de EU gemeenschappelijke doelstellingen 
voorstellen voor een minimuminkomen, een minimumpensioen, vervangingsratio's en een 
indexering die gelijke tred houdt met de loonevolutie. De gepensioneerden, die reeds de 
gevolgen van de hervormingen van de wettelijke pensioenen hebben ondergaan, moeten 
geen nieuwe offers brengen om de overheidsfinanciën weer in evenwicht te krijgen. Een 
algemeen tewerkstellingsbeleid is de beste manier om de toekomst van de pensioenen veilig 
te stellen. 
  
De recente financiële crisis bewijst dat de reglementering van de pensioenregelingen door 
kapitalisatie moet worden herzien en de financiële markten beter moeten worden 
gereglementeerd, zowel op nationaal als op Europees niveau. Daarnaast mogen we de 
omgekeerde hypotheek niet aanvaarden als oplossing voor ontoereikende pensioenen.  Door 



dit systeem zijn de gepensioneerden blootgesteld aan de risico’s van schommelende 
rentevoeten en van een crisis op de immobiliënmarkt in geval van verkoop. 
 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 4 november 2010. 
 
 
Ondervoorzitter                                                                                     Voorzitter. 
 
J. GEEROMS                                                                                          L. JANSEN 
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