
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 VAN HET RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE 
PENSIOENSECTOR OVER DE TOEPASSING VAN HET 

GENERATIEPACT EN DE WELVAART 

INLEIDING 
 

De Belgische Grondwet bepaalt in artikel 23 “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.”  

De bijdrage voor solidariteit tussen de gepensioneerden (van 0,5 tot 2%), ingevoerd bij 
de wet van 30 maart 1994, is bedoeld voor selectieve welvaartsaanpassingen van de pensioenen van 
de minst bedeelden. 

De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact voorziet in haar artikelen 5 en 72 
in een enveloppe voor de welvaartsaanpassing van alle of sommige uitkeringen van de sociale 
zekerheid van de zelfstandigen en van de werknemers. 

Artikel 5, § 2 van deze wet bepaalt dat de beslissing wordt voorafgegaan door een gezamenlijk advies 
van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen en van de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven betreffende de verdeling van de enveloppe voor de zelfstandigen. Wat de 
werknemers betreft voorziet artikel 72§2 van dezelfde wet dat de beslissing wordt voorafgegaan 
door een gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven. 

Bij onderzoek van beide bepalingen blijkt dat de aanpassing van de pensioenen voorzien en 
toegekend in het kader van de wet betreffende het generatiepact gefinancierd wordt door 
de gepensioneerden zelf door middel van de solidariteitsbijdrage. 

Bedrag van de solidariteitsbijdragen voor 2011:  

* 58,6 miljoen € voor de werknemers 

* 2 miljoen € voor de zelfstandigen 

* 143 miljoen € voor de statutaire ambtenarenen 

* 51,9 miljoen € voor de kapitalen van de 2de pijler,  

Zijnde in totaal 255,5 miljoen € voor 2011. 



Deze bijdrageheffing zal eveneens plaatsvinden in 2013 en 2014, wat neerkomt op een bedrag van 

meer dan 500 miljoen €.  

Wanneer men hiermee rekening houdt, is het onlogisch dat degenen die bijdragen tot de 
welvaartsfinanciering geen inspraak zouden hebben bij de verdeling van de enveloppe bestemd voor 
de verbetering van de pensioenen. 

Tijdens zijn interventie op 27 januari 2012 in de Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer in 
verband met het ontwerp van begroting inzake pensioenen, lichtte de Minister van Pensioenen de 
tien voornaamste hervormingen toe, die hij tijdens de huidige regeerperiode wil uitvoeren. 

In het kader van de 7de maatregel «  strijd tegen de armoede bij de ouderen » voorziet hij de 
volgende bedragen voor de welvaartsaanpassingen voor de laagste pensioenen :  

- 2013 : 164 miljoen€ voor de werknemers en 18 miljoen€ voor de zelfstandigen. 

- 2014 : 325 miljoen€ voor de werknemers en 39 miljoen€ voor de zelfstandigen. 

Voor de IGO : een jaarbedrag van 66 miljoen€.  

De evolutie van de pensioenbedragen de jongste 40 jaar bevestigt het waardeverlies wegens de niet-
aanpassing van de bedragen aan de loonevolutie tijdens een groot deel van de periode. 

Voorstel : 
Welvaartsaanpassing voor de pensioenen. 

Het Raadgevend Comité acht het opportuun om in de toekomst een automatische koppeling van de 
pensioenen aan de evolutie van de lonen in te voeren. In tussentijd is het nodig om de verhoging van 
de oudste pensioenen, die het laagste zijn, voort te zetten. 

 Artikelen 5 en 72 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact wijzigen door in 
hun § 2, zoals voor § 2 van artikel 73bis, te bepalen dat de beslissing wordt voorafgegaan door een 
gezamenlijk advies van …. « de Federale Adviesraad voor ouderen ». 

Conclusie : 
 

In FUNCTIE van de ENVELOPPE  VOORZIEN door de Minister van Pensioenen in zijn interventie van  
27 januari 2012 in de Kamer, stellen we de volgende verdeling van de enveloppe voor 2013 en 
2014 voor : 

WERKNEMERS  
* 2013 : 

1° Verhoging van de pensioenen 

Datum van inwerkingtreding van de verhoging : 1 september 2013 

Ingangsdatum van het pensioen : 



Vóór 1/01/1998 :   2,5 % 

Van 1/01/1998 tot 31/12/2004 : 1,5% 

Van 1/01/2005 tot 31/12/2012 :  1%  

2° Het alleenstaandenbedrag van het minimumpensioen verhogen tot 1125 €, op basis van de 
spilindex 133,42 van 1 februari 2012. Het gezinsbedrag wordt verhoogd tot 1406,5 €, op basis van de 
spilindex 133,42 van 1 februari 2012. 

3° De loongrenzen in aanmerking genomen voor de pensioenberekening verhogen met 1,25%. 

4° Het minimumrecht per loopbaanjaar, evenals het jaarlijks plafond verhogen met 1,25%. 

 

* 2014 :  

1° Op 1 september 2014 het alleenstaandenbedrag van het minimumpensioen verhogen tot 1150€, 
op basis van de spilindex 133,42 van 1 februari 2012. Het gezinsbedrag wordt verhoogd tot 1434,5 €, 
op basis van de spilindex 133,42 van 1 februari 2012. 

2° De loongrenzen in aanmerking genomen voor de pensioenberekening verhogen met 1,25%. 

3° Het minimumrecht per loopbaanjaar, evenals het jaarlijks plafond verhogen met 1,25%. 

ZELFSTANDIGEN 
2013 en 2014:  Bij de verhoging van de pensioenen van de zelfstandigen moet de voorkeur gegeven 
worden aan de minimumpensioenen.  

 

Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 6 september 2012. 

 

De voorzitter,       De vice-voorzitter,  

 

Luc JANSEN       Julien GEEROMS 
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