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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 

 
Het Raadgevend Comité voor de pensioensector heeft tijdens zijn plenaire 
vergadering van 26 juni 2008 de dringende maatregelen die inzake pensioenen 
genomen moeten worden ter sprake gebracht en heeft de volgende aanbevelingen 
geformuleerd: 
 
 
1. Pensioenen  

 
1.1. Algemeen principe 
Het pensioenbeleid moet voorrang geven aan het behoud en de ontwikkeling van de 
wettelijke pensioenregeling, waarbij tevens het evenwicht tussen solidariteit en 
verzekering gewaarborgd blijft. Zelfs indien de toegang tot de 2de pijler uitgebreid 
wordt, zal deze pijler uiteraard nooit de hele bevolking ten goede komen en zal dus 
nog steeds aanleiding geven tot ongelijkheid en discriminatie wat zijn 
toepassingsgebied betreft. De uitbreiding ervan kan dus enkel beschouwd worden als 
een bijkomend voordeel dat niet als alibi mag dienen om het wettelijk pensioen op 
een forfaitair bedrag vast te stellen zonder enig verband meer met de evolutie van 
de lonen. Het KAN niet de bedoeling zijn dat het repartitiepensioen op termijn een 
BASISpensioen wordt.  
 
 
WELVAARTSAANPASSING EN SOCIALE CORRECTIES (INHAALOPERATIE) MOGEN 
NIET MEER MET ELKAAR WORDEN VERWARD. 

 
 
 
 

1.2. Welvaartsaanpassing 
De automatische en percentsgewijze aanpassing van het maandbedrag van de 
pensioenen voor zelfstandigen en werknemers aan de evolutie van de lonen moet in 
de pensioenwetgeving opgenomen worden. Daartoe moeten artikelen 5 en 72 van de 
wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact de automatische en 
maandelijkse aanpassing van de pensioenen aan de evolutie van de lonen eerst 
waarborgen ten opzichte van inhaalbewegingen.  
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1.3. Sociale correcties 
In het verlengde van de maatregelen voor sociale correcties (procentuele 
inhaalbeweging voor de oudste pensioenen) moeten een andere enveloppe dan die 
voorzien in het generatiepact en een plan over de regeerperiode voorzien worden om 
de sinds 1973 opgelopen achterstand in te halen en om het minimumpensioen op 
hetzelfde niveau als het gewaarborgd minimumloon op de leeftijd van 22 jaar + 12 
maanden anciënniteit te brengen. 
 
 
1.4 Minimumpensioen 
Het minimumpensioen optrekken tot hetzelfde niveau als het gewaarborgd 
minimumloon op 22-jarige leeftijd + 12 maanden anciënniteit, namelijk om de 
verblijfskosten in rusthuizen te kunnen betalen. 
 
 
1.5. Gedifferentieerde loongrens 
Het Comité vraagt niet meer te raken aan de gelijkgestelde periodes voor de 
berekening van het pensioen  
 
 
1.6. Zilverfonds  
De regering moet in de noodzakelijke fondsen voorzien om in 2010 de door het 
Planbureau geschatte voldoende bedragen te bereiken. Het exclusieve gebruik van 
dit fonds voor de financiering van de pensioenen moet eveneens gewaarborgd 
worden, onder andere door een democratische controle en door middel van een 
paritair beheer. 

 
 

1.7 Zelfstandigenpensioen 
 

1.7.1.  
De pensioenregeling voor zelfstandigen moet verder worden verbeterd, wat 
eveneens hogere ontvangsten van het sociaal statuut inhoudt door middel van een 
gelijktijdige bijdrage van de overheid en van de zelfstandigen.  
 
1.7.2. 
Een betere coördinatie tussen de reglementering van zelfstandigen- en 
werknemerspensioenen is nodig, namelijk om de gemengde loopbanen op dezelfde 
manier te beheren.  
 
1.7.3. 
De 1ste pijler bis moet ingevoerd worden. 
 
 
1.8. Andere punten betreffende de pensioenregeling 
 
1.8.1. 
Het effect van het DREMPELBEDRAG AFSCHAFFEN: het Comité vraagt een 
aanpassing van de voordelen en de rechten bij elke evolutie van de 
pensioenbedragen (welvaartsaanpassing, indexering, enz.) en een automatische 
verhoging van het referentiebedrag dat dient voor de toekenning van deze voordelen 
(verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, sociaal tarief voor openbaar vervoer, Sociaal 
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Stookoliefonds, elektriciteit, gas, telefoon, kijk- en luistergeld, berekening van de 
huurprijzen van sociale woningen, enz.) en van de fiscale barema’s. 
 
1.8.2. 
Het Comité vraagt eveneens: 
- het belastingkrediet voor het pensioen in te stellen; 
- rekening te houden met de erkenningen van een handicap na de leeftijd van 65 
jaar voor de toekenning van de fiscale verminderingen voor gepensioneerden, en dit 
ongeacht de leeftijd waarop de handicap zich voordoet. 
 
1.8.2. 
Gelet op de omvang van de kosten ingevolge een overlijden stelt het Comité voor 
dat het laatste pensioenbedrag eveneens wordt uitgekeerd aan de personen die deze 
kosten gedragen hebben wanneer er geen langstlevende echtgenoot/echtgenote 
meer is. 

 
 

 
2. Financiering van de pensioenen 

 
Voor het behouden en het verbeteren van de wettelijke pensioenregelingen zullen 
aanzienlijke bijkomende financiële middelen nodig zijn. In dat verband blijkt het 
nodig nog meer te strijden tegen de fiscale (30 miljard euro) en sociale fraude en 
een structureel financieringsmechanisme voor een federale sociale zekerheid uit te 
werken. Een enveloppe gecorreleerd met de evolutie van het nationale 
niveau van rijkdom moet bepaald worden. Concreet zou deze enveloppe 
kunnen bestaan uit een percentage van de toename van het B.B.P. en ter 
beschikking van de sociale partners gesteld kunnen worden opdat ze de 
aanpassingen van de sociale uitkeringen zouden voorstellen. Daarom zou de 
invoering van een vermogensbelasting overwogen moeten worden. 
 
Nieuwe bronnen van alternatieve financiering, zoals een veralgemeende sociale 
bijdrage, zouden de globale opbrengst voor de sociale zekerheid substantieel kunnen 
doen toenemen. Deze alternatieve financiering zou onder andere de 
solidariteitsbijdrage moeten vervangen en zou niet alleen gelden voor werknemers, 
zelfstandigen en gepensioneerden maar ook voor kapitaalopbrengsten en 
ondernemingsinkomsten. 
 
De belastingverminderingen en -vrijstellingen, rechtstreeks of onrechtstreeks 
toegekend voor de verschillende vormen van aanvullende pensioenen (2de, 3de en 
4de pijler), evenals de extralegale voordelen leiden tot minder ontvangsten voor de 
staatsbegroting en voor de sociale zekerheid. De kosten van deze 
belastingverminderingen en –vrijstellingen en andere extralegale voordelen moeten 
berekend worden en in verband gebracht worden met de middelen voor de 
verbetering van de wettelijke pensioenen. 
 
Voor de andere vormen van zogenaamde pensioenpijler (3de en 4de) moet de 
belastingvrijstelling begrensd worden. De verschillende extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, wagens, gsm, pc, enz.) moeten aan de socialezekerheidsbijdragen 
(pensioenen en geneeskundige verzorging) onderworpen worden en in de berekening 
van de overeenstemmende sociale uitkeringen geïntegreerd worden.  
 
Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 26 juni 2008.  
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