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FOD SOCIALE ZEKERHEID 
Directie-generaal Sociaal Beleid 

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 benoemd worden, heeft als 
taak op eigen initiatief of op aanvraag van de Minister bevoegd voor Pensioenen advies uit te brengen. 
 
Met toepassing van artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van 5 oktober 1994 brengt het 
Raadgevend Comité voor de pensioensector volgend advies uit: 
 

 
ADVIES AAN DE REGERING EN AAN DE MINISTER VAN 
PENSIOENEN BETREFFENDE DE INDIVIDUALISERING VAN DE 
RECHTEN OP EEN WETTELIJK PENSIOEN.  
 
 
Inleiding 
 
Over de individualisering van de rechten op een wettelijk pensioen werden een aantal 
uiteenlopende standpunten verdedigd. Het Raadgevend Comité heeft in deze complexe 
materie een unaniem bemiddelend standpunt ingenomen. 
 
Het is van oordeel dat men rekening moet houden met de huidige sociaal-economische 
ontwikkelingen zoals de toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
veranderende gezinssamenstellingen, maar dit mag niet leiden tot abrupte wijzigingen.  
 
Mensen die hun levensstijl op de bestaande wetgeving hebben afgestemd, mogen immers 
niet bedreigd worden in hun verworven rechten. 
 
Er moet bijgevolg een systeem worden uitgewerkt, dat door middel van ruime 
overgangsbepalingen inspeelt op de huidige en toekomstige noden van de maatschappij. 
 
De voorstellen van pensioenberekening die in het advies van het Raadgevend Comité voor 
de pensioensector van 7 juni 2009 geformuleerd werden, gelden voor iedereen.  
 
Deze voorstellen betekenen bijgevolg eveneens een vooruitgang voor het pensioen van de 
vrouwen.  
 

1. Afgeleide rechten 
 

1.1 Overlevingspensioenen en het pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot 
 
Het Raadgevend Comité voor de pensioensector stelt voor dat voortaan in het 
pensioenstelsel van de werknemers en dat van de zelfstandigen (volgens modaliteiten die 
nog nader moeten bepaald worden) het overlevingspensioen zal worden verdeeld tussen de 
overlevende opeenvolgende echtgenoten van de overledene, en dit prorata met het aantal 
jaren huwelijk gedeeld met de overledene. 
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De ex-echtgenote kan genieten van het rustpensioen van de uit de echtgescheiden 
echtgenote, dat haar wordt toegekend volgens de huidige modaliteiten en dit tot het overlijden 
van de ex-echtgenoot.  
Vanaf het ogenblik van het overlijden van de ex-echtgenoot bekomt hij/zij het recht op het 
deel van het overlevingspensioen overeenstemmend met de duur van het huwelijk met de 
overleden ex-echtgeno(o)t(e). Dit overlevingspensioen van de uit de echt gescheiden 
echtgenoot zal het rustpensioen van de uit de echt gescheiden echtgenote vervangen. 
Als overgangsmaatregel wordt bepaald dat de personen die in het huidige systeem van deze 
rechten genieten, hun statuut zullen behouden bij inwerkingtreding van deze nieuwe wet.  
  

1.2 Gezinsbedrag 
 
Aangezien het Raadgevend Comité voorstelt in zijn advies van 7 juni 2009 om het percentage 
voor de berekening van het individueel pensioen op te trekken tot 75% van de 25 beste jaren, 
hoeft de kwestie van het “gezinsbedrag” niet meer ter sprake te komen. 
 
 
Er zijn ook andere factoren die rechtstreeks een invloed uitoefenen op de individuele rechten:  
 

- toegelaten arbeid:  
 
Bovendien moeten er verbeteringen worden aangebracht voor de personen die na het 
overlijden van hun echtgenoot blijven doorwerken of naar de arbeidsmarkt terugkeren en 
aldus hun recht op een overlevingspensioen willen combineren met een rustpensioen 
opgebouwd uit eigen rechten.  
 
Het plafond inzake toegelaten beroepsactiviteit moet worden verhoogd. Zowel het 
grensbedrag als het schorsingspercentage. 
 
De grensbedragen inzake toegelaten arbeid moeten worden geïndexeerd op het ogenblik van 
de indexatie van de vervangingsinkomens, waaronder de pensioenen.  
 
Vele langstlevende echtgenoten die een toegelaten beroepsactiviteit uitoefenen lopen thans 
het gevaar dat hun overlevingspensioen wordt verminderd of opgeschort omdat ze de 
grensbedragen voor een toegelaten beroepsarbeid overschrijden. Deze grensbedragen 
dienen bijgevolg verhoogd worden. 
 
In geval van de cumulatie van het overlevingspensioen met een vervangingsinkomen, moet 
op de beperking van de cumul in de tijd een uitzondering gemaakt worden in geval van 
invaliditeit.  

 
- directe rechten: 

 
De opbouw van een rustpensioen op basis van rechtstreekse rechten blijft van fundamenteel 
belang.  
Het Raadgevend Comité is daarom van mening dat niet alleen de gelijkgestelde periodes 
wegens moederschap, vaderschap of familiale verplichtingen (ouderschapsverlof, verlof voor 
medische bijstand of voor palliatieve zorg) voor de pensioensberekening volledig moeten 
gelijkgesteld blijven met arbeidsperiodes. In het kader van de gelijkgestelde periodes moet 
het aantal en de duur van de thematische verloven uitgebreid worden.  
 
De huidige wettelijke gelijkstelling voor de periode van tijdskrediet voor de opvoeding van de 
kinderen zou eveneens moeten worden opgetrokken worden. 

 
- het minimumpensioen:  

 
De loopbaanvoorwaarde (2/3 van een volledige loopbaan) om toegang te krijgen tot het 
minimumpensioen moet versoepeld worden.  
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Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 26 mei 2010. 
 
De Vice-voorzitter,       De Voorzitter, 
 
 
 
Julien GEEROMS      Luc JANSEN 
 
 
 
 
 
 


