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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, met 
betrekking tot de oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een 

Kenniscentrum en een Academische Raad. 
(wetsontwerp van 15 april 2015 Doc 54 1022/001) 

 
 
SITUERING VAN HET ADVIES. 
 
Het wetsontwerp tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een 
Kenniscentrum en een Academische Raad werd op 13 mei 2015 gestemd. 
 
De FAVO reageerde reeds in haar advies 2015/3 van 16 maart 2015 op deze 
beleidsnota en over de oprichting van een Nationaal Pensioencomité. De FAVO 
eiste formeel “een echte betrokkenheid binnen de Nationaal Pensioencomité voor 
de uitvoering en realisatie van de modernisering van de verschillende 
pensioenregimes”. 
 
Dit wetsontwerp met zijn bepalingen over de samenstelling en de werking van 
het NPC bevat geen enkele waarborg voor het verzekeren van de door de FAVO 
gevraagde rechtstreekse betrokkenheid.  
 
 
ADVIES 
 
De FAVO herhaalt haar vraag naar een echte betrokkenheid bij het Nationaal 
Pensioencomité.  
Het FAVO verwijst hiervoor naar het rapport van de Commissie 
Pensioenhervorming 2020-2040 van juni 2014 (Blz 62, §7.7.2.4 Vii) waar de 
aanbeveling staat dat “de voorzitter of vertegenwoordiger van de ‘Federale 
adviesraad voor ouderen’ kan met raadgevende stem betrokken worden bij de 
besprekingen in de schoot van het Nationaal Pensioencomité”. 
 
 
Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 19 mei 2015.  
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