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De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een 
Federale Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 
november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak 
om op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit 
te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking 
tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de 
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit. 
 
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor 
Ouderen volgend advies uit:  
 
ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN betreffende de 

problematiek van de opname van het aantal studiejaren in de 
pensioenberekening. 

 
 
SITUERING VAN HET ADVIES. 
 
Er bestaan drie verschillende regimes. 
 
• Werknemers in de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden 
studiejaren regulariseren binnen de 10 jaren die volgen op het einde van de 
studie, middels het betalen van een bijdrage. De geregulariseerde perioden tellen 
wel niet mee om aan de voorwaarden te voldoen voor vervroegd pensioen. 
 
• Zelfstandigen kunnen studiejaren regulariseren onder bepaalde voorwaarden, 
zelfs tot aan de vooravond van de opname van hun pensioen. 
De geregulariseerde periodes tellen niet mee om aan de voorwaarden te voldoen 
voor vervroegd pensioen. 
 
• Vastbenoemde ambtenaren genieten tot 31 december 2015 van een 
automatische en gratis bonificatie van hun diploma, indien het diploma nodig is 
voor aanwerving of promotie. De toegekende periode telt mee in de voorwaarden 
om op vervroegd pensioen te gaan.  
 
Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2029, worden diplomabonificaties 
geleidelijk aan niet meer in aanmerking genomen in geval van vervroegde 
pensionering. 
 
Als besluit kunnen we stellen dat de huidige stelsels te verscheiden zijn waardoor 
ze als onrechtvaardig bestempeld worden. 
 
ADVIES 
 
De FAVO is van mening dat een uniforme regeling meer dan noodzakelijk is en 
stelt één gemeenschappelijke reglementering voor tussen loontrekkenden, 
ambtenaren en zelfstandigen. 
 
Daarbij moet iedereen moet de gelegenheid hebben om regularisatie bijdragen te 
betalen en dit tot aan de vooravond van het pensioen. 
 



De FAVO stelt ook voor dat deze geregulariseerde periodes niet alleen gelden 
voor de berekening van het pensioen, maar dat deze eveneens in aanmerking 
genomen worden voor de loopbaanvoorwaarde  voor het vervroegd pensioen. 
 
Goedgekeurd bij de plenaire vergadering van 19 mei 2015 
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