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VOORWOORD 

 

Geachte lezer,  

 

Hierbij vindt u het eerste jaarverslag van de Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) voor de 

periode lopende vanaf de oprichting op 27 november 2012 tot eind 2013. Uit de omvang en nog 

meer uit de inhoud van het Jaarverslag blijkt duidelijk dat de Raad van bij de start, ondanks de soms 

moeizame installatievergaderingen, heel hard heeft gewerkt.  

In dit verslag vindt u in de eerste plaats een kort overzicht van de werkzaamheden die de FAVO zijn 

voorafgegaan.  

Hierna wordt voor de verschillende organen in de Federale Adviesraad voor Ouderen (Bureau, Raad 

en de 5 Permanente Commissies) een overzicht gegeven van de werkzaamheden die zij hebben 

verricht tijdens dit eerste jaar waarin ze actief waren. 

In de conclusie – balans wordt tenslotte ingegaan op hoe de FAVO zelf zijn eerste jaar heeft ervaren 

en wordt dieper ingegaan op de manier waarop de Raad uitvoering heeft gegeven aan de 

verschillende taken die hem door de wet zijn opgedragen.  

 

In de bijlage van het Jaarverslag vindt u de adviezen die de FAVO in 2013 heeft uitgebracht. Deze 

adviezen worden voorafgegaan door een korte samenvatting van de belangrijkste punten van het 

advies. Ook de ontvangen reacties van de bevoegde leden van de regering aan wie het advies werd 

overgemaakt worden kort samengevat. 

In de bijlagen wordt eveneens de samenstelling van de verschillende organen van de Federale 

Adviesraad weergegeven alsook de wetgeving en het huishoudelijk reglement van de FAVO. 

 

De FAVO is zijn tweede jaar ingegaan en zal in het komende jaar met dezelfde inzet de belangen van 

de ouderen verdedigen. Het resultaat van ons eerste werkingsjaar dat u hierna kunt lezen was enkel 

mogelijk dankzij de inzet van de leden van de Raad en dankzij de ondersteuning en medewerking die 

wij kregen van iedereen die heeft meegeholpen om de vergaderingen van de Raad tot een goed 

einde te brengen.  

Wij wensen hun dan ook te bedanken voor de inzet en de inspanningen die zij in het afgelopen jaar 

hebben geleverd.  

 

 

De voorzitter,       De Ondervoorzitter,  

Willy PEIRENS        Luc JANSEN 
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1. Historiek van de FAVO 
 

Tot voor de oprichting van de FAVO bestond er op federaal niveau enkel een inspraakorgaan voor de 

ouderen met betrekking tot de pensioenen, namelijk het Raadgevend Comité voor de 

Pensioensector. 

Gezien het toenemend aandeel 65-plussers in de maatschappij werd de nood gevoeld om de 

ouderen op federaal niveau niet enkel een inspraak te geven op het vlak van de pensioenen maar om 

ze een inspraak te geven in alle aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheid die een 

impact hebben op het dagdagelijkse leven van de ouderen (bv. gezondheidszorg, mobiliteit,…). 

 

Een eerste stap naar een ruimer inspraakorgaan werd gezet door mevrouw Christel GEERTS die in de 

Senaat op 15 februari 2005 het wetsvoorstel indiende tot oprichting van een Federale Adviesraad 

voor Ouderen (FAVO). Deze Raad zou naast het reeds bestaande Raadgevend Comité voor de 

Pensioensector bestaan en zou de ouderen inspraak geven in alle aangelegenheden, met 

uitzondering van de pensioenen, die de ouderen aanbelangen en die tot de bevoegdheid van de 

federale overheid behoorden. 

 

Na verschillende discussies in Kamer en Senaat leidde dit wetsvoorstel uiteindelijk tot de wet van 8 

maart 2007 houdende oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO). In deze wet 

werd er gekozen voor één orgaan, zijnde de FAVO die bevoegd zou worden voor alle 

aangelegenheden (met inbegrip van de pensioenen) die de ouderen aanbelangen en tot de 

bevoegdheid van de federale overheid behoren. Het Raadgevend Comité voor de pensioensector zou 

‘geïntegreerd’ worden als een commissie van de nieuwe Raad. 

 

Na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad (B.S.) van 27 maart 2007 duurde het lange tijd 

vooraleer er verdere stappen voor de oprichting van de Raad werden genomen. Op 18 december 

2009 (B.S. 10 maart 2010) werd de wet op bepaalde punten gecorrigeerd, maar de moeilijke tijd op 

politiek vlak zorgde ervoor dat de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit vertraging opliep. 

 

Het was wachten tot in 2012 vooraleer het koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de 

samenstelling en werking van de FAVO (B.S. 15 juni 2012) uitvoering gaf aan de wet van 2007. 

Hierdoor kwam de oprichting van de Raad plots in een stroomversnelling. Op 28 juni 2012 werd de 

zoektocht naar 25 effectieve leden en 25 plaatsvervangende leden voor de FAVO gestart. De leden 

dienden hun kandidatuur ten persoonlijke titel in te dienen, het bewijs van lidmaatschap van een 

seniorenorganisatie was echter een ontvankelijkheidsvoorwaarde. 

 

Op 23 september 2013 liep de periode af waarin men zijn kandidatuur kon stellen. De Regering 

begon met de werkzaamheden om een lijst samen te stellen voor het benoemingsbesluit. Bij de 

keuze van de leden werd er rekening gehouden met de gelijkheid man-vrouw in de Raad en 

eveneens met een pluralistische en representatieve samenstelling van de Raad. Deze 

werkzaamheden resulteerden in het besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de 

leden van de FAVO, waarin de leden met hun plaatsvervanger werden benoemd voor een periode 

van vier jaar in de FAVO. 
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In dit eerste benoemingsbesluit werden slechts 24 leden benoemd, gezien men geen kandidaturen 

had ontvangen uit het Duitse taalgebied. 

 

Door de publicatie van het benoemingsbesluit in het Belgisch Staatsblad op 21 november 2012 trad 

de FAVO in werking en kwam er tegelijkertijd een einde aan het Raadgevend Comité voor de 

Pensioensector dat hierdoor werd opgeheven. 

 

Op 27 november 2012 werd de Federale Adviesraad officieel geïnstalleerd tijdens de slotconferentie 

van het Europees Jaar voor het Actief Ouder worden en de Solidariteit tussen de Generaties. Na een 

toespraak van de voogdijministers, de Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken 

werden de leden van de Raad aan het grote publiek voorgesteld. 

 

Eenmaal de Raad was opgericht begon het grote werk voor de leden van de FAVO. Zij dienen immers 

de opdrachten die de wet aan de Raad had toevertrouwd tot een goed einde te brengen.  

De eerste resultaten lieten niet lang op zich wachten. Na een eerste vergadering op 4 december 

2012, waarin de leden werd gewezen op de verantwoordelijkheden die ze hebben opgenomen, werd 

op de vergadering van 10 december 2012 de voorzitter en ondervoorzitter van de Raad verkozen. 

Het huishoudelijk reglement, dat de Raad zou toelaten om op een goede wijze te functioneren werd 

goedgekeurd op 14 januari 2013. Op 15 april 2013 werd dit huishoudelijk reglement door de 

voogdijministers goedgekeurd.  

 

De Federale Adviesraad had ondertussen de bij de wet voorziene Permanente Commissies reeds 

opgericht (6 februari 2013). Tijdens de oprichtingsvergadering van de commissies werden eveneens 

de voorzitters en de ondervoorzitters van de commissies verkozen, wat noodzakelijk was om het 

Bureau van de FAVO, dat belast is met de coördinatie van de werkzaamheden van de Raad op te 

richten (het KB vermeldt immers dat de voorzitters en de ondervoorzitters van de permanente 

commissies deel uitmaken van het Bureau), te laten samenkomen. Dit gebeurde voor een eerste keer 

op 26 februari 2013. 

 

Hierna kon de Raad ten volle de taken uitoefenen die de wet hem had opgedragen. Tegen eind 2013 

had de FAVO reeds 9 adviezen uitgebracht, waarvan 8 op eigen initiatief en één op vraag van de 

Minister.  

Bij koninklijk besluit van 23 juli 2013 werden, na een succesvolle tweede oproeping tot kandidaten 

specifiek voor het Duitse taalgebied, twee leden uit het Duitse taalgebied aan de FAVO toegevoegd.  
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2. Overzicht van de Bureauvergaderingen 
 

Volgens de wet van 8 maart 2007 is het Bureau het orgaan van de FAVO dat belast is met de 

technische administratieve coördinatie van de werkzaamheden van de Raad en de verschillende 

werkgroepen en commissies. 

Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad, de voorzitters en de 

ondervoorzitters van de permanente commissies en de vertegenwoordigers van de administraties en 

de ministers die deel uitmaken van de Raad. Vooraleer het Bureau zijn werkzaamheden kon 

aanvangen dienden eerst de voorzitters en de ondervoorzitters van de permanente commissies te 

worden verkozen. In 2013 vonden er in totaal vijf bureauvergaderingen plaats. 

 

In de eerste bureauvergadering, welke plaatsvond op 26 februari 2013, werden de taken die het 

Bureau op zich diende te nemen bestudeerd, opdat het Bureau optimaal zou kunnen werken. Zo 

werd er een jaarkalender van de Bureauvergaderingen opgesteld, werd er nagegaan welke 

administraties en ministers nog een vertegenwoordiger dienden af te vaardigen en werd het recht op 

presentiegelden voor de leden van het Bureau besproken. Opdat het Bureau op de hoogte zou 

blijven van de werkzaamheden binnen de permanente commissies werd er beslist dat de voorzitters 

en ondervoorzitters van de permanente commissies op iedere Bureauvergadering een verslag 

dienden te geven van de werkzaamheden binnen hun commissie.  

Het Bureau diende meteen al enkele zaken te bespreken. Zo werd het Bureau al geconfronteerd met 

een vraag betreffende de terugbetaling van de verplaatsingskosten aan de leden.  De door de wet 

toegewezen opdrachten van de Raad werden besproken evenals de opvolging van de publicatie van 

het huishoudelijk reglement. 

 

Op 23 april kwam het Bureau een tweede keer samen. In deze vergadering werden twee brieven die 

de Raad ontvangen had besproken. In de eerste plaats was er een vraag vanwege de administratie 

om de lengte van de verslagen in te perken, een voorstel hierover zou gedaan worden aan de Raad. 

Een tweede vraag betrof een brief van Ferpa in verband met de Europese campagne inzake het 

burgerinitiatief. Men kon echter niet ingaan op de vraag van Ferpa. 

Inzake de werking van de Raad werd de oproep besproken tot het vinden van vertegenwoordigers 

van het Duitstalig landsgedeelte, de discussie omtrent de verplaatsingskosten werd verdergezet en 

de toevoeging van experten aan de commissies werd besproken op vraag van de commissie 

Pensioenen. 

 

In de Bureauvergadering van 11 juni diende het Bureau voor de eerste keer te beslissen of de 

ontwerpadviezen die door de permanente commissies werden voorgelegd klaar waren om 

geagendeerd te worden op de Raad. In totaal diende het Bureau zich uit te spreken over 5 adviezen 

(3 van de Commissie Pensioenen, 1 van de Commissie Toegankelijkheid tot de Gezondheidszorg en 1 

van de Commissie Maatschappelijke Integratie en Bestrijding van de Kansarmoede). Alle adviezen 

konden op de agenda van de Raad geplaatst worden. Het Bureau maakte van de gelegenheid gebruik 

om een procedure inzake het bezorgen en het behandelen van ontwerpadviezen vast te leggen. In de 

vergadering werd eveneens de problematiek besproken van de administratieve ondersteuning voor 

de Commissie Gelijkheid van Kansen. 

De administratie deelde mee dat er een website zal worden opgericht voor de FAVO. 
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Tijdens de Bureauvergadering van 24 september 2013 werd de “vervollediging” van de Raad 

besproken.  

Er was immers een aanduiding van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het Duitstalige 

landsgedeelte en er werd een vertegenwoordiger van de Minister van Gelijke Kansen aangeduid 

waardoor alle Ministers en administraties vertegenwoordigd waren in de FAVO. De aanwezigheid van 

de vertegenwoordiger van de Minister van Gelijkheid van Kansen liet toe om de discussie 

betreffende de administratieve ondersteuning van de Commissie te bespreken. Er werd een 

oplossing gevonden voor een vergaderplaats en een tijdelijke oplossing voor de administratieve 

ondersteuning. De reacties die verkregen werden op de adviezen uitgebracht op 25 juni 2013 werden 

besproken en er werd beslist om automatisch een rappel te sturen indien de regering zich niet aan 

de afspraak hield om te reageren binnen de drie maanden na het uitbrengen van het advies. 

Het Bureau startte ook met de uitvoering van de taak om de “overheidsdiensten te evalueren”. Bij 

gebrek aan een duidelijke omschrijving van de taak in de parlementaire stukken werd de opdracht 

gegeven aan elke commissie om na te gaan op welke wijze men deze opgave zou kunnen invullen. 

De Raad ontving een brief van de Minister van Pensioenen om kandidaten aan te duiden voor de 

Commissie Aanvullende Pensioenen. Een oproep tot kandidaten werd gelanceerd om een voorstel te 

kunnen richten aan de minister.  

De aanduiding van experten door de Commissie Pensioenen wordt besproken, evenals de invulling 

van de nieuwe website van de Raad. 

 

Op de laatste Bureauvergadering van op 26 november 2013, werden opnieuw vier ontwerpadviezen 

voorgelegd aan het Bureau (1 advies van de Commissie Toegang tot de Gezondheidszorg, 1 advies 

van de Commissie Pensioenen en 2 adviezen van de Commissie Mobiliteit). Alle adviezen konden op 

de agenda van de Raad geplaatst worden. 

De ontvangen kandidaturen voor de vertegenwoordiging in de Commissie Aanvullende Pensioenen 

werd besproken evenals de brief van Minister van Zelfstandigen betreffende de oproep tot 

kandidaturen voor de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. 

Een probleem betreffende de verplaatsingskosten vóór 1 maart 2013 werd opgelost. 
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3. Overzicht van de Raadvergaderingen  
 

De FAVO werd, zoals reeds vermeld in de historiek, officieel opgericht op 27 november 2012. De 

eerste - weliswaar voorbereidende - vergaderingen van de Raad vonden plaats op 4 december 2012 

en 10 december 2012. In 2013 kwam de Raad in totaal drie keer samen.  

Op de vergadering van 4 december 2012, onder leiding van de heer Jan BERTELS, DG Sociaal Beleid 

als waarnemend voorzitter, waren zowel de effectieve leden als de plaatsvervangende leden 

aanwezig. Tijdens deze vergadering werd een ontwerp van huishoudelijk reglement, dat was 

opgesteld door de administratie, besproken. Gezien men de bespreking van het huishoudelijk 

reglement niet kon afronden in deze vergadering werd de procedure tot de voorzittersverkiezingen 

besproken, opdat men in de eerstkomende vergadering zou kunnen overgaan tot de verkiezing van 

een voorzitter en een ondervoorzitter van de Raad. 

De Raad was op de vergadering van 10 december 2012, tengevolge de beslissing die de effectieve 

leden hadden genomen op de vergadering van 4 december, samengesteld uit zowel de effectieve als 

de plaatsvervangende leden. Op deze vergadering werd in de eerste plaats door de effectieve leden 

de heer Willy PEIRENS als voorzitter verkozen en de heer Luc JANSEN als ondervoorzitter. Na de 

verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter werd de bespreking van het huishoudelijk 

reglement verdergezet. 

Tijdens de vergadering van 14 januari 2013 (eveneens een voorbereidende vergadering) werden de 

besprekingen van het huishoudelijk reglement afgerond en werd het huishoudelijk reglement 

goedgekeurd. De procedure tot samenstelling en installatie van de bij de wet voorziene permanente 

commissies werd geregeld opdat deze commissies en het bureau hun werkzaamheden zouden 

kunnen aanvangen. De installatie werd voor alle commissies vastgesteld op 6 februari 2013. 

De tweede vergadering van 2013 vond plaats op 25 juni 2013. Conform het huishoudelijk reglement 

en de wet op de FAVO namen enkel de effectieve leden van de Raad deel aan deze vergadering. 

Tijdens deze vergadering werd de stand van zaken meegedeeld in iedere commissie. Vanuit de 

commissies werden er 5 ontwerpadviezen voorgelegd aan de Raad ter goedkeuring: Advies 2013/1 

inzake het statuut van de mantelzorger, Advies 2013/2 inzake de pensioenbonus, Advies 2013/3 

inzake het Klein Gewaarborgd minimumpensioen, Advies 2013/4 inzake de Welvaartsaanpassing van 

de fiscaliteit en Advies 2013/5 inzake de Beleidsnota inzake Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. Deze adviezen werden allen unaniem goedgekeurd door de Raad. Op vraag van 

de administratie werd in deze vergadering beslist om de verslagen van de vergaderingen te beperken 

tot de hoofdlijnen. 

De laatste vergadering van 2013 vond plaats op 24 oktober 2013. Tijdens deze vergadering 

verwelkomde de Raad het effectieve lid van het Duitstalig landsgedeelte. Na de uiteenzetting van de 

werkzaamheden binnen de commissies werden er opnieuw vier ontwerpadviezen voorgelegd aan de 

Raad ter goedkeuring: Advies 2013/6 inzake de IGO, Advies 2013/7 inzake het mobiliteitsbeleid voor 

senioren, Advies 2013/8 inzake het seniorenbiljet van de NMBS en Advies 2013/9 inzake de 

beleidsnota gezondheidszorg. Twee adviezen 2013/7 en 2013/8 werden unaniem goedgekeurd, de 

andere werden met een ruime meerderheid goedgekeurd. De voorzitter deelde mee dat er een vraag 
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van de Minister van Pensioenen was binnengekomen om twee vertegenwoordigers aan te duiden 

voor de Commissie voor Aanvullende Pensioenen. De goedkeuring van de Raad werd bekomen om 

het Bureau de leden te laten voordragen indien er juist genoeg kandidaten werden ontvangen. 
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4. Overzicht van de vergaderingen van de Commissie Pensioenen 

De Commissie Pensioenen moet adviezen inzake pensioenen voorstellen. Hiertoe heeft de 

Commissie zich gebaseerd op de beleidsnota van de Minister van Pensioenen, en bepaald welke 

thema's in aanmerking komen voor een advies. De Commissie Pensioenen heeft 10 keer vergaderd in 

2013. 

De Commissie Pensioenen is voor het eerst samengekomen op 6 februari 2013. De heer Theo 

BOUSMANS werd verkozen tot voorzitter van de Commissie Pensioenen, de heer Michel WUYTS tot 

vicevoorzitter. Tijdens deze vergadering vond eveneens een gedachtenuitwisseling plaats over de 

thema’s die besproken zullen worden in de Commissie. 

In de tweede vergadering van de Commissie op 20 maart 2013 besprak de Commissie de beleidsnota 

van de Minister van Pensioenen en startte de Commissie met de bespreking van het koninklijk besluit 

inzake de pensioenbonus en de bespreking van het koninklijk besluit van de toegelaten 

werkzaamheden. 

Op verzoek van de Commissie heeft de Minister van Pensioenen (de heer Alexander De Croo) zijn 

beleidsnota inzake pensioenen voorgesteld tijdens de vergadering van 30 april 2013, waarna er de 

gelegenheid was om vragen te stellen over de hervormingen die de regering wenste door te voeren. 

Een eerste discussie vond plaats over de toe te wijzen experten aan de Commissie. 

Op 29 mei 2013 werd een ontwerp van advies over de gewaarborgde minimumpensioenen 

besproken. De Commissie besliste tijdens deze vergadering eveneens om nog andere 

ontwerpadviezen voor te bereiden. Zo zou er tegen de komende vergadering een ontwerpadvies 

worden uitgewerkt betreffende de pensioenbonus, de “bijkomende vermindering” inzake fiscaliteit 

en de toegelaten werkzaamheden. 

De 10de juni 2013 heeft de Commissie een overzicht gekregen van de activiteiten van de 

ombudsmannen voor de pensioenen (de heren Tony Van der Steen en Jean-Marie Hannesse). Het 

ontwerpadvies inzake de afschaffing van het klein gewaarborgd minimumpensioen voor gemengde 

loopbanen werd afgewerkt binnen de commissie evenals het advies over de pensioenbonus en het 

advies betreffende de aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen en de fiscaliteit1. Over 

het advies betreffende de toegelaten werkzaamheden werd geen akkoord bereikt. 

De ontvangen reacties op de uitgebrachte adviezen werden besproken in de vergadering van 9 

september 2013. In deze vergadering werd tevens het uitbrengen van nieuwe adviezen over de 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), over de overlevingspensioenen en over de gewaarborgde 

minimumpensioenen besproken. Gezien een ontwerpadvies betreffende de IGO dringend was werd 

een procedure uitgewerkt opdat een ontwerpadvies nog zou kunnen worden voorgelegd op de 

eerstkomende Bureauvergadering. 

In de vergadering van 7 oktober 2013 werd de aanduiding van experten voor de Commissie 

Pensioenen verder besproken. De Commissie heeft 2 permanente experten aangewezen om haar 

adviezen te helpen voorbereiden. Dit is nodig aangezien de Commissie niet over een eigen 

                                                           
1
 In de bijlage vindt u een overzicht van de adviezen uitgebracht door de Commissie Pensioenen. 
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onderzoeksafdeling beschikt. Het betreft mevrouw Kristel WIJSHOF, verantwoordelijke van de 

pensioendienst van OKRA, en de heer Felix VAN CAKENBERGHE, chef van de pensioendienst van De 

Voorzorg. De Commissie kan eventueel ook externe experten aanduiden voor welbepaalde thema's. 

Er werd gediscussieerd over het voorontwerp van wet inzake de harmonisatie van de aanvullende 

pensioenen werknemers-bedienden. De door de voorzitter opgestelde discussietekst inzake de 

hervorming van de overlevingspensioenen werd besproken. 

In de vergadering van 4 november 2013 werd de discussie over de hervorming van het 

overlevingspensioen verdergezet. Deze discussie werd echter bemoeilijkt gezien men nog niet over 

de ontwerpteksten van de regering beschikte. Voor de doeltreffendheid had de Commissie de 

samenwerking van de Beleidscel Pensioenen van de Minister van Pensioenen gevraagd om zo snel 

mogelijk de teksten van de huidige en komende hervorming te ontvangen. 

Op 21 november 2013 werd er dan door de Beleidscel Pensioenen een uiteenzetting gegeven over 

het wetsontwerp inzake de hervorming van het overlevingspensioen, waardoor de Commissie op zijn 

vergadering van 17 december 2013 het ontwerpadvies ten gronde kon bespreken. 
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5. Overzicht van de vergaderingen van de Commissie Toegankelijkheid 

tot de Gezondheidszorg 
 

De Commissie Toegankelijkheid tot de Gezondheidszorg moet adviezen inzake de gezondheidszorg 

voor ouderen voorbereiden. In totaal kwam de commissie 6 maal samen, namelijk op 6 februari, 21 

maart, 19 april, 22 mei, 16 september en 29 oktober 2013. 

In de vergadering van 6 februari 2013 hielden de commissieleden een eerste brainstorm over de 

drempels voor zorg die onderwerp van agenda zouden kunnen zijn.  

Belangrijke zaken waren de kost van eerstelijnsgezondheidszorg, de residentiële zorg, 

hospitalisatieverzekering (+ voorschotten ziekenhuizen), medicatiegebruik, gecoördineerd 

gezondheidsbeleid, geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg, armoede en zorg 

Op de commissievergadering van 21 maart 2013 waren twee mensen van de Beleidscel Sociale Zaken 

aanwezig de heer Bernard Lange en mevrouw Mireille Goemans. Mevrouw Christel Heymans was 

aanwezig voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Er werd toelichting 

gegeven rond enkele belangrijke items van de beleidsnota die de ouderen aanbelangden zoals: 

automatisch toekennen van rechten, voorrang voor ouderenzorg, statuut chronisch zieken, 

woonzorgcentra en prijs, de budgettaire beperkingen. Er volgde een interessante discussie met heel 

wat vragen en zeker stof voor verdere commissie vergaderingen. 

Op de vergadering van 19 april 2013 had men kennis van een eerste adviesvraag, omtrent het 

statuut mantelzorger. De adviesvraag was niet officieel binnen. Toch werden al een reeks 

bedenkingen geformuleerd. Afspraak agenda voor een volgende commissievergadering: advies op 

beleidsnota voorbereiden rekening houdend met de brainstorm van 6 februari. 

Op 22 mei 2013 werd de commissievergadering volledig gewijd aan het advies in verband met de 

“Erkenning van de mantelzorger” op vraag van staatssecretaris Philippe Courard. Het ontwerpadvies 

werd besproken en bijgestuurd en op 11 juni 2013 aan het Bureau en op 25 juni 2013 aan de Raad 

voorgelegd. Dit advies 2013/1 werd goedgekeurd door de Raad en doorgestuurd naar de 

Staatssecretaris. Tot op heden werd er geen reactie op dit advies ontvangen. 

Op 16 september 2013 werd dan een ontwerpadvies rond de beleidsnota besproken en bijgestuurd 

om voor te leggen aan het Bureau en de Raad. (Advies 2013 /9) 

Er werd ook aandacht gevraagd voor een brief van het RIZIV (in kader van een conferentie “Viering  

50 jaar RIZIV) die aan diverse organisaties werd overgemaakt. De FAVO werd echter niet 

geconsulteerd. Met een schrijven aan de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV 

werd het ongenoegen hierrond geuit. 

De vragenlijst van het RIZIV werd besproken in de vergadering van 29 oktober 2013. Er werd een 

ontwerp van antwoord geformuleerd door de commissie. In afspraak met de voorzitter van de Raad 

werd , omwille van de tijdsnood, dit antwoord door de voorzitter en ondervoorzitter van de 

commissie op 1 december doorgestuurd naar de heer Jo De Cock. Dit was de laatste 

commissievergadering van 2013. 
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Op 19 december 2013 ontving de commissie een antwoord van Minister Onkelinx op het advies op 

de beleidsnota dat besproken werd op de eerste commissievergadering van 2014.  
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6. Overzicht van de vergaderingen Commissie Maatschappelijke 

Integratie en Bestrijding van Kansarmoede 
 

De commissie Maatschappelijke Integratie en de Bestrijding van de Kansarmoede heeft in 2013 vier 

maal vergaderd. 

Op 6 februari 2013 had de installatievergadering plaats met verkiezing van Luk De Vos als voorzitter 

en José Collin als ondervoorzitter. Tijdens dezelfde vergadering werd nagegaan welke thema’s aan 

bod zouden kunnen komen en welke desgevallend de prioriteiten zouden zijn. 

De voornaamste aandacht van de twee volgende vergaderingen (8 mei 2013 en 7 juni 2013) is 

gegaan naar het tweede Federaal Plan voor armoedebestrijding en naar de Algemene Beleidsnota 

2013 van Staatssecretaris Maggie De Block. De uitvoerige analyse en bespreking van deze 2 

documenten resulteerde in een ontwerpadvies dat mits enkele detailaanpassingen, unaniem door de 

plenaire vergadering van 25 juni 2013 werd aanvaard (advies 2013/5). 

Binnen de wettelijk voorziene termijn werd door de staatssecretaris een gedetailleerd antwoord 

verstrekt waarbij werd ingegaan op alle 16 punten vervat in het advies. 

De commissie heeft in de vergadering van 24 oktober 2013 verder ook uitgebreid kennis kunnen 

nemen van de wijze waarop de armoedebarometer functioneert en die met de webapplicatie 

bruikbare gegevens aanreikt. Tevens werd nagegaan in hoeverre het gebruik van 

referentiebudgetten kan leiden tot een meer homogene toepassing van de door de OCMW’s 

verstrekte bijstand. 

Na bespreking werd beslist om geen permanente experten toe te voegen aan de commissie. Wel zal 

daar waar nuttig en naargelang het thema aan een externe expert kunnen gevraagd worden om een 

toelichting te komen geven. 

De dank van de commissie gaat naar de POD Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

(mevrouw Anne-Marie Voets en mevrouw Martine De Pourcq) niet alleen voor de geboden logistieke 

en administratieve omkadering maar ook voor de deskundige toelichtingen die ons werden verstrekt 

door mevrouw Josée Goris, diensthoofd armoedebeleid. 
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7. Overzicht van de vergaderingen van de Commissie Mobiliteit 
 

In de loop van 2013 is de Commissie Mobiliteit van de FAVO 5 keer samengekomen en heeft de 

Commissie verschillende problematieken besproken en erover nagedacht, met de bedoeling de 

overheden erover aan te spreken en oplossingen voor te stellen. 

1. De voet- en fietspaden zijn niet aangepast aan senioren en personen met een handicap 

Dat houdt een risico op ongevallen in en kan ertoe leiden dat senioren geïsoleerd raken omdat ze 

bang zijn om letsels op te lopen wanneer ze buiten komen. 

Voorstellen: 

 De aanleg van voet- en fietspaden verplichten door deze een bepaald percentage van de 

totale wegenwerken te laten uitmaken (sancties als dat niet wordt nageleefd). 

 Zich inspireren op het "Mobiliteitsplan Vlaanderen" (2003).2 

 

Actie: 

 Voor de federale ministers en de gewestministers die bevoegd zijn voor mobiliteit een advies 

opmaken over de mobiliteit van de 65-plussers. 

 

2. Senioren rijden niet langer gratis met de TEC en de MIVB 

Gevolgen: te hoge kosten voor de kleine en gemiddelde inkomens. Senioren kunnen daardoor 

geïsoleerd raken. 

Voorstel: Senioren weer gratis laten rijden. 

Actie: Een advies opmaken voor de beleidsmakers. 

3. Verschillend tariefbeleid in de verschillende Gewesten 

Gevolg: personen die zich in de drie Gewesten verplaatsen moeten drie abonnementen kopen 

(MIVB/De Lijn/TEC). 

Voorstellen: 

 Harmonisering van de vervoersbewijzen en de tarieven (met behoud van het bestaande gratis 

vervoer). 

 De betaling opsplitsen per maand. 

 

4. Multimodaliteit: onvoldoende overleg tussen de NMBS en de MIVB/De Lijn/TEC 

Gevolg: In sommige gebieden is er geen openbaar vervoer meer. 

 

 
                                                           
2
 http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/mobiliteitsplan/beleidsvoornemens.pdf 
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5. Beperkingen op het seniorenticket van de NMBS 

Het ticket is niet geldig: 

- vóór 09.00 uur, gedurende het hele jaar, 

- tijdens de weekends, van half juli tot half augustus. 

Deze beperkingen benadelen de reizigers die ver van Brussel of in landelijke gebieden wonen. 

De prijs van het seniorenticket is verhoogd, maar dat werd niet gecompenseerd door de beperkingen 

af te schaffen of te verminderen. 

De NMBS heeft geen rekening gehouden met de tussenkomsten van de FAVO. 

Voorstellen: 

 Vanaf 2014: 

- Seniorenticket geldig vanaf 08.00 uur. 

- Geen beperking meer in juli en augustus. 

 Vanaf 2016: 

- Afschaffing van alle beperkingen. 

 

Acties: 

 Een advies opmaken voor de Minister van Overheidsbedrijven. 

 Aan de NMBS cijfergegevens vragen om de redenen van de beperkingen uit te leggen 

(mevrouw Musin). 

 

6. Toegankelijkheid van de stations en de treinen 

Er zijn onvoldoende zitplaatsen. 

Is sommige stations zijn de perrons te kort: niet alle rijtuigen geven toegang tot het perron, de trein 

moet dus verlaten worden via de balken tussen de rijtuigen. Voor sommige personen is dat moeilijk 

en voor rolstoelgebruikers is het onmogelijk. 

In veel stations zijn de perrons te laag, waardoor het moeilijk is om in en uit de trein te stappen. Er 

wordt gewerkt aan de verhoging van de perrons in de stations: 

 Er loopt sinds vijf jaar een meerjarenplan. 

 Bepaalde lijnen zijn verbeterd, maar op andere zijn er nog geen werken van start gegaan. 

 Geen duidelijk antwoord van de NMBS op de vragen om informatie. 

 

Actie: De NMBS vragen om: 

 Een inventaris van de (uitgevoerde/nog uit te voeren) werken op te maken. 

 Het programma te versterken. 

 Er een prioriteit van te maken. 
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7. Reizigersinformatie in de stations 

Er wordt onvoldoende informatie gegeven bij treinvertragingen. 

De nuttige informatie (borden met de vertrekuren van de treinen, dienstregelingen, …) zijn minder 

zichtbaar dan de reclameborden. 

Gevolg: het is moeilijk om zich te oriënteren als men het station niet kent of slechts zelden de trein 

neemt. 

Voorstel: pictogrammen gebruiken om de reizigers te oriënteren naar de plaats waar de nuttige 

informatie zich bevindt. 

8. Ticketautomaten in de stations 

80% werkt niet. Ze zijn moeilijk te gebruiken. 

Dit is problematisch, vooral aan de haltes zonder loket, want het is moeilijk om te bewijzen dat de 

automaat defect is. Er moet dan een supplement worden betaald bij de aankoop van een 

vervoersbewijs in de trein. 

9. Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS (RCG) 

De werking ervan is ontoereikend. Het vertegenwoordigt de reizigers onvoldoende. 
 
Het wordt thans gereorganiseerd. 
 
Voorstel: 2 leden van de FAVO stellen zich kandidaat om in het RCG te zetelen (1 effectief lid, 1 

plaatsvervangend lid). 

Actie: het RCG aanschrijven om een samenwerking met de FAVO voor te stellen. 

10. Actieterrein van de FAVO 

De FAVO is enkel bevoegd op federaal niveau. 

Er wordt weinig geluisterd naar de FAVO. 

Voorstellen: 

 Contactpunten zoeken bij andere organen die zich bezighouden met mobiliteit: 

- Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS (RCG). 

- Commission wallonne des Aînés. 
- Vlaamse Commissie? 
- Brusselse Commissie? 
- Gemeentelijke adviesraden. 

 Aan de gewestelijke en gemeentelijke commissies vragen om de adviezen van de FAVO te 
bezorgen aan de betrokken overheden. 
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8. Overzicht van de vergaderingen van de Commissie Gelijkheid van 

Kansen  

 
De Commissie gelijkheid van Kansen is in de loop van het jaar 2013 drie keer samengekomen.  
 
In de eerste Commissievergadering van 6 februari 2013 werd mevrouw Georgette De Wit verkozen 
als voorzitster van de Commissie, de heer Jean Janssens werd verkozen tot ondervoorzitter van de 
Commissie.  
 
Wegens een gebrek aan vergaderzaal en administratieve steun kon de Commissie Gelijkheid van 
Kansen zijn volgende vergadering pas houden op 14 oktober 2013. 
Tijdelijk werd een vergaderzaal bekomen in het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
(IGVM). Doordat het lang duurde om een vergaderlocatie te vinden, was de Commissie Gelijkheid 
van Kansen niet in de mogelijkheid om tijdens het jaar 2013 veel te presteren. 
 
In de vergadering van 14 oktober 2013 werden de onderwerpen besproken die in de Commissie 
behandeld zouden kunnen worden. Er werd beslist om een voorstel van advies op te maken in 
verband met de toegankelijkheid tot de stembureaus voor de verkiezingen van 25 mei 2014 voor het 
Vlaams, Federaal en Europees Parlement. Dit voorstel werd doorkruist met de richtlijnen van 
Mevrouw Joëlle Milquet, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en van de heer 
Philippe Courard, Staatssecretaris belast met het Gehandicaptenbeleid. 
Deze richtlijnen zijn uitstekend en volledig, zodat een advies vanwege de FAVO niet meer nodig was.  
Vanwege de FAVO werd er een dankbrief – waarin de waardering door de FAVO werd uitgedrukt – 
naar de minister en de staatssecretaris verzonden. 

 
Op 22 oktober 2013 woonde de voorzitster van de commissie een studiedag bij van de Raad voor 
Gelijke Kansen.  Deze handelde vooral over gelijke kansen voor de vrouwen. 

 
Tijdens de vergadering van 18 november 2013 gaf de heer Jozef De Witte van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding een zeer interessante uiteenzetting inzake 
leeftijdsdiscriminatie. 

 
Op 17 december 2013 woonde de voorzitster van de commissie een uiteenzetting, door de heer 
Jozef De Witte, bij in verband met de splitsing van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding  in een Interfederaal Gelijkekansencentrum en een Federaal Migratiecentrum. 
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9. Conclusies – balans  

 
Het blijkt duidelijk uit de “historiek”. Na jaren wachten was er een “snelle” start. Koninklijk besluit 
met de benoeming van de leden op 13 november 2012, installatie van de Raad op 27 november, in 
december verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter van de Raad, goedkeuring van het Reglement 
van inwendige orde op 14 januari 2013, eerste bijeenkomst van de vijf permanente commissies met 
verkiezing  van voorzitter en ondervoorzitter op 6 februari, eerste vergadering van het Bureau op 26 
februari  en start van de werkzaamheden van de Commissies en de Raad. Eind 2013: 9 goedgekeurde 
adviezen. 
 
Die snelle start en de vlugge eerste resultaten waren alleen mogelijk dankzij de inzet van de leden 
van het Bureau en de leden van elk van de Commissies. 
 
Van de 9 goedgekeurde adviezen waren er 8 op eigen initiatief. We kregen in 2013 slechts één vraag 
om advies. Staatssecretaris Courard vroeg op 17 april 2013 het advies van de Raad over het voorstel 
van wetsontwerp over “de erkenning van de mantelzorger”. 
Het uitblijven van “vragen voor advies” wekt enige verwondering. Minister De Croo en de 
vertegenwoordiger van Minister Onkelinx hadden bij de installatie immers verklaard “zich erover te 
verheugen dat ze konden rekenen op de adviezen van de Raad” en dat ze daarbij “hoge 
verwachtingen hadden gezien het vele werk op de plank”. Minister De Croo had het over “tien 
pensioenwerven vermeld in het regeerakkoord … de regering en de Raad hadden dus veel te doen”. 
Zeker met betrekking tot de pensioenen werden hervormingsplannen voorbereid en uitgewerkt. 
Vragen aan de Raad om advies hierbij waren er evenwel niet. 
 
Overeenkomstig artikel 3§4 van het wet van 8 maart 2007 dienen de regeringsleden, aan wie het 
advies is gericht, binnen de drie maanden het gevolg te formuleren die ze aan het advies wensen te 
geven. Er werd voor slechts 5 van de 9 uitgebrachte adviezen een tijdige reactie ontvangen3. Het 
Bureau besliste om automatisch iedere drie maand een herinnering te sturen aan de regeringsleden 
die het nalieten om tijdig op het uitgebrachte advies te reageren, tot nog toe zonder enig resultaat.  
 
De wet voorziet dat de Adviesraad in de uitvoering van zijn taken bijgestaan wordt door een cel 
binnen de administratie die voor haar werking een beroep kan doen op experten ( art 4 , par. 6  ) . 

                                                           
3
 Adviezen waarop tijdig een reactie ontvangen werd: 

- Advies 2013/2 inzake de hervorming van de Pensioenbonus en de leeftijdscomplement (gericht aan de Minister 
van Pensioenen),  

- Advies 2013/3 inzake de afschaffing van het klein gewaarborgd minimumpensioen voor gemengde loopbanen 
(gericht aan de Minister van Pensioenen) 

- Advies 2013/5 met betrekking tot het 2
de

 federaal plan en de beleidsnota voor armoedebestrijding (gericht aan de 
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding) 

- Advies 2013/6 over de hervorming van de IGO (gericht aan de Minister van Pensioenen) 
- Advies 2013/9 inzake de beleidsnota met betrekking tot de toegang tot de gezondheidszorg (gericht aan de 

Minister van Sociale Zaken) 
Adviezen waarop geen reactie werd ontvangen: 
- Advies 2013/1 met betrekking tot de erkenning van de mantelzorger (gericht aan de Staatssecretaris voor Sociale 

Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met beroepsrisico’s) 
- Advies 2013/4 betreffende de aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen en de fiscaliteit (gericht aan 

de Minister van Pensioenen, die dit advies voor reactie overzond naar zijn collega de Minister van Financiën, 
gezien het advies ressorteerde onder de bevoegdheid van deze laatste) 

- Advies 2013/7 met betrekking tot het mobiliteitsbeleid voor senioren (gericht aan de Staatssecretaris van 
Mobiliteit) 

- Advies 2013/8 met betrekking tot het seniorenbiljet van de NMBS (gericht aan de Staatssecretaris van Mobiliteit) 
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Voor de Raad en het Bureau is er een uitstekende en vlotte ondersteuning vanuit de FOD Sociale 
Zekerheid. 
In 4 van de 5 commissies (pensioen, toegang tot de gezondheidszorg, sociale integratie en bestrijding 
van kansarmoede en mobiliteit) is er naast de logistieke steun (vergaderzaal en tolken) een goede 
samenwerking met de betrokken beleidscellen.  Alleen voor de commissie gelijke kansen kwam er 
geen afdoende oplossing. De Commissie kon wel terecht in een vergaderlokaal ter beschikking 
gesteld door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ook voor de tolken is er een 
regeling. De Directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen gaf tijdens een bijeenkomst van de 
Commissie toelichting bij de werking van het Centrum. Maar er is GEEN oplossing voor 
administratieve en inhoudelijke ondersteuning van het werk van de Commissie.  
Herhaaldelijk werd aangedrongen bij Minister Milquet én door de voorzitter van de Commissie en 
ook door voogdijminister De Croo. Begin december antwoordde Minister Milquet aan de voorzitter 
van de Commissie: “Uw brief van 4 december 2013 goed ontvangen. Ik zal niet nalaten hieraan nuttig 
gevolg te verlenen binnen een zo gunstig mogelijke tijdspanne”. Ondertussen werkt de Commissie 
verder helemaal steunend op de vrijwillige inzet van de leiding en de leden van de Commissie.  
 
Voor de bespreking van de hervormingsplannen in het domein van de pensioenen kon de Raad dus 
inderdaad rekenen op een samenwerking met de beleidscel pensioenen. De Commissie Pensioenen 
en de Raad betreuren evenwel dat het onmogelijk bleek om TIJDIG  over de nodige nuttige 
informatie over de hervormingsplannen te beschikken. Zo was er wel  de toezegging dat de Raad de 
informatie – de ontwerpen - terzelfdertijd zou krijgen als de “sociale gesprekspartners – het 
beheerscomité van de RVP”. In de praktijk moest vastgesteld worden dat bijvoorbeeld voor de 
belangrijke ontwerpen over de hervorming van het overlevingspensioen dit niet het geval was. De 
Raad kreeg de teksten pas bezorgd in november. In de bundel van bezorgde teksten bleek toen dat 
dezelfde teksten reeds begin september gestuurd waren aan het Beheerscomité van de RVP. 
 
Natuurlijk kan de Raad altijd op eigen initiatief, proactief  en zonder kennis van de teksten van 
ontwerpen een standpunt formuleren. Toch is het eerder ontmoedigend te moeten vaststellen dat 
men dan veelal te laat komt en moet werken zonder voldoende kennis over de voorgenomen 
hervormingen. Dit tekort aan TIJDIGE informatie verklaart ook waarom de tot nu uitgebrachte 
adviezen eigenlijk reacties zijn op genomen beslissingen en/of ideeën aangeven voor de verdere 
uitwerking. 
 
De Raad is van mening dat het opzet van de installatie van een FAVO zeker ruimer was dan het 
aangeven van ideeën of formuleren van reacties op genomen beslissingen, de ambities van de Raad 
reiken in elk geval verder. De Raad wil ook de mening van ouderen inbrengen bij het ontwerpen van 
een beleid voor de komende jaren, bij  de voorbereiding en ontwerpen van hervormingen. Dit blijkt 
ook uit de afspraak in het Bureau en de Raad om na te gaan of naar aanleiding van een beoordeling 
van de beleidsplannen 2014 een meer algemeen advies over het te voeren beleid in de “komende 
jaren” kan uitgebracht worden.   
 
Naast het uitbrengen van adviezen en de bespreking van de beleidsverklaringen dient de FAVO 
eveneens, krachtens artikel 3 §2 van de wet van 8 maart 2007 de kwaliteit van de dienstverlening 
aan de ouderen door de federale overheidsdiensten te evalueren. Er dient te worden opgemerkt dat 
dit voor de Raad een moeilijke onderneming was. Enerzijds wordt noch in de wetgeving, noch in de 
parlementaire stukken duidelijk uiteengezet wat de wetgever precies voor ogen had met deze taak. 
De FAVO moest bij gebreke aan een duidelijke uitleg zelf interpreteren hoe zij deze taak ter 
uitvoering diende te brengen. Bij het uitvoeren van de taak bleek ook dat er niet voor alle domeinen 
gegevens ter beschikking zijn. De Raad beschikt bovendien niet over de noodzakelijke middelen 
(ontbreken van een eigen studiedienst,…) om bij gebrek aan beschikbare gegevens zelf een grondige 
studie op te zetten. Ondanks deze moeilijkheden werd er binnen de verschillende commissies voor 
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het jaar 2013 een evaluatie voorbereid van de kwaliteit van de dienstverlening van de 
overheidsdiensten die onder hun bevoegdheid vallen. 
 
Naast de werkzaamheden binnen de Raad kan de Raad eveneens vertegenwoordigd zijn in externe 
organen. Als rechtsopvolger van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector werd de Raad op 21 
juni 2013 door de Minister van Pensioenen verzocht om twee leden aan te duiden als 
vertegenwoordigers van de gepensioneerden in de Commissie Aanvullende Pensioenen (CAP), 
waarvan het mandaat kwam te vervallen. Een brief met de voordrachten door de Raad, op een 
dubbele lijst zoals voorzien bij wet, werd op 2 december 2013 aan de Minister van Pensioenen 
overgemaakt. De Raad was intussen op de hoogte van het feit de twee overige leden, 
vertegenwoordigers van de gepensioneerden, hun mandaat binnen de CAP hadden neergelegd. Om 
deze reden verzocht de Raad in zijn brief om rekening te houden met de niet-weerhouden 
kandidaten bij de opvulling van de twee nieuw vrijgekomen mandaten. 
Op 19 november 2013 stuurde de Minister van Zelfstandigen een gelijkaardige brief ter vervanging 
van de enige twee leden, vertegenwoordigers van de gepensioneerden, in de Commissie voor het Vrij 
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Op 21 januari 2014 werd aan de Minister een brief met de 
voordrachten overgemaakt. 
Tot op heden heeft de Raad nog geen bericht gekregen betreffende de aanduiding van de 
voorgestelde kandidaten in één van deze twee raden. 
De Raad werd intussen eveneens geïnformeerd over het feit dat er een voorstel aan de Minister van 
Overheidsbedrijven kon worden gericht teneinde toe te laten dat twee leden van de Raad de 
vergaderingen van de Raad der Gebruikers van de NMBS zouden bijwonen. Gezien de hervorming 
van de Raad der Gebruikers van de NMBS zouden deze personen de vergaderingen kunnen bijwonen 
als expert, niet als effectief lid. In 2014 werden de nodige stappen genomen om vertegenwoordigd te 
zijn in de Raad der Gebruikers van de NMBS. 
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10.  Bijlagen 
 

Bijlage 1: Adviezen van de Federale Adviesraad voor Ouderen 

- Beknopte samenvatting van de verschillende adviezen uitgebracht door de Federale Adviesraad 

voor Ouderen in het jaar 2013 

- Advies 2013/1 – Advies met betrekking tot de erkenning van de mantelzorger 

- Advies 2013/2 – Advies inzake de hervorming van de pensioenbonus en het leeftijdscomplement 

- Advies 2013/3 – Advies inzake de afschaffing van het klein gewaarborgd minimumpensioen voor 

gemengde loopbanen 

- Advies 2013/4 – Advies betreffende de aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen en de 

fiscaliteit (artikel 154 WIB) 

- Advies 2013/5 – Advies met betrekking tot het tweede federaal plan voor armoedebestrijding en de 

beleidsnota 2013 inzake de armoedebestrijding 

- Advies 2013/6 – Advies over de hervorming van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) 

- Advies 2013/7 – Advies met betrekking tot het mobiliteitsbeleid voor senioren 

- Advies 2013/8 – Advies met betrekking tot het seniorenbiljet bij de NMBS 

- Advies 2013/9 – Advies betreffende de beleidsnota inzake de toegang tot de gezondheidszorg 

Bijlage 2: Overzicht van de samenstelling van de verschillende organen van de Federale Adviesraad 

voor Ouderen 

Bijlage 3: Wetgeving van de Federale Adviesraad voor Ouderen + Huishoudelijk reglement 

- Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 

- Koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking van de  

  Federale Adviesraad voor Ouderen.  

- Koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale  

  Adviesraad voor Ouderen. 

- Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 

houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen. 

- Huishoudelijk reglement van de Federale Adviesraad voor Ouderen. 
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BIJLAGE 1: Adviezen van de Raad 

 

Beknopte samenvatting van de verschillende adviezen uitgebracht door de Federale Adviesraad 

voor Ouderen in het jaar 2013 

Adviezen van de Raad komen als volgt tot stand.  

De adviezen worden voorafgaandelijk voorbereid in de verschillende Commissies. De leden van de 

Commissie die het advies voorbereidt ontvangen eerst de gepaste documenten (wetteksten, 

beleidsnota, ...), waarna er van gedachten gewisseld wordt tijdens de commissievergadering. 

Vervolgens ontvangen alle leden een voorstel van advies, dat besproken wordt tijdens de 

commissievergadering. Indien een meerderheid van de commissie zich positief uitspreekt voor het 

voorliggende ontwerp van advies wordt het voorstel van advies overgemaakt aan het Bureau. 

In het Bureau wordt het ontwerp van advies niet bediscussieerd. Het Bureau bekijkt enkel of het 

voorstel van advies klaar is om aan de Raad over te maken. Hierbij wordt dus onder andere nagegaan 

of er voldoende eensgezindheid was binnen de Commissievergadering, enz…Indien het Bureau van 

oordeel is dat het voorstel van advies niet klaar wordt bevonden verwijst het Bureau het voorstel van 

advies terug naar de Commissie. 

Indien het Bureau vindt dat het ontwerp van advies kan worden overgemaakt naar de Raad wordt 

het geagendeerd op de komende Raadsvergadering. Het voorstel van advies dient echter minstens 

tien dagen vóór de datum waarop de Raadsvergadering plaatsvindt te worden overgemaakt aan de 

leden van de Raad opdat de leden hun opmerkingen/amendementen zouden kunnen doorgeven. 

In de vergadering van de Raad wordt dan beslist of de leden akkoord zijn met het voorliggende 

voorstel tot advies en/of zij dit willen aanpassen aan binnengekomen opmerkingen. Hierna stemt de 

Raad over het advies. Er kan slechts een stemming plaatsvinden indien ten minste de helft van de 

effectieve leden of in geval zij verhinderd zijn, hun plaatsvervanger aanwezig zijn. Het voorstel van 

advies zal pas zijn goedgekeurd wanneer de meerderheid van de leden voor stemt. Hierna kan men 

spreken van een “advies van de Raad”. 

In 2013 heeft de Raad 9 adviezen voorgelegd aan de Regering.  

1. Advies met betrekking tot de erkenning van de mantelzorger (advies 2013/1; goedgekeurd 

tijdens de plenaire vergadering van 25 juni 2013) 

Op 17 april kreeg de FAVO van de Staatssecretaris Philippe COURARD de vraag om een advies 

op te stellen met betrekking tot het wetsontwerp inzake de erkenning van de mantelzorger. 

De Raad stond positief tegenover het initiatief van de heer COURARD maar wees er echter 

op dat het voorliggende wetsvoorstel enkel slaat op de “definitie” en de “erkenning” van de 

mantelzorger en er niet gesproken wordt over sociale voordelen. De Raad maakte dan ook 

duidelijk dat hij betrokken wenst te worden bij de besprekingen over de sociale voordelen 

die later aan dit statuut gekoppeld zouden worden. Met betrekking tot de definitie en de 

erkenning van de mantelzorger had de Raad volgende aandachtspunten: 

- Het moet mogelijk zijn om meerdere personen als mantelzorger te erkennen per 

hulpzoekende 
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- De mantelzorg mag geen einde nemen bij de opname in een verzorgingsinstelling. 

De Raad heeft, ondanks het feit dat er op 3 april 2014 een wetsontwerp betreffende de 

erkenning van de mantelzorger werd goedgekeurd in de Kamer, tot op heden geen reactie op 

zijn advies ontvangen van de heer Philippe COURARD. 

2. Advies inzake de hervorming van de pensioenbonus en het leeftijdscomplement (advies 

2013/2; goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 25 juni 2013) 

Bepaalde aspecten van de hervorming van de pensioenbonus die de Regering voorbereid 

heeft, hebben een negatieve impact voor de gepensioneerden. De Commissie stelt meer 

bepaald voor: 

- de wachtperiode van 12 maanden (vanaf het ogenblik dat de gepensioneerde de 

voorwaarden vervult om met vervroegd pensioen te kunnen gaan) om aanspraak te 

maken op de pensioenbonus af te schaffen; 

- de bonus niet te koppelen aan de uitbetaling van het pensioen. 

 

Reactie van de Minister (brief van 12 juli 2013): de pensioenbonus werd hervormd omdat hij 

weinig effect had en heel duur was. Om de kosten voor de pensioenbonus onder controle te 

houden, werd beslist dat een bonus pas opgebouwd kan worden indien het pensioen 

minstens één jaar uitgesteld wordt. De nieuwe wetgeving inzake de bonus geldt vanaf 1 

januari 2014 ook voor wie reeds voor die datum een bonus opgebouwd had. Anders zou dit 

tot budgettaire meerkosten en een verschil in behandeling tussen de werknemers leiden. 

3. Advies inzake de afschaffing van het klein gewaarborgd minimumpensioen voor gemengde 

loopbanen (advies 2013/3; goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 25 juni 2013) 

Het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan wordt gelijkgesteld met het 

minimumpensioen voor een loopbaan als zelfstandige. Dit is nadelig voor de 

gepensioneerden. De Commissie stelt voor het klein gewaarborgd minimum voor 

werknemers te vervangen door een systeem waarin het minimumpensioen voor gemengde 

loopbanen berekend wordt volgens de gepresteerde loopbaan in elke sector.  

Reactie van de Minister (brief van 12 juli 2013): de beleidscel van de Minister bekijkt in 

overleg met de sociale partners of het mogelijk is de minima te hervormen, zonder de 

begrotingscontext uit het oog te verliezen.  

4. Advies betreffende de aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen en de fiscaliteit 

(artikel 154 van het WIB) (advies 2013/4; goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 25 

juni 2013) 

Een aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen kan het jaarlijks netto-inkomen 

voor personen met de laagste pensioenen doen verminderen wegens een verlaging van de 

"bijkomende vermindering" die toegekend wordt op basis van artikel 154 van het WIB. De 

Commissie vraagt de Regering de nodige maatregelen te treffen opdat het pensioen effectief 

verhoogt. 
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De Minister van Pensioenen heeft het advies bezorgd aan de Minister van Financiën die 

bevoegd is inzake fiscaliteit. Hij heeft geen reactie ontvangen.  

5. Advies met betrekking tot het tweede federaal plan voor armoedebestrijding en de 

beleidsnota 2013 inzake de armoedebestrijding (advies 2013/5; goedgekeurd tijdens de 

plenaire vergadering van 25 juni 2013) 

In dit advies bespreekt de Raad de beleidsnota van de Staatssecretaris evenals het tweede 

federaal plan voor de bestrijding van de armoede. De Raad haalt verschillende problemen 

aan die de armoede bij de ouderen (zouden kunnen) vergroten. 

Reactie van de Staatssecretaris (brief van 8 oktober 2013): De Staatssecretaris drukt ten 

eerste haar appreciatie uit voor het advies en wijst op het belang van een constructieve 

samenwerking in de strijd tegen de armoede. Zij geeft de Raad punt per punt een antwoord 

op de gedane voorstellen. 

6. Advies over de hervorming van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - Wijziging van het 

vaststellen van het IGO-bedrag in geval van samenwoonst (advies 2013/6; goedgekeurd 

tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 2013) 

In het ontwerp tot wijziging van de wet inzake de IGO wordt die tegemoetkoming toegekend 

aan een persoon die feitelijk samenwoont met een derde, zonder rekening te houden met 

het inkomen van die laatste. Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden daarentegen 

wordt rekening gehouden met de bestaansmiddelen van de partner.  

De Commissie stelt voor om feitelijke samenwonenden als echtgenoten (of wettelijk 

samenwonenden) te beschouwen. 

Reactie van de Minister (brief van 17 januari 2013): De Minister wijst in zijn reactie op het 

feit dat de verschillende samenlevingsvormen niet automatisch dezelfde mate van 

participatie en onderlinge ondersteuning meebrengen. De Minister vindt het een brug te ver 

om te besluiten dat er bij feitelijke samenwoning sprake zou zijn van een partnerschap 

waarin men de kosten en de verplichtingen deelt. 

7. Advies met betrekking tot het mobiliteitsbeleid voor senioren (advies 2013/7; goedgekeurd 

tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 2013) 

 

In dit advies betreurt de Raad dat er geen “gemeenschappelijke” visie werd uitgewerkt bij de 

beslissingen van de deelstaten om de ouderen te laten meebetalen voor het streekvervoer. 

Hij vraagt aan de federale overheid om samen te gaan zitten met de deelstaten om ten 

aanzien van de ouderen tot een correct en samenhangend mobiliteitsbeleid te komen. 

Tot op heden werd op dit advies geen reactie ontvangen van de Minister.  

8. Advies met betrekking tot het seniorenbiljet van de NMBS (advies 2013/8; goedgekeurd 

tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 2013) 

In dit advies reageert de Raad op de beperkingen die worden opgelegd op het voorkeurtarief 

voor senioren bij de NMBS. De Raad vraagt dan ook in dit advies om het seniorenbiljet van de 
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NMBS toe te laten vanaf 8 uur en om de beperkingen voor de maanden juli en augustus op te 

heffen. 

Tot op heden werd er nog geen reactie ontvangen van de Minister op dit advies. 

9. Advies betreffende de beleidsnota inzake de toegang tot de gezondheidszorg (advies 2013/9; 

goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 2013) 

In dit advies wordt de beleidsnota van de Minister van Sociale Zaken besproken. De Raad 

verheugt zich enerzijds over de beslissing om de ereloonsupplementen in 

tweepersoonskamers te schrappen maar vermeldt anderzijds enkele aandachtspunten voor 

de minister om de toegang tot de gezondheidszorg voor ouderen te vergroten. De Raad 

vraagt ook om de ouderen meer te betrekken in de onderhandelingen over de te nemen 

maatregelen in de gezondheidszorg en vraagt om te kunnen betrokken worden bij het 

Observatorium voor Chronisch Zieken. 

Reactie van de Minister (brief 28 november 2011): De Minister zal met de aandachtspunten 

van de FAVO rekening houden bij de reflectie over de toegang tot de gezondheidszorg. Zij 

antwoordt echter negatief op de vraag van de Raad om deel te kunnen nemen aan het 

Observatorium Chronisch Zieken en wijst hier op het gevaar van stereotypen.  

Voorstellen van adviezen die (nog) niet tot een advies leidden in 2013. 
 

 Commissie Pensioenen 

Naast de 4 goedgekeurde adviezen heeft de Commissie Pensioenen de kwestie van de toegelaten 

arbeid voor gepensioneerden besproken. Een akkoord met het oog op een gemeenschappelijk 

standpunt was evenwel niet mogelijk. De Commissie Pensioenen heeft beslist die kwestie mee te 

nemen in een globalere denkoefening over de toekomst van de pensioenen.  

De Commissie Pensioenen heeft op het einde van het jaar ook een advies voorbereid over de 

hervorming van het overlevingspensioen. Het overlevingspensioen dat voor de leeftijd van 45 jaar 

toegekend wordt, wordt omgevormd tot een overgangsuitkering. De Commissie vindt dat het 

overlijden van de partner niet mag leiden tot een hoger armoederisico voor de overlevende partner.  

Een meerderheid van de leden van de Commissie vindt het wenselijk dat de overgangsuitkering in de 

toekomst ook beschikbaar is voor de wettelijke samenwonenden, op voorwaarde dat de wettelijk 

samenwonende partners krachtens de wet met elkaar kunnen trouwen. Hierover hebben een aantal 

leden van de Commissie een minderheidsstandpunt ingenomen. De Commissie vindt dat het bedrag 

van de overgangsuitkering bijgevolg op basis van alle reële, fictieve en forfaitaire brutolonen van de 

overleden werknemer berekend moet worden, net zoals het huidige overlevingspensioen berekend 

wordt. Het advies zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de plenaire vergadering in januari 2014. 
 

 Commissie Gelijkheid van Kansen 
Binnen de Commissie Gelijkheid van Kansen werd een advies besproken betreffende de mogelijkheid 
voor de ouderen om hun stemplicht uit te oefenen. De opmaak van dit advies werd echter doorkruist 
door een omzendbrief opgesteld door Minister van Gelijke Kansen Joëlle MILQUET en 
Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe COURARD die de bekommernissen van de 
Raad duidelijk beantwoordde. De Raad heeft dan ook beslist om de Minister en de Staatssecretaris 
een brief te sturen om een appreciatie uit te drukken over de omzendbrief. 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/1 

 
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 ERKENNING VAN DE MANTELZORGER 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

Het regeerakkoord van 1 december 2011 voorziet: “ De acties ten gunste van de grote zorgafhankelijkheid 

zullen in samenwerking met de deelstaten worden geoptimaliseerd. Zo zal de regering in samenwerking met 

laatstgenoemden de mantelzorg beter waarderen, in functie van de budgettaire mogelijkheden”. 

In dat kader heeft de Ministerraad in zijn zitting van 22 maart 2013 aan de heer COURARD, Staatssecretaris 

voor Sociale Zaken, Gezinnen, Personen met een Handicap en wetenschapsbeleid, belast met beroepsrisico’s, 

opdracht gegeven om een brede consultatie te organiseren m.b.t. een ontwerp van wet strekkend tot de 

erkenning van de mantelzorger.  

De Staatssecretaris heeft op 17 april 2013 de Federale Adviesraad voor Ouderen uitgenodigd om zich uit te 

spreken over het voorstel van wetsontwerp en daarbij bijzondere aandacht te verlenen aan de vraag of het al 

dan niet opportuun is per persoon de erkenning te beperken tot 1 mantelzorger en te laten afhangen van de 

bijstand van een professionele kracht. 

Na voorbereiding ervan in de Commissie Toegang tot de Gezondheidszorg werd op 25 juni 2013 het volgend 

advies door de plenaire vergadering van de Federale Adviesraad voor Ouderen (de Raad) uitgebracht.  

 

ADVIES 

ALGEMEEN 

A. De Raad stelt vast dat op politiek vlak de vermaatschappelijking van de zorg zowel nationaal als 

internationaal als een prioritaire doelstelling wordt naar voor geschoven. Men stelt dat zorgbehoevende 

personen moeten gestimuleerd worden om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven.  

Dit leidt ontegensprekelijk naar een verhoogde nood aan begeleiding bij de thuisopvang van zwaar 

zorgbehoevende personen. De complementariteit met de mantelzorgers is van primordiaal belang zowel om 
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deze te ontlasten als om de geholpen persoon toe te laten onder goede omstandigheden inzake gezondheid en 

veiligheid zolang mogelijk thuis te blijven. 

De Raad is voorstander van een versterking van het sociaal weefsel en de sociale samenhang maar weigert mee 

te stappen in het verhaal van de grotere nood aan informele zorg indien deze beleidsoptie enkel wordt 

aangestuurd vanuit budgettaire overwegingen.  

Bovendien mag de erkenning van mantelzorg in geen geval leiden tot een vervanging of ondermijning van de 

beleidslijnen van de overheden. 

B. De Raad vindt het belangrijk en zelfs noodzakelijk dat de omvangrijke groep van personen, die zich als 

mantelzorger belangloos inzetten voor hun naaste, voldoende waardering en ondersteuning krijgen van de 

overheid.  

C. Het initiatief van Staatssecretaris Courard wordt door de Raad dan ook als positief ervaren. Tegelijkertijd 

wijst de Raad er evenwel op dat het uitgebracht advies enkel slaat op de definitie en de erkenning van de 

mantelzorger en dat hier geen uitspraak gedaan wordt omtrent het koppelen van sociale voordelen aan de 

erkenning als mantelzorger. De Raad rekent er op om te gepasten tijde betrokken te worden bij het uitwerken 

van een eventueel statuut sui generis. 

HET VOORSTEL VAN WETSONTWERP 

1.Definities 

1.1. Onder geholpen persoon wordt verstaan de als zwaar zorgbehoevende erkende persoon en de Koning kan 

dit verduidelijken. 

De Raad merkt op dat: 

1.1.1. De formulering wat de bevoegdheid van de Koning betreft, meer dwingend zou moeten zijn; 

1.1.2. Omwille van de rechtszekerheid en de transparantie dient het vastleggen van de meetschalen voor de 

graad van zorgbehoevendheid te gebeuren in nauw overleg met de deelstaten; om tegenstellingen en 

belemmeringen te vermijden is dit overleg in respect voor de respectieve bevoegdheden trouwens nodig voor 

alle voorziene maatregelen.  

1.2. De omschrijving van “naaste verwant” eigenlijk overbodig is (zie 2.1.); 

1.3. De omschrijving van “professionele hulpverlener” 

De Raad vindt het belangrijk dat ook de huisarts de rol van professionele zorgverlener kan invullen, aangezien 

er zorgsituaties bestaan waar een zwaar zorgbehoevende persoon enkel bijgestaan wordt door een arts en zijn 

mantelzorger(s). 

1.4. De omschrijving van “bijstand en hulp” 

De Raad merkt op dat: 

1.4.1. De voorwaarde van minstens 20 uren per week te streng is en niet bruikbaar; het is niet in de algemene 

definitie van mantelzorg dat de graad van intensiteit van de hulp moet voorzien worden, maar wel bij het 

vastleggen in de toekomst van de eventuele ondersteunende maatregelen . 

De Raad pleit trouwens ook voor de mogelijkheid om per hulpzoekende meerdere mantelzorgers te laten 

erkennen (zie 2.2.);  



Jaarverslag 2013 – FAVO  37 

1.4.2. In elk geval is het bijzonder moeilijk – zoniet onmogelijk – om dit minimum aan tijdsinvestering te 

controleren; 

1.4.3. De koppeling van het aantal uren met de invloed van de mantelzorg op het beroeps- en/of familiale 

situatie van de mantelzorger is niet relevant; elke vorm van mantelzorg, ook de meest minimale, heeft immers 

een invloed op de familiale situatie van de mantelzorger; 

1.5. De omschrijving van “doorlopend en/of regelmatig” 

De Raad vindt de verwijzing naar pathologieën te beperkend. De zware zorgbehoevendheid, althans zeker voor 

wat de ouderen betreft, is op zichzelf niet als ziekte te omschrijven en kan niet altijd gekoppeld worden aan 

een strikte en chronische medische pathologie. 

De Raad stelt derhalve voor om de zinsnede te verbreden met “ …bepaalde pathologieën en/of de evolutie van 

de zorgbehoevendheid  ”  

1.6. De omschrijving van “levensproject” 

De Raad oordeelt dat de verwijzing naar het Verdrag van 13 december 2006 ontoereikend is. Een levensproject 

mag zich niet beperken tot het respect voor de keuzevrijheid van de geholpen persoon. Het gaat ook om een 

levenswijze, om overtuigingen, om gewoonten … 

De Raad stelt daarom volgende omschrijving voor : “  Project gebaseerd op het respect voor de vrije keuze van 

de geholpen persoon en van de mantelzorger, met erkenning van het recht om te leven in een maatschappij 

net zoals de andere personen en met de waarborg om dit recht ten volle uit te oefenen en om een volwaardige 

integratie en  participatie aan de samenleving te realiseren”. 

 

2. Erkenning 

2.1. De Raad is van mening dat : 

-  de notie van kosteloosheid beter in artikel 3§1 zou opgenomen worden; 

-  de notie “naaste verwant” kan wegvallen; deze formulering leidt tot verwarring en de notie van “een 

vertrouwens-, nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon” 

volstaat; des te meer omdat in de voorgestelde formulering van artikel 3 §2,2° de erkenningsvoorwaarde door 

het gebruik van de “of” niet beperkt is tot “naaste verwant”;  

- in plaats van het begrip “op niet-professionele wijze” beter het begrip “niet beroepshalve” zou gebruikt 

worden. Zo zal bv. een verpleegster die zorgt voor haar zieke vader deze zorg niet beroepshalve geven, maar 

wel op een professionele manier; 

De Raad stelt voor om artikel 3§1 als volgt te formuleren : 

“ De mantelzorger is de persoon die kosteloos en met eerbiediging van de vrije keuze doorlopende en/of 

regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon” 

De Raad stelt voor om de erkenningsvoorwaarden in artikel 3§2 als volgt te formuleren :  

“ 1° meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;  

 2° een vertrouwens-, nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen 

persoon; 
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 3° bijstand en hulp verlenen binnen een niet-beroepshalve finaliteit en in samenwerking met minstens 

1 professionele hulpverlener; 

 4° rekening houden met het gemeenschappelijk levensproject van de geholpen  persoon en de 

mantelzorger.” 

2.2. De Raad is niet akkoord dat er per geholpen persoon slechts 1 enkele mantelzorger kan erkend worden. 

Heel dikwijls wordt immers, zeker bij zwaar hulpbehoevenden, de mantelzorg gespreid over verscheidene 

personen. 

2.3. De Raad vindt niet dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de thuisverblijvende persoon en 

diegene die opgenomen is in een verzorgingsinstelling en stelt derhalve voor om het vierde streepje van artikel 

3 §3 alinea 2 te schrappen.  

2.4. Het is belangrijk dat de administratieve omkadering zou gebeuren door instanties die toegang hebben tot 

de kruispuntbank en die de situatie van de mantelzorger kennen. Voor de Raad zijn de ziekenfondsen daartoe 

het best geschikt, het meest toegankelijk en  het best uitgerust om zonder zware meerkost en mits een 

eventuele versterking van hun sociale diensten deze opdracht op zich te nemen. 

 

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 25 juni 2013. 

Willy PEIRENS      Luc JANSEN 

Voorzitter      Ondervoorzitter 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/2 

 
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 INZAKE DE HERVORMING VAN DE 
PENSIOENBONUS EN HET LEEFTIJDSCOMPLEMENT 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

Doel van de nieuwe regeling : 

 langer werken aanmoedigen 
 één systeem invoeren dat geldt voor de drie stelsels 

Het voorstel tot hervorming van de pensioenbonus voor werknemers en ambtenaren werd op de 
ministerraad van 24 mei 2013 in tweede lezing goedgekeurd, voor de zelfstandigen op de 
elektronische ministerraad van 28 mei 2013. 

De voordelen van de nieuwe regeling wegen evenwel niet op tegen de nadelen die met deze 
hervorming zullen doorgevoerd worden, met name:  

 
- de referteperiode voor de berekening van de pensioenbonus gaat ten      
  vroegste in 1 jaar nadat vervroegd pensioen mogelijk is. 

Dit betekent concreet dat de pensioenbonus ten vroegste 12 maanden na de leeftijd van 
62 jaar zal ingaan op voorwaarde dat men ten minste 40 loopbaanjaren telt, nl. ten 
vroegste vanaf de leeftijd van 63 jaar. 

  Wanneer men op 62 jaar geen recht heeft op vervroegd pensioen omdat niet voldaan is 
aan de loopbaanvoorwaarde, valt de startdatum van de pensioenbonus dan ook op een 
later tijdstip, nl. 12 maanden nadat aan de voorwaarde voor het vervroegd pensioen 
voldaan is. 

- de pensioenbonus is voortaan een persoonlijk recht, hetgeen betekent dat bij overlijden 
van de rechthebbende de pensioenbonus niet meer uitbetaald zal worden aan de 
langstlevende echtgenoot. 

- de betaling van de pensioenbonus is gekoppeld aan de uitbetaling van het rustpensioen. 

Dit betekent dat, wanneer het eigen rustpensioen geschorst wordt ten voordele van het 
gezinspensioen van de andere echtgenoot, de pensioenbonus eveneens geschorst wordt. 
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De Raad beschouwt dit als een erg asociale maatregel, want hierdoor worden vooral 
vrouwen met een laag pensioen gestraft omdat de kans zeer groot is dat hun pensioen niet 
zal uitbetaald worden omdat het gezinspensioen voordeliger is. 

Daarbij is er een bijkomende tegenstrijdigheid wanneer de echtgenote ofwel werknemer, 
ofwel zelfstandige was. 

Wanneer beide echtgenoten werknemer zijn en de echtgenote om diverse redenen een 
laag pensioen heeft, zal het pensioen van de echtgenote wegvallen ten voordele van het 
gezinspensioen, waardoor het recht op de pensioenbonus eveneens vervalt. 

Wanneer de echtgenote zelfstandige was, zal haar zelfstandige pensioen afgetrokken 
worden van het gezinspensioen. 
Zij behoudt haar persoonlijk rustpensioen, inclusief de opgebouwde pensioenbonus. 

ADVIES  

De Raad is van oordeel dat deze “harmonisering” om de mensen aan te zetten om langer actief te 
blijven op de arbeidsmarkt, het vooropgestelde doel zal missen, niet enkel in het bijzonder voor de 
personen die geen controle hebben over de duur van hun loopbaan, maar vooral omdat het nieuwe 
systeem niet interessant genoeg is om langer werken aantrekkelijker te maken en omdat het bedrag 
te beperkt is.  

Om de negatieve effecten van deze hervorming te voorkomen, brengt de Raad volgende adviezen 
uit, nl :  

1. De pensioenbonus laten ingaan vanaf de eerste van de maand volgend op deze waarin de 
voorwaarde vervuld is om met vervroegd pensioen te kunnen gaan, nl. ten vroegste vanaf de 
eerste van de maand volgend op de 62ste verjaardag indien men 40 loopbaanjaren heeft. 

Indien een gerechtigde een voldoende lange loopbaan bewijst, kan dit ten vroegste vanaf de 
maand volgend op de 60ste verjaardag. 

(Bv in 2015 kan men vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen indien men minstens 41 
loopbaanjaren bewijst. ) 

2. De uitbetaling van de pensioenbonus niet koppelen aan de uitbetaling van het eigen 
rustpensioen, waarvan de uitbetaling om één of andere reden geschorst werd. 
 

3. De overgangsmaatregel voorzien in het ontwerp koninklijk besluit behoudt de huidige 
berekeningswijze slechts voor de pensioenbonus die vóór 1 januari 2014 opgebouwd werd, 
terwijl deze zou moeten doorlopen tot de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt. 
 

 

 
Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 25 juni 2013. 
 
       
Willy PEIRENS      Luc JANSEN 
Voorzitter      Ondervoorzitter 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 

Advies 2013/3 

 
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:  

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

 
Werknemers en zelfstandigen kunnen aanspraak maken op een minimumpensioen op voorwaarde 
dat zij een loopbaan kunnen bewijzen die gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan.  

 

Sinds het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van het gewaarborgd 
minimumpensioen voor werknemers is het begrip “gemengde loopbaan” ingevoerd in de 
pensioenwetgeving voor werknemers. Dit besluit liet toe dat voor de vaststelling van de 
loopbaanvoorwaarde de jaren gepresteerd als zelfstandige in aanmerking mogen worden genomen 
om de loopbaanvoorwaarde van twee derde te bereiken. 

Het minimumpensioen bij een gemengde pensioenloopbaan bestaat uit het minimumpensioen voor 
werknemers pro rata berekend op basis van het aantal jaren gewerkt als loontrekkende en het 
minimumpensioen voor zelfstandige pro rata berekend op basis van het aantal jaren dat men 
gewerkt heeft als zelfstandige. 

 

Bij de berekening van dat minimumpensioen voor een gemengde loopbaan zijn er echter twee 
specifieke bepalingen. 

 

Ten eerste is het zo dat de som van beide bedragen van minimumpensioenen in de twee 
pensioenstelsels niet groter mag zijn dan een bepaald plafond dat overeenkomt met het 
minimumpensioen voor zelfstandigen. 

 

Ten tweede wordt, krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot 
uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de 
pensioenen van de sociale sector, het gedeelte van het minimumpensioen dat wordt opgebouwd in 
het werknemersstelsel vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk en met een coëfficiënt. Die 
vermenigvuldiging met de proratiseringscoëfficiënt werd ingevoerd opdat, in geval van gemengde 
loopbaan, de gepensioneerde voor de jaren dat hij als werknemer tewerkgesteld was, 
pensioenrechten zou krijgen die gelijk zouden zijn alsof hij deze als zelfstandige zou opgebouwd 
hebben. 

 

Dit gewaarborgd bedrag noemt men het “Klein Gewaarborgd Minimum” voor gemengde loopbanen. 

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN INZAKE DE AFSCHAFFING VAN HET KLEIN 
GEWAARBORGD MINIMUMPENSIOEN VOOR GEMENGDE LOOPBANEN 
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Op aangeven van de commissie Pensioenen brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen volgend 
advies uit: 

ADVIES 

 

Deze regeling heeft evenwel een belangrijk negatief effect tot gevolg.  

 

Men topt het minimumpensioenrecht voor de loopbaan als werknemer af tot op het niveau van het 
minimumpensioenrecht voor de zelfstandigen.  

Op die manier wordt in realiteit het minimumpensioen voor een gemengde loopbaan slechts 
gelijkgesteld met het minimumpensioen voor een loopbaan als zelfstandige.  

 

Zelfs uit de EU-SILC-enquête van de FOD Economie van 2011 blijkt dat de Armoedegrens voor 
alleenstaanden € 1.000 per maand bedraagt en voor gezinnen bestaande uit 2 volwassenen € 1.500 
per maand. 

Dit betekent dat het gezinsbedrag van de minimumpensioenen van werknemers en zelfstandigen 
met een volledige loopbaan, thans € 1.386,40 per maand, onder de armoedegrens ligt  

 

Ten einde de negatieve effecten van de huidige reglementering m.b.t. de berekening van het 
minimumpensioen bij een gemengde loopbaan te voorkomen, stelt de Raad voor om het “ Klein 
gewaarborgd minimum” voor werknemers te vervangen door een systeem waarbij het 
minimumpensioen voor gemengde loopbanen proportioneel zou berekend worden in functie van de 
gepresteerde loopbaan in iedere sector. 

De budgettaire last dient onder de administraties verdeeld te worden pro rata het aantal 
loopbaanjaren die respectievelijk in iedere sector gepresteerd werden.  

In dit geval zou het “Klein Gewaarborgd Minimum Pensioen voor Werknemers” worden opgeheven. 

Ter verduidelijking een voorbeeld. 

Een persoon heeft een gemengde loopbaan van : 

 25/45ste als werknemer en 
 20/45ste als zelfstandige 

en voldoet bijgevolg aan de loopbaanvoorwaarde. 

De proportionele berekening in functie van de loopbaan zou dan neerkomen op :  

 25/45ste op basis van het gewaarborgd minimum als werknemer 
 20/45ste op basis van het minimum pensioen als zelfstandige. 

Op deze manier realiseert men immers een volwaardig gewaarborgd minimum pensioen in functie 
van de gepresteerde jaren in iedere sector. 

Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 25 juni 2013. 

Willy PEIRENS     Luc JANSEN 
Voorzitter     Ondervoorzitter



Jaarverslag 2013 – FAVO  43 

FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/4 

 
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 AANPASSING 
AAN DE WELVAART VAN DE SOCIALE UITKERINGEN EN DE FISCALITEIT (artikel 154 WIB) 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

 

Een aanpassing aan de welvaart van de sociale uitkeringen kan het jaarlijks netto-inkomen voor 
personen met de laagste pensioenen doen verminderen. 

Deze situatie is toe te schrijven aan een verlaging van de “bijkomende vermindering” toegekend 
wanneer “het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten” 
(artikel 154 WIB). 

 

De Raad stelt vast dat enkel de automatische en procentuele aanpassing van het maandelijks 
pensioenbedrag aan de evolutie van de lonen de gepensioneerden duurzaam kan beschermen tegen 
een aantasting van hun koopkracht. 

Dankzij het akkoord over de verdeling van de enveloppe voor de gedeeltelijke aanpassing van de 
sociale uitkeringen aan de welvaart kan het bedrag van de pensioenen zeer licht worden verhoogd – 
zo ook in het pensioenstelsel voor werknemers door de verhoging van het vakantiegeld. Vooral 
personen met een klein pensioen hopen op deze verhoging. 

Dit jaar werd het bedrag van het vakantiegeld van gepensioneerde werknemers verhoogd met 5%, in 
overeenstemming met het akkoord dat de sociale partners hebben afgesloten. Volgend jaar zal het 
vakantiegeld opnieuw worden verhoogd, met iets meer dan 3%. 

 

De Raad betreurt echter dat er nog steeds geen maatregelen zijn genomen om de bijkomende 
vermindering aan te passen, niettegenstaande het probleem reeds lang gekend is. Als  de 
bijkomende vermindering niet wordt aangepast, zullen de verhogingen die de gepensioneerden aan 
de ene kant ontvangen, aan de andere kant teniet worden gedaan via de belastingen. Een 
berekening op basis van de barema's van 2011 toont aan dat het uitblijven van een aanpassing 
negatieve gevolgen zou hebben voor jaarlijkse pensioenbedragen tot 15.825 €.  

 

Ter herinnering: iedere gepensioneerde kan van twee fiscale voordelen genieten: 
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- een belastingvermindering met een maximumbedrag van € 1.968,18 indien de inkomsten 
geen € 21.810 overschrijden (artikel 152 WIB) en enkel uit pensioen bestaan, 
 

- een bijkomende vermindering (artikel 154 WIB).  
Wanneer het resterende belastbaar inkomen, na het toepassen van de fiscale vermindering 
(artikel 152 WIB), uitsluitend bestaat uit een pensioen lager dan € 14.194,71 gaat het voor 
deze gepensioneerde om een belastingvrij bedrag. Schijven worden toegepast om te 
voorkomen dat een kleine overschrijding van het grensbedrag een belasting met zich 
meebrengt die hoger is dan het bedrag van de overschrijding. Een bepaalde categorie 
personen blijft desondanks benadeeld.  

 

Deze verminderingen hebben tot doel het niveau van de pensioenen – bij de laagste van Europa – 
van Belgische werknemers ietwat te compenseren. 

 

ADVIES 

 

De Federale Adviesraad voor Ouderen betreurt dat de toegekende welvaartsaanpassing 
tenietgedaan wordt door het uitblijven van aanpassingen in de fiscale wetten.  

De raad vraagt de regering dan ook met aandrang om de maatregel te nemen die nodig is om de 
effecten van een verhoging te behouden.  

 
Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 25 juni 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Willy PEIRENS     Luc JANSEN 
Voorzitter     Ondervoorzitter 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/5 

 
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 

HET TWEEDE FEDERAAL PLAN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING 
EN DE BELEIDSNOTA 2013 INZAKE DE ARMOEDEBESTRIJDING 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft de bevoegdheid gekregen om zich bij middel van 

adviezen uit te spreken over de algeheelheid van de materies die de ouderen aanbelangen. 

Eén van deze bevoegdheidsdomeinen slaat op de armoedebestrijding.  

Na voorbereiding ervan in de Commissie Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft de 

Raad conform artikel 3 §2 van de wet van 8 maart 2007 een bespreking gewijd aan de algemene 

beleidsnota 2013 Maatschappelijke Integratie 4 en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook 

het Tweede Federaal Actieplan Armoedebestrijding 5 door te nemen.  

 

 

 

 

  

                                                           
4
 algemene beleidsnota van staatssecretaris Maggie De Block van 21 december 2012 Doc 53 2586/022 

5
 Tweede Federaal Actieplan Armoedebestrijding (14 september 2012) 



46 

ADVIES 

1. De Raad stelt met voldoening vast dat het tweede armoedeplan qua structuur en uitwerking een 

merkbare verbetering vertoont ten opzichte van het eerste plan.6 Niet alleen bevat het plan dubbel 

zoveel actiepunten als het vorige, 118 in plaats van 59, maar deze actiepunten zijn qua doelstellingen 

meestal een stuk beter en duidelijker omschreven.  

Maar opnieuw moet vastgesteld worden dat een aantal actiepunten zeer vaag blijven, amper 

meetbaar zijn en ongedefinieerd zijn in tijd en in budget. 

2. De Raad vindt het uiteraard belangrijk dat in de beleidsnota een prioritaire aandacht gaat naar de 

bestrijding van de kinderarmoede. Ons land scoort immers bijzonder slecht op dit vlak. Het bestrijden 

van de kinderarmoede moet een opstap zijn in de bestrijding van de generatiearmoede, hetgeen 

uiteindelijk ertoe moet bijdragen om te verhinderen dat we de geviseerde doelgroep ook op latere 

leeftijd terugvinden bij de mensen in armoede.  

3. De Raad betreurt evenwel dat noch in het federaal actieplan noch in de beleidsnota de ouderen als 

specifieke doelgroep aan bod komen daar waar de cijfers nochtans aantonen dat naast de jongeren 

ook vele ouderen – en in het bijzonder de alleenstaande ouderen en de vrouwen – het heel moeilijk 

hebben om de eindjes aan mekaar te knopen.  

4. De Raad stelt vast en betreurt dat de regering een aantal maatregelen heeft getroffen die de 

armoede nog zouden kunnen doen toenemen. Het steeds strenger wordend beleid ten aanzien van 

werkzoekenden, de zware ingreep op de langdurige werkloosheid met daaraan gekoppeld een 

betekenisvolle impact op de berekening van het pensioen en een aantal besparingen bij het 

armoedebeleid zelf zijn daarvan sprekende voorbeelden.  

5. Wat zeker door de Raad als onaanvaardbaar moet worden bestempeld is het terugschroeven van 

de welvaartsenveloppe met 40 %. Deze enveloppe was en is juist bedoeld om diegenen die het 

moeten stellen met een gering inkomen, dat in sommige gevallen zelfs beneden de armoededrempel 

ligt, een menswaardig bestaan te garanderen. Gelukkig zijn de bijstandsregelingen, waaronder de 

IGO, buiten schot gebleven. 

6. Bij het omschrijven van het armoederisico wordt veelal verwezen naar de EU-SILC enquête. Dit is 

evenwel een vrij enge methodiek die alleen de inkomensarmoede in aanmerking neemt. De Raad 

dringt erop aan dat een bredere benadering zou plaats vinden. Niet alleen dient het 

bestedingspatroon eveneens in aanmerking te komen maar ook de andere aspecten die mensen al te 

veel in armoede doen terechtkomen. De aanpak moet multidimensionaal zijn. 

7. Om de ouderen toe te laten volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk 

leven is het nodig dat zowel de wettelijke pensioenen als de bijstandsregelingen de meest 

                                                           
6
 Het vorige Armoedeplan uit 2008, werd in een rapport door het Rekenhof van mei 2012 negatief beoordeeld. Het 

Rekenhof stelde het volgende vast: “De regering heeft noch de te halen doelstellingen, noch de uit te voeren activiteiten, 
noch het toegekende budget om die maatregelen te realiseren gepreciseerd. Die maatregelen zijn zodoende weinig 
dwingend en moeilijk te evalueren. In slechts 8 van de 59 maatregelen van het plan wordt een raming gespecificeerd van 
het jaar waarin ze moeten worden gerealiseerd . De voorziene driemaandelijkse rapportering over de opvolging aan de 
ministerraad is sinds december 2009 volledig stil gevallen. Het netwerk van armoedeambtenaren, dat instaat voor de 
opvolging, heeft echter sinds september 2010 niet meer vergaderd. Het is eerder uitzonderlijk dat het plan op 
systematische en gestructureerde wijze wordt opgevolgd door de betrokken administraties”.  
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kwetsbaren onder hen ondersteuning bieden. De wettelijke pensioenen moeten minstens gelijk zijn 

aan de gemiddelde kostprijs van de opvang (hotelkosten) en de bijkomende kosten die eigen zijn aan 

een opname in een woonzorgcentrum. Zij moeten bovendien gekoppeld worden aan de 

welvaartevolutie. 

8. In de strijd tegen energiearmoede is de vereenvoudiging van de procedures inzake 

overheidsmaatregelen een belangrijk item.  

9. Beschikken over een PC en basiskennis van informatica is noodzakelijk om in een digitale 

maatschappij te overleven. In de strijd tegen de digitale armoede verdienen de ouderen een 

prioritaire aandacht omdat hun generatie het informaticagroeiproces niet van jongs af aan heeft 

kunnen volgen.  

Los van het internetgebeuren zou een soort van “minimumdienst” moeten opgelegd worden om 

publieke diensten en banken toegankelijk te houden voor ouderen. Het opdoeken van loketten, 

alsmede het prijzig maken van contacten en verrichtingen op papier versterken immers het 

isolement en de armoede. 

10. Aangezien heel wat ouderen het bijzonder moeilijk hebben met het ontcijferen van informatie en 

met het vinden van hun weg in de administratieve doolhof moet intens gefocust worden op de 

automatische toekenning van rechten. Daar waar de automatische rechtentoekenning niet mogelijk 

is dient ingezet te worden op het actief opsporen en benaderen van potentieel gerechtigden. De 

sociale onderbescherming en de non take up van rechten moeten een permanent aandachtspunt 

uitmaken. 

11. De betaalbaarheid van gezondheidszorg moet verzekerd worden en de toegang tot de 

zorgverstrekkers moet laagdrempeliger en meer doorzichtig gemaakt worden 

12. Voor ouderen in armoede is het risico op sociale uitsluiting en vereenzaming reëel. Stimulansen 

om de sociale en culturele participatie te ondersteunen en te verhogen zijn uiterst belangrijk.  

De heroriëntering van de socio-culturele participatietoelage naar een Fonds voor participatie en 

sociale activering dient te leiden tot een duurzame en structurele toewijzing van de middelen met 

positieve impact op de bevordering van de sociale participatie van ouderen. 

13. De Raad is zeker niet gekant tegen een strengere aanpak van de sociale fraude, maar wijst er toch 

op dat daardoor de veel grotere fiscale fraude niet uit het oog mag worden verloren. Naast het 

verstrengen van controles ter plaatse is de koppeling van de gegevensbestanden van de diverse 

administraties aangewezen om de fraude inzake uitkeringen te bestrijden en te voorkomen. 

De beste manier om sociale fraude te bestrijden bestaat trouwens in het verzekeren van sociale 

minima nodig voor een menswaardig leven. 

14. Het is duidelijk dat in de strijd tegen de armoede de OCMW ’s in de eerste linie staan om 

maatschappelijke hulp te bieden. De Raad steunt de idee van de staatssecretaris om te komen tot 

een “OCMW in de straat” door de administratieve werklast van de maatschappelijke werkers zoveel 

mogelijk te verminderen en te vereenvoudigen, zonder de verenigingen te vergeten die terzake 

meewerken. 
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15. Een echt armoedebestrijdingsbeleid moet actief zijn in alle domeinen van het leven. Alle 

beleidsbeslissingen dienen onderworpen te worden aan een armoedetoets.  

Een permanente en actieve samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus is cruciaal. 

16. De Raad neemt zich voor om de uitvoering zowel van het Federaal Plan Armoedebestrijding als 

van de beleidsnota 2013 te gepasten tijde te evalueren en zal bij het uitbrengen van adviezen voor 

de in zijn bevoegdheid liggende beleidsdomeinen voldoende aandacht besteden aan de dimensie 

armoedebestrijding bij ouderen. 

 

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van  25 juni 2013. 

 

Willy PEIRENS     Luc JANSEN 

Voorzitter     Ondervoorzitter 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/6 

 
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 OVER DE HERVORMING VAN DE INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO) 
Wijziging van het vaststellen van het IGO-bedrag ingeval van samenwoonst 

 
SITUERING VAN HET ADVIES 
 
Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van de IGO, vervangt 
onder artikel 5 het art. 7 van genoemde wet. 
 
Het nieuwe artikel 7§ 1 vermeldt : 
 
“De IGO kan enkel toegekend worden na onderzoek van de bestaansmiddelen en van de 
pensioenen.” 
 
“Alle bestaansmiddelen en pensioenen van welke aard of oorsprong ook, waarover de betrokkene 
en/of de echtgenoot of de wettelijk samenwonende waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, 
beschikken, komen in aanmerking voor de berekening van de inkomensgarantie voor ouderen”. 
 
“Voor de persoon die in een gemeenschap leeft of de hoofdverblijfplaats deelt met andere 
personen, andere dan de echtgenote of de wettelijke samenwonende, wordt enkel rekening 
gehouden met de bestaansmiddelen en de pensioenen waarover de aanvrager persoonlijk 
beschikt.” 
 
Concreet komt het erop neer dat voor de berekening van de IGO van deze categorie van 
samenwonendende, alleen rekening wordt gehouden met de bestaansmiddelen en de pensioenen 
waarover de aanvrager persoonlijk beschikt en niet van de derde waarmee men samenwoont. 
 
De Raad is verrast met de vooropgestelde wijziging in de wetgeving, die ongetwijfeld de deur voor 
misbruiken opent. 
 

 Wanneer er sprake is van samenwoonst met een echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner, wordt het basisbedrag toegekend en wordt er bij de middelentoets rekening 
gehouden met de bestaansmiddelen van beide personen. 

 
In dit geval wordt het totaal van de bestaansmiddelen door 2 gedeeld. 
 



50 

 Wanneer de IGO-aanvrager samenwoont met een derde die geen echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner is en die evenmin een bloed- of aanverwant in neergaande of 
opgaande rechte lijn is, dan wordt het basisbedrag toegekend. 

 
Bij het bestaansmiddelenonderzoek wordt er enkel rekening gehouden met de 
bestaansmiddelen en de pensioenen van de IGO-aanvrager zelf. 

 
ADVIES 
 
De Raad is van oordeel dat beide categorieën van samenwonen op dezelfde basis moet behandeld 
worden. 
 
Het is niet omdat de IGO-aanvrager, die samenwoont met een “derde” en deze laatste geen 
medewerking verleent aan het bestaansmiddelenonderzoek, waardoor de IGO-aanvraag niet kan 
afgehandeld worden, dat hiervoor gemakkelijkshalve de bestaande reglementering moet gewijzigd 
worden. 
 
De wijziging aan de wetgeving heeft tot gevolg dat de gehuwden en de wettelijke samenwonenden 
benadeeld worden ten opzichte van de feitelijke samenwoonst waarvan de inkomsten niet in 
aanmerking genomen worden voor de berekening van de IGO.  
Bij een feitelijke samenwoning kan hierdoor aan de aanvrager het basisbedrag worden toegekend, 
zonder rekening te houden met de inkomsten van de samenwonende persoon. 
Bij een huwelijk of bij wettelijke samenwoonst wordt wel rekening gehouden met de 
bestaansmiddelen van de partner. 
 
De Raad is ervan overtuigd dat bij een feitelijke samenwoning beide personen bijdragen in de 
huishoudelijke kosten en dit op dezelfde manier als bij een wettelijke samenwoning/gehuwden. 
 
De Raad stelt daarom dan ook voor om deze categorie van samenwonenden op dezelfde basis te 
behandelen door bij het bestaansmiddelenonderzoek rekening te houden met de gezamelijke 
inkomsten en deze te delen door het aantal personen dat dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, zoals dit 
het geval is voor de gehuwden en de wettelijk samenwonenden. 

 
Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 24 oktober 2013. 
 
       
Willy PEIRENS      Luc JANSEN 
Voorzitter      Ondervoorzitter 



Jaarverslag 2013 – FAVO  51 

FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 

Advies 2013/7 

 
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 

HET MOBILITEITSBELEID VOOR SENIOREN 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

Ter gelegenheid van de analyse van de beleidsopties inzake mobiliteit van senioren, die genomen 

worden zowel op het federale niveau als op het vlak van de deelstaten, heeft de Federale Adviesraad 

voor Ouderen met ontgoocheling kennis genomen van de uiteenlopende en zelfs discriminerende 

beslissingen die in de deelstaten werden genomen door de ondernemingen voor streekvervoer. 

ADVIES 

1. De Raad wenst met dit advies zeker geen kritiek te uiten met betrekking tot de doorgevoerde 

regionalisering van de bevoegdheden inzake mobiliteit. 

2. De Raad stelt evenwel vast dat de gevoerde politiek in deze periode van versobering niet alleen 

zwaar doorweegt op de koopkracht van de gerechtigden  op kleine en middelgrote pensioenen maar 

hen tevens dreigt op te sluiten in een beperkte ruimtelijke ontplooiing. Dit is strijdig met algemene 

beleidsverklaringen en met de doelstellingen die in 2012 vanuit Europa werden geformuleerd in het 

kader van Actief Ouder Worden. 

3. Het is duidelijk dat de verplichte financiële inspanning die nu van de ouderen wordt gevraagd, niet 

van aard is om structurele budgettaire tekorten weg te werken. 

4. Met alle respect voor de autonome bevoegdheden van de deelstaten moet de Raad toch sterk 

betreuren dat het blijkbaar niet mogelijk is geweest om voor het ingevoerde “abonnementsysteem” 

een gemeenschappelijke visie uit te werken. Het gevolg hiervan is dat de ouderen nu opgescheept 

zitten met een disparate en zelfs discriminerende vervoerregeling die bovendien voor o.m. de 

inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een financieel surrealistische situatie creëert. 
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5. De Raad dringt er bij de federale minister voor mobiliteit op aan om samen met zijn gewestelijke 

collega’s te overleggen om ten aanzien van de ouderen te komen tot een correct en samenhangend 

mobiliteitsbeleid 

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 24 oktober 2013. 

De Voorzitter,      De Ondervoorzitter, 

Willy PEIRENS     Luc JANSEN 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/8 

 

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 

HET SENIORBILJET BIJ DE NMBS 

 

SITUERING VAN HET ADVIES 

Sinds een tiental jaar heeft de NMBS voor 65-plussers een voorkeurtarief. Er zijn 2 formules : in 

tweede klasse betaalt men 6 euro en in eerste klasse kost het 13 euro (tarief geldig vanaf 1 februari 

2013). 

Aan het gebruik van dit voorkeurtarief zijn evenwel beperkingen opgelegd.  

Deze zijn van tweeërlei aard : enerzijds mag het seniorenbiljet op weekdagen niet gebruikt worden 

vóór 9 uur en evenmin tijdens de weekends tussen 13 juli en 18 augustus. 

Veelvuldige tussenkomsten van zowat alle ouderenorganisaties hebben in het verleden reeds geleid 

tot een versoepeling van de oorspronkelijke beperkingen (o.m. voor de weekends, de feestdagen en 

de paas- en kerstvakantie).  

De Raad vraagt zich evenwel af of de huidige beperkingen nog een bestaansreden hebben. 

ADVIES 

1. De Raad heeft met voldoening kennis genomen van de belofte van de NMBS directie om de 

invoering in 2016 van gemoderniseerd en meer performant materiaal aan te grijpen voor een 

mogelijk opheffen van de beperkingen voor het gebruik van een seniorenbiljet.  

2. In afwachting ziet de Raad in de sterk toenemende implementatie van de glijdende uurregelingen 

een argument om het gebruik van het seniorenbiljet toe te laten vanaf 8 uur. Teneinde van de 

voordelen van de glijdende uurregeling te kunnen genieten opteert het merendeel van de 

werknemers-pendelaars immers voor een vertrekuur dat zich situeert vóór 8 uur.    

3. Wat de beperkingen tijdens de maanden juli en augustus betreft stelt de Raad vast dat bij mooi 

weer het potentieel van de treinverbindingen naar de Kust en de Ardennen toch sterk verhoogd 
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wordt door het inleggen van extra-treinen zodat de opstap van senioren ook dan geen echt probleem 

stelt. 

4. De Raad vraagt aan de bevoegde minister bij te NMBS tussen te komen om in het kader van de 

hernieuwing van het beheerscontract vanaf 1 januari 2014 het seniorenbiljet te laten gebruiken 

vanaf 8 uur en de beperking voor de maanden juli en augustus op te heffen.  

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 24 oktober 2013. 

De Voorzitter,      De Ondervoorzitter, 

Willy PEIRENS     Luc JANSEN 
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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
Advies 2013/9 

 

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 OUDEREN 
DE BELEIDSNOTA INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG 

SITUERING VAN HET ADVIES 

De wet van 8 maart 2007 tot instelling van de Federale Adviesraad voor Ouderen bepaalt in zijn 

artikel 3§2 dat de Raad “bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de regering met betrekking tot 

de materies die verband houden met de ouderen” 

Hetzelfde artikel voorziet in §3 dat verscheidene commissies worden geïnstalleerd, waaronder deze 

van toegankelijkheid van de gezondheidszorg. 

Het was pas op 4 juni 2012 dat bij de koninklijk besluit de samenstelling van de Raad werd vastgelegd 

en de leden werden aangesteld op 13 november 2012.  De installatie nam de nodige tijd in beslag 

zodat de commissies pas in maart 2012 hun werkzaamheden konden aanvatten. 

De algemene beleidsnota’s “sociale zaken” en “volksgezondheid”, die in december 2012 werden 

ingediend, konden dus pas onderzocht worden met 4 maanden vertraging.  

Rekening houdend met de beperkte bevoegdheden van de commissie konden enkel de punten 

toegankelijkheid (punt 2.2.), ouderenzorg (punt 2.7) en informatisering (punt 3.) de nodige aandacht 

krijgen. 

De beleidsnota en de realisaties in uitvoering werden door het kabinet van de Minister toegelicht 

tijdens de commissievergadering van 21 maart 2013. 
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ADVIES 

De Raad wenst het kabinet van de Minister te bedanken voor de duidelijke toelichting van de 

beleidsnota en de realisaties in uitvoering. 

Hij drukt zijn tevredenheid uit over de beslissing om de mogelijkheid voor ereloonsupplementen bij 

een verblijf in een tweepersoonskamer te schrappen, hetgeen de toegang tot zorg voor iedereen 

versterkt  

De in de beleidsnota opgenomen vooruitzichten met betrekking tot de begeleiding van chronisch 

zieken gaan zeker in de goede richting. 

De Raad wenst evenwel de aandacht van de Minister te vestigen op volgende punten : 

 De kost van de eerstelijnszorg voor ouderen; 

 

 Er dient meer aandacht besteed te worden aan een meetbare kwaliteit van de zorg; 

 

 Er dient in de ziekenhuizen werk te worden gemaakt van de uitbreiding van de 

gespecialiseerde diensten voor ouderen. Eveneens dient men het beroep van geriater en het 

beroep van geriatrische verpleegkundige aantrekkelijker te maken en positief in de kijker te 

plaatsen; 

 

 De toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor ouderen is niet alleen een medisch 

aandachtspunt maar ook een psychosociaal gegeven (eenzaamheid, isolatie,…). 

 

 Binnen een georganiseerd netwerk van verstrekkers dienen de huisarts en de andere  eerste 

lijns-gezondheidsverleners  een cruciale rol te spelen; 

 

 De internationale wetenschap toont aan dat een integratie van het welzijns en het medisch 

niveau noodzakelijk is voor een optimale ouderenzorg.  

 

 De vaststelling dat veel ouderen hun opname van zorg uitstellen ingevolge de beperkte 

middelen waarover zij beschikken; 

 

 De dagprijzen van woonzorgcentra, de kosten residentiële ouderenzorg overschrijden het 

inkomen van ouderen; 

 

 De ontoereikende omkaderingsnormen bij de woonzorgcentra en de RVT’s, die niet toelaten 

dat er voldoende aandacht kan gaan naar de opgenomen personen; De personeelsformatie 

moet progressief evolueren met de zorgnoden. Een eenvormige beoordelingsschaal 

ontbreekt.  

 

 De toenemende vraag naar voorschotten voorafgaand aan een opname in een ziekenhuis en 

het gebrek aan transparantie ervan;  
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 De ontoereikende terugbetaling van zogenaamde “comfortzorgen”, die nochtans 

noodzakelijk zijn voor het verzekeren van een volwaardig leven voor een groot aantal 

ouderen; hetgeen een herziening van deze “comfort” notie vergt; 

De Raad vindt dat een stabiele, toereikende en solidaire financiering van de ziekteverzekering een 

prioriteit moet zijn. De gevolgen van crisis en de vergrijzing mogen niet afgeschoven worden op de 

(ouder wordende) patiënt. Verhogen van het remgeld, het niet langer terugbetalen of privatiseren 

van ziektekosten en het ontzeggen van therapeutische of medische ingrepen vanaf een bepaalde 

leeftijd zijn ontoelaatbaar. 

De Raad bepleit ook een veralgemeende, verplichte, gesolidariseerde en betaalbare 

hospitalisatieverzekering.  

De Raad bepleit bovendien om de ouderen steeds te betrekken in de onderhandelingen over de te 

nemen maatregelen in de gezondheidszorg (vb. Observatorium chronisch zieken waar verschillende 

patiëntenverenigingen hun stem hebben maar geen vertegenwoordiger van de Ouderen)  

Een aantal van deze punten zullen in de loop van de volgende maanden het voorwerp uitmaken van 

meer gedetailleerde adviezen. 

Rekening houdende enerzijds met de installatietijd van de Raad maar anderzijds vanuit de 

wenselijkheid om de bekommernissen van de ouderen inzake toegankelijkheid van gezondheidszorg 

zo spoedig mogelijk kenbaar te maken, heeft de Raad eraan gehouden om de hierboven aangegeven 

pistes reeds te formuleren. 

Goedgekeurd in de plenaire vergadering van 24 oktober 2013. 

 

 

Willy PEIRENS     Luc JANSEN 

Voorzitter     Ondervoorzitter 
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BIJLAGE 2: Samenstelling van de organen van de Federale Adviesraad voor 

Ouderen. 

 

2.1 DE RAAD 

De samenstelling van de Raad wordt geregeld in het artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 juni 

2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen. 

De voorzitter van de Raad is de heer Willy PEIRENS, de ondervoorzitter de heer Luc JANSEN. 

LEDEN  

De Raad bestaat uit 25 effectieve leden en 25 plaatsvervangende leden. 

Leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief op het federaal niveau. 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Luc VINCKX Luc DE CLERCQ 

Geert MESSIAEN Caroline COCQUYT 

Anne TRICOT Dominique BLONDEEL 

Michel WUYTS Florence LEBAILLY 

 

Leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Luc VANDEWALLE Jef MANNAERTS 

Théo BOUSMANS Boudewijn D’HAESE 

Luk DE VOS Gilbert RAYMAEKERS 

Willy PEIRENS Maria PEETERS 

Lieve MUS Petrus VAN TITTELBOOM 

Hervé DEVOS Jean-Luc GRIEP 

Georgette DE WIT Jean-Pierre BAEYENS 

Suzy COECK Luc EELEN 

Hubert COSSEY Anita DE NIEL 

Sabine SLEGERS Etienne DE VOS 

 

Leden van bevoegde organisaties inzake het seniorenbeleid actief binnen het Franse taalgebied 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Françoise CLAUDE Ivan DESCHAMPS 

André BERTOUILLE Corinne ROSIER 

Philippe ANDRIANNE Jean-Marie ADAM 

Luc JANSEN Michel ROSENFELDT 

Jean JANSSENS Gilbert LONNOY 

Caroline COUTREZ Michel FILLEUL 

Guy SANPO Serge DEMORTIER 

José COLLIN Daphné THIRIFAY 
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Leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad. 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Arlette CRAPEZ-NISOT Jacques DE NAUW 

Irène STEEMANS Godelieve PATA-MALEKA 

 

Leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied 

Effectief lid Plaatsvervangend lid 

Maria BELLIN-MOERIS Juliette PLOTTES 

 

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE MINISTERS 

Vertegenwoordiger Minister van Pensioenen: De heer Stephan NEETENS 

Vertegenwoordiger Minister van Sociale Zaken: Mevrouw Mireille GOEMANS 

Vertegenwoordiger Minister van Gelijke Kansen: De heer Michel EGGERMONT 

Vertegenwoordiger Minister van Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: Mevrouw 

Anne-Marie VOETS 

Vertegenwoordiger Minister bevoegd van Mobiliteit: De heer Thierry DESSILY 

Vertegenwoordiger Minister van Zelfstandigen: René FRANCARD 

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ADMINISTRATIES 

Vertegenwoordiger Rijksdienst voor Pensioenen: Mevrouw Ilse DE BEULE 

Vertegenwoordiger Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: Mevrouw Anne-

Marie DE MAEYER 

Vertegenwoordiger Pensioendienst voor de Overheidssector: De heer John FABRY 

Vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten: De heer Ildephonse MURAYI-HABIMANA 

Vertegenwoordiger van de FOD Sociale Zekerheid – DG Zelfstandigen: Mevrouw Annick FLOREAL 

Vertegenwoordiger van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: de heer Ri DE 

RIDDER 

Vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke Integratie: Mevrouw Anne-Marie VOETS 

Vertegenwoordiger van de FOD Mobiliteit: De heer Thierry DESSILY 
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2.2 BUREAU 

LEDEN 

Voorzitter van de Raad: Willy PEIRENS 

Ondervoorzitter van de Raad: Luc JANSEN 

Voorzitters en ondervoorzitters van de verschillende Permanente Commissies 

Commissie Pensioenen 

Théo BOUSMANS (Voorzitter) Michel WUYTS (Ondervoorzitter) 

Commissie Toegankelijkheid tot de Gezondheidszorgen 

Lieve MUS (Voorzitter) Philippe ANDRIANNE (Ondervoorzitter) 

Commissie Sociale Integratie en de Bestrijding van de Kansarmoede 

Luk DE VOS (Voorzitter) José COLLIN (Ondervoorzitter) 

Commissie Mobiliteit 

Guy SANPO (Voorzitter) Suzy COECK (Ondervoorzitter) 

Commissie Gelijkheid van Kansen 

Georgette DE WIT (Voorzitter) Jean JANSSENS (Ondervoorzitter) 

 

De vertegenwoordigers van de administraties en de vertegenwoordigers van de Ministers die zetelen 

in de Raad maken eveneens deel uit van het Bureau. 

2.3 PERMANENTE COMMISSIES 

A. Commissie PENSIOENEN 

Leden 

Théo BOUSMANS (Voorzitter) Michel WUYTS (Ondervoorzitter) 

Luc VINCKX Anne TRICOT 

Luc VANDEWALLE Luk DE VOS 

Willy PEIRENS Hubert COSSEY 

Sabine SLEGERS Françoise CLAUDE 

André BERTOUILLE Luc JANSEN 

Caroline COUTREZ Arlette CRAPEZ-NISOT 

Maria BELLIN-MOERIS Luc DE CLERCQ 

Dominique BLONDEEL Maria PEETERS 

Petrus VAN TITTELBOOM Etienne DE VOS 

Michel ROSENFELDT Gilbert LONNOY 

Michel FILLEUL Serge DEMORTIER 

Godelieve PATA-MALEKA Jacques DE NAUW 

Luc EELEN  

Vertegenwoordigers administraties en Ministers 

Anne-Marie DE MAEYER (RSVZ) Annick FLOREAL (FOD  SZ-DG Zelfstandigen) 

John FABRY (PDOS) Ilse DE BEULE (RVP) 

Ildephonse MURAYI HABIMANA (RSZPPO) Renaud FRANCARD (Minister van Zelfstandigen) 

Stephan NEETENS (Minister van Pensioenen)  
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B. Commissie TOEGANKELIJKHEID TOT DE GEZONDHEIDSZORG 

Leden 

Lieve MUS (Voorzitter) Philippe ANDRIANNE (Ondervoorzitter) 

Geert MESSIAEN Anne TRICOT 

Luk DE VOS Hubert COSSEY 

Guy SANPO Irène STEEMANS 

Godelieve PATA-MALEKA Gilbert LONNOY 

Michel ROSENFELDT Anita DE NIEL 

Petrus VAN TITTELBOOM Boudewijn DHEASE 

Dominique BLONDEEL Jean-PIERRE BAEYENS 

Vertegenwoordigers administraties en Ministers 

Ri DE RIDDER (RIZIV) Christel HEYMANS (RIZIV) 

Mireille GOEMANS (Minister van Sociale Zaken)  

 

C. Commissie SOCIALE INTEGRATIE EN BESTRIJDING VAN DE KANSARMOEDE 

Leden 

Luk DE VOS (Voorzitter) José COLLIN (Ondervoorzitter) 

Willy PEIRENS LIEVE MUS 

Georgette DE WIT Hubert COSSEY 

Philippe ANDRIANNE Luc JANSEN 

Jean JANSSENS Michel ROSENFELDT 

Jean-Marie ADAM Luc EELEN 

Maria PEETERS Florence LEBAILLY 

Caroline COCQUYT Etienne DE VOS 

Gilbert RAYMAEKERS  

Vertegenwoordigers administraties en Ministers 

Anne-Marie VOETS (POD Maatschappelijke Integratie + Minister van Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding) 

 

D. Commissie MOBILITEIT 

Leden 

Guy SANPO (Voorzitter) Suzy COECK (Ondervoorzitter) 

Luk DE VOS Lieve MUS 

Jean JANSSENS José COLLIN 

Michel WUYTS Maria BELLIN-MOERIS 

Michel ROSENFELDT Serge DEMORTIER 

Gilbert LONNOY Jean-Marie ADAM 

Corinne ROSIER Anita DE NIEL 

Luc EELEN Petrus VAN TITTELBOOM 

Luc DE CLERCQ Jacques DE NAUS 

Vertegenwoordigers administraties en Ministers 

Thierry DESSILY (FOD Mobiliteit + Minister van Mobiliteit) 
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E. Commissie GELIJKHEID VAN KANSEN 

Leden 

Georgette DE WIT (Voorzitter) Jean JANSSENS (Ondervoorzitter) 

Willy PEIRENS Hervé DEVOS 

Suzy COECK Guy SANPO 

Luk DE VOS Michel ROSENFELDT 

Anita DE NIEL Luc EELEN 

Maria PEETERS Etienne DE VOS 

Vertegenwoordigers administraties en Ministers 

Michel EGGERMONT (Minister van Gelijke Kansen) 
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BIJLAGE 3: Wetgeving van de Federale Adviesraad voor Ouderen + Huishoudelijk 

reglement 

 

In deze bijlage vindt u volgende documenten terug: 

- Wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 

 

- Koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking van de 

Federale Adviesraad voor Ouderen.  

 

- Koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale 

Adviesraad voor Ouderen. 

 

- Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2012 

houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen. 

 

- Huishoudelijk reglement van de Federale Adviesraad voor Ouderen. 
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8 MAART 2007. - Wet tot oprichting van een Federale Adviesraad voor 
Ouderen (B.S. 27 maart 2007) 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : 
 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
Art.2. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder “oudere” : persoon die de leeftijd van 
60 jaar heeft bereikt. 
 
Art.3. § 1. Er wordt een Federale Adviesraad voor Ouderen opgericht, hierna de Adviesraad 
genoemd. 
§ 2. De Adviesraad vervult de volgende taken : 
- hij brengt, op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of van een Wetgevende Kamer, 
advies uit omtrent de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden die 
worden bedoeld in § 3. Daartoe volgt de Adviesraad de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft 
hij oog voor de behoeften van ouderen. De adviezen van de Adviesraad zijn niet bindend; 
- hij bespreekt jaarlijks de beleidsverklaring van de regering wat de aangelegenheden betreft die 
verband houden met de ouderen; 
- hij vaardigt, op verzoek van een lid van de regering, waarnemers af naar de in het kader van de 
Europese Unie opgerichte adviescomités; 
- hij evalueert de kwaliteit van de dienstverlening aan de ouderen door de federale 
overheidsdiensten. 

§ 3. Binnen de Adviesraad worden permanente commissies opgericht over de volgende 
bevoegdheden of onderwerpen : 
- pensioenen; 
- gelijkheid van kansen; 
- sociale integratie en bestrijding van kansarmoede; 
- toegankelijkheid van de gezondheidszorg; 
- mobiliteit. 
Het voorzitterschap van elke permanente commissie wordt bij toerbeurt uitgeoefend door een lid 
van de Nederlandse of de Franse taalgroep, dat door en onder de leden van de betrokken commissie 
wordt verkozen voor een termijn van twee jaar. 
Elke permanente commissie heeft een ondervoorzitter, die tot de andere taalgroep dan die van de 
voorzitter behoort en door en onder de leden van de betrokken commissie wordt verkozen voor een 
termijn van twee jaar. 
De Adviesraad kan andere permanente of tijdelijke commissies of werkgroepen oprichten. 

§ 4. Het in artikel 3, § 2, eerste lid, bedoelde advies wordt overgezonden aan het regeringslid of de 
regeringsleden die terzake bevoegd zijn. 

De leden van de regering, aan wie het advies is gericht, formuleren binnen de drie maand na de 
ontvangst ervan, het gevolg dat ze aan het advies willen geven. 
Indien ze geen gevolg wensen te geven aan het advies, motiveren ze dat omstandig. 
§ 5. De Adviesraad brengt jaarlijks verslag uit over zijn werkzaamheden aan de federale regering en 
de Wetgevende Kamers. 
 
Art. 4. § 1. De Adviesraad is samengesteld uit 50 leden, van wie 25 vaste leden en 25 
plaatsvervangers. 
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de samenstelling van de 
Adviesraad. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.4/1


68 

De leden worden door de Koning benoemd bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, op voorstel van de Ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Pensioenen en 
Sociale Zaken. 
Bij de benoeming waakt de Koning voor de pluralistische en representatieve samenstelling van de 
Adviesraad.  

§ 2. Elk effectief lid heeft een plaatsvervanger die bij verhindering het effectief lid vervangt. 
§ 3. Het mandaat van de effectieve leden en van de plaatsvervangers duurt vier jaar en is 
hernieuwbaar. 
Wanneer een lid ontslag neemt vóór het einde van zijn vierjarig mandaat, wordt het mandaat van 
het effectief lid voleindigd door zijn plaatsvervanger. 
§ 4. Het voorzitterschap wordt bij beurtrol uitgeoefend door een lid behorende tot de 
Nederlandstalige of de Franse taalgroep, dat verkozen wordt door en onder de leden van de 
Adviesraad voor een termijn van twee jaar. 
§ 5. De ondervoorzitter, die behoort tot de andere taalgroep dan die van de voorzitter, wordt 
verkozen door en onder de leden van de Adviesraad voor een termijn van twee jaar. 
§ 6. De Adviesraad komt minstens driemaal per jaar samen. 
 
Art. 4/1. In de uitvoering van zijn taken wordt de Adviesraad bijgestaan door een cel binnen de 
administratie die voor haar werking ook een beroep kan doen op experten. 

 
Art. 5. De Adviesraad kan te allen tijde het lid van de regering dat belast is met een materie die het 
voorwerp vormt van de besprekingen binnen de Adviesraad, of een door dit lid aangewezen 
vertegenwoordiger, uitnodigen om één of meer vergaderingen van de Adviesraad bij te wonen. 
 
Art. 6. § 1. Er wordt een bureau opgericht, dat belast is met de technische en administratieve 
coördinatie van de werkzaamheden van de Adviesraad en de verschillende werkgroepen of 
commissies. Het bureau verzorgt het secretariaat van de Adviesraad en de verschillende 
werkgroepen of commissies. 
§ 2. De Koning bepaalt de samenstelling van het bureau, dat minstens bestaat uit de voorzitter en de 
ondervoorzitter van de raad en uit de voorzitters en ondervoorzitters van de permanente 
commissies. 

 
Art. 7. De Koning legt de modaliteiten vast voor de tenlasteneming van de kosten voor het afsluiten 
van een verzekering tegen ongevallen van de leden en de deskundigen van de Adviesraad tijdens en 
op de weg van en naar de vergaderingen, van de werkingskosten van de Adviesraad, en forfaitair, van 
de reiskosten van de leden van de Adviesraad. 
 
Art. 8. De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de ministers die de Pensioenen en die Sociale Zaken onder hun bevoegdheid hebben. 
 
Art. 9. Deze wet treedt in werking op de datum waarop het besluit tot benoeming van de leden van 
de Raad, bedoeld in artikel 4, § 1, in werking treedt, en ten laatste twaalf maanden na de 
bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. 
 
Gegeven te Brussel, 8 maart 2007. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Leefmilieu en Pensioenen, 
B. TOBBACK 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
Mevr. L. ONKELINX. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.4
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.4/1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.5
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.6
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.8
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.7
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.9
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007030840%2FN&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2007030840&table_name=WET&nm=2007022394&la=N&chercher=t&dt=WET&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27WET%27+and+dd+%3D+date%272007-03-08%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=08&dddm=03&imgcn.x=25&imgcn.y=14#Art.8
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4 JUNI 2012. - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en van de 
werking van de Federale Adviesraad voor Ouderen (B.S. 15 juni 2012) 
 
VERSLAG AAN DE KONING 
Sire, 
Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot 
doel de samenstelling en de werking vast te stellen van de bij de wet van 8 maart 2007 opgerichte 
Federale Adviesraad voor Ouderen. 
In het licht van het advies van de Raad van State en met het oog op de gemaakte opmerkingen 
betreffende de gebruikte terminologie, wordt hierna enige toelichting gegeven. 
De Koning moet erover waken dat het pluralistische en representatieve karakter van de Federale 
Adviesraad voor Ouderen wordt gewaarborgd. Dat wil onder andere zeggen dat de Raad moet zijn 
samengesteld uit personen die lid zijn van organisaties die bevoegd zijn inzake seniorenbeleid en dat 
deze organisatie geografisch verspreid moeten zijn over het volledige nationale grondgebied. 
Ingevolge het advies van de Raad van State werd beslist om het begrip geografische spreiding te 
verfijnen. De tekst werd op dit vlak dan ook gewijzigd en verwijst thans naar het begrip taalgebied 
zoals bedoeld in artikel 4 van de Grondwet. 
Het begrip “organisaties die bevoegd zijn inzake seniorenbeleid” moet in ruime zin worden 
geïnterpreteerd, om een zo pluralistisch mogelijke samenstelling van de Raad te waarborgen. 
Het besluit werd aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 
47.907/1 van 18 maart 2010. 
 
Wij hebben de eer te zijn, 
Sire, 
van Uwe Majesteit, 
de zeer eerbiedige 
en zeer getrouwe dienaar, 
De Minister van Pensioenen, 
V. VAN QUICKENBORNE 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
Mevr. J. MILQUET 
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Mevr. L. ONKELINX 
De Minister van Zelfstandigen, 
Mevr. S. LARUELLE 
De Minister van Justitie, 
Mevr. A. TURTELBOOM 
De Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen, 
M. WATHELET 
De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
Minister van Justitie, 
Mevr. M. DE BLOCK 
 
ADVIES 47.907/1 van 18 maart 2010 van de afdeling wetgeving van de Raad van State  
De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 24 februari 2010 door de Minister van 
Pensioenen verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een 
ontwerp van koninklijk besluit “tot regeling van de samenstelling en van de werking van de Federale 
Adviesraad voor Ouderen”, heeft het volgende advies gegeven :  
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STREKKING EN RECHTSGROND VAN HET ONTWERP 
1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de samenstelling en de 
werking vast te stellen van de Federale Adviesraad voor Ouderen evenals van het bureau. Voorts 
regelt het ontwerp de terugbetaling van reis- en verblijfskosten en de toekenning van 
presentiegelden aan de leden. 
2. De ontworpen regeling vindt rechtsgrond in de artikelen 4, 1, tweede lid, 6, 2, en 7 van de wet van 
8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen. 
Artikel 4, 1, tweede lid, van de wet van 8 maart 2007, zoals vervangen bij de wet van 18 december 
2009, draagt de Koning op om, na overleg in de Ministerraad, de samenstelling van de Federale 
Adviesraad voor Ouderen te bepalen. 
Artikel 6, 2, van de wet van 8 maart 2007, zoals vervangen bij de wet van 18 december 2009, bepaalt 
dat de Koning de samenstelling van het bureau vaststelt, waarbij het bureau minstens bestaat uit de 
voorzitter en de ondervoorzitter van de raad en uit de voorzitters en ondervoorzitters van de 
permanente commissies. 
Artikel 7 van de wet van 8 maart 2007 bepaalt dat de Koning de nadere regels vaststelt voor de 
tenlasteneming van de kosten voor het aangaan van een verzekering tegen ongevallen van de leden 
en de deskundigen van de Adviesraad tijdens en op de weg van en naar de vergaderingen, van de 
werkingskosten van de Adviesraad en, forfaitair, van de reiskosten van de leden van de Adviesraad. 
 
ONDERZOEK VAN DE TEKST 
Aanhef 
1. Men redigere het eerste lid van de aanhef van het ontwerp als volgt :  
« Gelet op de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, 
artikelen 4, 1, tweede lid, en 6, 2, vervangen bij de wet van 18 december 2009, en artikel 7; ». 
2. Over de ontworpen regeling werd op 12 februari 2010 overleg gepleegd in de Ministerraad. 
Dergelijk overleg is verplicht met toepassing van artikel 4, 1, tweede lid, van de wet van 8 maart 
2007. Aan de formule van voordracht moet derhalve de volgende zinsnede worden toegevoegd “en 
op het advies van de in Raad vergaderde Ministers”. 
Artikel 1 
1. Men redigere de inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp op een meer gebruikelijke wijze als 
volgt : "Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : ". 
2. Tenzij het de bedoeling is om de verwijzing naar de wet van 8 maart 2007 te beperken tot de wet 
zoals die is gewijzigd bij de wet van 18 december 2009, schrappe men in de omschrijving van "de wet 
van 8 maart 2007" de zinsnede "gewijzigd door de wet van...". 
Artikel 2 
1. De verwijzing naar het "Gewest", in artikel 2, eerste lid, 2° tot 4°, beoogt naar het zeggen van de 
gemachtigde uitsluitend een geografische spreiding en refereert niet aan de overeenstemmende 
deelentiteit in het federale België. Teneinde elke onduidelijkheid op dat vlak te bannen, verdient het 
aanbeveling om de tekst van het ontwerp op dat punt beter af te stemmen op de bedoeling van de 
stellers van het ontwerp, temeer daar het seniorenbeleid in beginsel een gemeenschapsbevoegdheid 
uitmaakt. Ter wille van de coherentie van de regelgeving moet dan gebeurlijk ook de verwijzing naar 
"de Duitstalige Gemeenschap" in artikel 2, eerste lid, 5°, van het ontwerp worden aangepast. 
2. Het begrip "organisaties bevoegd inzake seniorenbeleid" heeft naar het zeggen van de 
gemachtigde een ruime draagwijdte. Het omvat bijvoorbeeld ook mutualiteiten en vakorganisaties. 
Vraag is of het gehanteerde begrip derhalve niet te algemeen en wel voldoende duidelijk is. 
Artikel 5 
1. In de eerste zin van artikel 5 van het ontwerp moet worden verwezen naar "artikel 3, eerste lid, 4°,  
° en 6°". 
2. De tweede zin van artikel 5 moet, ter wille van de leesbaarheid, redactioneel worden herzien. 
 
Artikel 7 
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Zoals aan de Raad van State is bevestigd, bestaat er geen bijzondere reden om af te wijken van de 
gangbare termijn van inwerkingtreding van besluiten. Artikel 7 wordt derhalve beter uit het ontwerp 
weggelaten. De uitvoeringsbepaling wordt dan artikel 7. 
De kamer was samengesteld uit  
De heren :  
M. Van Damme, kamervoorzitter.  
J. Baert; W. Van Vaerenbergh, staatsraden.  
M. Rigaux; M. Tison, assessoren van de afdeling letgeving.  
Mevr. G. Verberckmoes, griffier.  
Het verslag werd uitgebracht door Mevr. I. Verheven, auditeur. 
De griffier,  
G. Verberckmoes. 
De voorzitter,  
M. Van Damme. 
 

 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, 
artikelen 4, § 1, tweede lid, 6, § 2 vervangen bij de wet van 18 december 2009, en artikel 7; 
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2009; 
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 6 januari 2010; 
Gelet op het advies 47.907/1 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2010, met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 
Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, de Minister van Gelijke Kansen, de Minister van 
Sociale zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Justitie, de Staatssecretaris voor 
Mobiliteit en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en op het 
advies van de in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 
- "de Raad " : de Federale Adviesraad voor Ouderen; 
- "de Minister " : de Minister bevoegd voor Pensioenen; 
- "de wet van 8 maart 2007 " : de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad 
voor Ouderen; 
- "de ambtenaren-generaal " : de verantwoordelijken van de administraties bevoegd voor de 
aangelegenheden vermeld in artikel 3, § 3, van de wet van 8 maart 2007. 
 
Art. 2. De Raad is samengesteld uit : 
1° 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief op federaal niveau; 
2° 10 effectieve leden en 10 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied; 
3° 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Franse taalgebied; 
4° 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden, leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofstad; 
5° 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid, leden van bevoegde organisaties inzake seniorenbeleid 
actief binnen het Duitse taalgebied; 
6° de ambtenaren-generaal van de administraties bevoegd voor de aangelegenheden vermeld in 
artikel 3, § 3, van de wet van 8 maart 2007 of hun afgevaardigden; 
7° de Minister bevoegd voor Pensioenen of zijn afgevaardigde; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012060402%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=3&cn=2012060402&table_name=WET&nm=2012022227&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272012-06-04%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=04&dddm=06&imgcn.x=16&imgcn.y=10#Art.2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012060402%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=3&cn=2012060402&table_name=WET&nm=2012022227&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272012-06-04%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=04&dddm=06&imgcn.x=16&imgcn.y=10#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2012060402%2FN&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=3&cn=2012060402&table_name=WET&nm=2012022227&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+dd+%3D+date%272012-06-04%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2012&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=04&dddm=06&imgcn.x=16&imgcn.y=10#Art.3
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8° de Minister bevoegd voor Sociale Zaken of zijn afgevaardigde; 
9° de Minister bevoegd voor Gelijke kansen of zijn afgevaardigde; 
10° de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of zijn 
afgevaardigde; 
11° de Minister bevoegd voor Mobiliteit of zijn afgevaardigde; 
12° de Minister bevoegd voor Zelfstandigen of zijn afgevaardigde 
De leden opgesomd in het eerste lid, 6° tot 12°, wonen de vergaderingen met raadgevende stem bij. 
 
Art. 3. Het bureau is samengesteld uit : 
1° de voorzitter van de Raad; 
2° de ondervoorzitter van de Raad; 
3° de voorzitters en ondervoorzitters van de permanente commissies bedoeld in artikel 3, § 3, 
tweede lid, van de wet van 8 maart 2007; 
4° de ambtenaren-generaal die lid zijn van de Raad of hun afgevaardigden; 
5° de Minister bevoegd voor Pensioenen of zijn afgevaardigde; 
6° de Minister bevoegd voor Sociale zaken of zijn afgevaardigde; 
7° de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen of zijn afgevaardigde; 
8° de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of zijn 
afgevaardigde; 
9° de Minister bevoegd voor Mobiliteit of zijn afgevaardigde; 
10° de Minister bevoegd voor Zelfstandigen of zijn afgevaardigde. 
De voorzitter van de Raad en de ondervoorzitter van de Raad bedoeld in het vorige lid nemen 
respectievelijk de functies waar van voorzitter en ondervoorzitter van het bureau. 
De leden opgesomd in het eerste lid, 4° tot 10°, wonen de vergaderingen met raadgevende stem bij. 
 
Art. 4. De leden van de Raad, behalve de leden bedoeld in artikel 2, eerste lid, 6° tot 12°, evenals de 
experts op wiens samenwerking een beroep wordt gedaan, kunnen aanspraak maken : 
1° op de terugbetaling van de reiskosten volgens de voorwaarden vastgesteld bij het koninklijk 
besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten voor de ambtenaren van 
niveau A; 
2° op de terugbetaling van de verblijfskosten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 24 december 
1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfskosten toegekend aan de leden van het 
personeel der federale overheidsdiensten. 
 
Art. 5. De leden van het bureau, behalve de leden bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° tot 10°, krijgen 
een presentiegeld waarvan het bedrag wordt bepaald als volgt : 
- 18 euro voor de voorzitter en de ondervoorzitter; 
- 9 euro voor de andere leden. 
Het bedrag van het presentiegeld wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01. Dit bedrag wordt 
jaarlijks geïndexeerd op basis van de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting 
van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van 
de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient 
gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede 
de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen worden gekoppeld. 
 
Art. 6. De minister of zijn afgevaardigde sluit, in het kader van de opdracht van deze Raad, een 
verzekeringscontract af tot schadeloosstelling van de leden en experts van de raad, voor lichamelijke 
schade veroorzaakt door een ongeval tijdens een vergadering van voormelde raad of op de weg naar 
of van de plaats van de vergadering. 
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Art. 7. De Minister bevoegd voor Pensioenen, de Minister bevoegd voor Gelijke Kansen, de Minister 
bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen, de Minister bevoegd voor 
Mobiliteit en de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn, 
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 4 juni 2012. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Pensioenen, 
V. VAN QUICKENBORNE 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 
Mevr. J. MILQUET 
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Mevr. L. ONKELINX 
De Minister van Zelfstandigen, 
Mevr. S. LARUELLE 
De Minister van Justitie, 
Mevr. A. TURTELBOOM 
De Staatssecretais voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen, 
M. WATHELET 
De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
Minister van Justitie, 
Mevr. M. DE BLOCK 
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13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden 

van de Federale Adviesraad voor Ouderen (B.S. 21 november 2012) 

 

ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 

4, § 1, vervangen bij de wet van 18 december 2009; 

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en 

vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking 

van de Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 2; 

Gelet op de oproep tot kandidaturen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012; 

Op voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken en op advies van de 

in Raad vergaderde Ministers, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

Artikel 1. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake 

seniorenbeleid actief op federaal niveau : 

1° als effectieve leden : 

- De heer Luc VINCKX wonende te Tervuren; 

- De heer Geert MESSIAEN, wonende te Roeselare; 

- Mevr. Anne TRICOT, wonende te Elsene; 

- De heer Michel WUYTS, wonende te Elsene; 

2° als plaatsvervangende leden : 

- De heer Luc DE CLERCQ, wonende te Sint-Niklaas, als plaatsvervanger van de heer Luc VINCKX; 

- Mevr. Caroline COCQUYT, wonende te Goeferdinge, als plaatsvervangster van de heer Geert 

MESSIAEN; 

- Mevr. Dominique BLONDEEL, wonende te Anderlecht, als plaatsvervangster van Mevr. Anne 

TRICOT; 

- Mevr. Florence LEBAILLY, wonende te Mainvault, als plaatsvervangster van de heer Michel WUYTS. 

 

Art. 2. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake 

seniorenbeleid actief binnen het Nederlandse taalgebied : 

1° als effectieve leden : 

- De heer Luc VANDEWALLE, wonende te Dikkebus; 

- De heer Théo BOUSMANS, wonende te Landen;- De heer Luk DE VOS, wonende te Oudenaarde; 

- De heer Willy PEIRENS, wonende te Leuven; 

- Mevr. Lieve MUS, wonende te Brugge; 

- De heer Hervé DEVOS, wonende te Brugge; 

- Mevr. Georgette DE WIT, wonende te Mechelen; 

- Mevr. Suzy COECK, wonende te Blankenberge; 

- De heer Hubert COSSEY, wonende te Kessel-Lo; 

- Mevr. Sabine SLEGERS, wonende te Dentergem; 

2° als plaatsvervangende leden : 
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- De heer Jef MANNAERTS, wonende te Deinze, als plaatsvervanger van de heer Luc VANDEWALLE; 

- De heer Boudewijn DHAESE, wonende te Sint-Niklaas, als plaatsvervanger van de heer Théo  

OUSMANS; 

- De heer Gilbert RAYMAEKERS, wonende te De Panne, als plaatsvervanger van de heer Luk DE VOS; 

- Mevr. Maria PEETERS, wonende te Leuven, als plaatsvervangster van de heer Willy PEIRENS; 

- De heer Petrus VAN TITTELBOOM, wonende te Sint-Lievens-Houtem, als plaatsvervanger van Mevr. 

Lieve MUS; 

- De heer Jean-Luc GRIEP, wonende te Binkom, als plaatsvervanger van de heer Hervé DEVOS; 

- De heer Jean-Pierre BAEYENS, wonende te Oostende, als plaatsvervanger van Mevr. Georgette DE 

WIT; 

- De heer Luc EELEN, wonende te Herent, als plaatsvervanger van Mevr. Suzy COECK; 

- Mevr. Anita DE NIEL, wonende te Kontich, als plaatsvervangster van de heer Hubert COSSEY; 

- De heer Etienne DE VOS, wonende te Sint-Katherina-Lombeek, als plaatsvervanger van Mevr. 

Sabine SLEGERS. 

 

Art. 3. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake het 

seniorenbeleid actief binnen het Franse taalgebied : 

1° als effectieve leden : 

- Mevr. Françoise CLAUDE, wonende te Etterbeek; 

- De heer André BERTOUILLE, wonende te Doornik; 

- De heer Philippe ANDRIANNE, wonende te Lasne; 

- De heer Luc JANSEN, wonende te Borgworm; 

- De heer Jean JANSSENS, wonende te Gosselies; 

- Mevr. Caroline COUTREZ, wonende te Ophain; 

- De heer Guy SANPO, wonende te Marcinelle; 

- De heer José COLLIN, wonende te Verviers; 

2° als plaatsvervangende leden : 

- De heer Ivan DECHAMPS, wonende te Watermaal-Bosvoorde, als plaatsvervanger van Mevr. 

Françoise CLAUDE; 

- Mevr. Corinne ROSIER, wonende te Vloesberg, als plaatsvervangster van de heer André 

BERTOUILLE; 

- De heer Jean-Marie ADAM, wonende te Aarlen, als plaatsvervanger van de heer Philippe 

ANDRIANNE; 

- De heer Michel ROSENFELDT, wonende te Frameries, als plaatsvervanger van de heer Luc JANSEN; 

- De heer Gilbert LONNOY, wonende te Bouge, als plaatsvervanger van de heer Jean JANSSENS; 

- De heer Michel FILLEUL, wonende te Châtelineau, als plaatsvervanger van Mevr. Caroline COUTREZ; 

- De heer Serge DEMORTIER, wonende te Forrières, als plaatsvervanger van de heer Guy SANPO; 

- Mevr. Daphné THIRIFAY, wonende te Oudergem, als plaatsvervangster van de heer José COLLIN. 

 

Art. 4. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake 

seniorenbeleid actief binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad : 

1° als effectieve leden : 

- Mevr. Arlette CRAPEZ-NISOT, wonende te Etterbeek; 

- Mevr. Irène STEEMANS, wonende te Ganshoren; 

2° als plaatsvervangende leden : 



Jaarverslag 2013 – FAVO  77 

- De heer Jacques DE NAUW, wonende te Koekelberg, als plaatsvervanger van Mevr. Arlette CRAPEZ-

NISOT; 

- Mevr. Godelieve PATA-MALEKA, wonende te Ukkel, als plaatsvervangster van Mevr. Irène 

STEEMANS. 

 

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt 

bekendgemaakt. 

 

Art. 6. De minister bevoegd voor Pensioenen en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder 

wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Gegeven te Brussel, 13 november 2012. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

De Minister van Pensioenen, 

A. DE CROO 

De Minister van Sociale Zaken, 

Mevr. L. ONKELINX 
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23 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 

november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale 

Adviesraad voor Ouderen (B.S. 2 augustus 2013) 

 
FILIP, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
Gelet op de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 
4, § 1, vervangen door de wet van 18 december 2009; 
Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en 
vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid; 
Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2012 tot regeling van de samenstelling en van de werking 
van de Federale Adviesraad voor Ouderen, artikel 2; 
Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de 
Federale Adviesraad voor Ouderen; 
Gelet op de oproep tot kandidaturen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2013; 
Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Sociale Zaken en op advies van 
de in Raad vergaderde Ministers, 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
 
Artikel 1. In het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende benoeming van de leden van de 
Federale Adviesraad voor Ouderen wordt een artikel 4/1 ingevoegd luidende : 
« Art. 4/1. Worden benoemd in hun hoedanigheid als leden van bevoegde organisaties inzake 
seniorenbeleid actief binnen het Duitse taalgebied : 
1° als effectief lid : 
- Mevr. Maria BELLIN-MOERIS, wonende te Eupen; 
2° als plaatsvervangend lid : 
- Mevr. Juliette PLOTTES, wonende te Burg-Reuland, als plaatsvervangster van Mevr. Maria BELLIN-
MOERIS; » 
 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013. 
 
Art. 3. De minister bevoegd voor Pensioenen en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder 
wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 23 juli 2013. 
FILIP 
Van Koningswege : 
De Minister van Pensioenen, 
A. DE CROO 
De Minister van Sociale Zaken, 
Mevr. L. ONKELINX 
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Huishoudelijk reglement van de Federale Adviesraad voor Ouderen 
(gepubliceerd bij K.B. 15 april 2013 – B.S. 6 mei 2013) 
 
I. DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
 
Artikel 1 
De Federale Adviesraad voor Ouderen, hierna de Raad genoemd, wordt minstens drie keer per jaar 
bijeengeroepen. 
Hij wordt daarenboven bijeengeroepen telkens als zijn Voorzitter het nuttig acht of op verzoek van : 
- 1° ten minste 10 van zijn effectieve leden; 
- 2° een lid van de Regering vermeld onder art. 2, 7° tot 12° van het KB van 4 juni 2012 of een 
van de Wetgevende Kamers.  
De in het vorig lid bedoelde aanvragen voor bijeenroeping van de Raad moeten schriftelijk worden 
gericht aan de Voorzitter, met daarin de punten waarvan de agendering wordt gevraagd. 
 
Artikel 2.  
De Voorzitter bepaalt, in overleg met het Bureau, de data voor de vergaderingen van de Raad. 
Wanneer de bijeenroeping wordt gevraagd overeenkomstig artikel 1, tweede lid, moet de 
vergadering van de Raad plaatshebben binnen de 3 weken volgend op de aanvraag, behalve wanneer 
de aanvrager(s) instemt/instemmen met een latere datum. 
 
Artikel 3.  
De Voorzitter bepaalt, in overleg met het Bureau, de agenda van de vergaderingen van de Raad.  
Een punt kan worden ingeschreven op de agenda van de Raad op schriftelijk verzoek van een lid, 
gericht aan de Voorzitter. 
 
Artikel 4.  
De bijeenroeping voor de vergaderingen wordt ondertekend door de Voorzitter. 
In de bijeenroeping zijn de datum, de plaats en het uur van de vergadering evenals de punten op de 
agenda vermeld. 
De bijeenroeping, vergezeld van de documenten van de vergadering, wordt naar de effectieve leden 
en ter informatieve titel naar de plaatsvervangende leden verzonden ten minste 10 dagen voor de 
datum van de vergadering van de  Raad. Deze termijn kan evenwel worden ingekort om dringende 
redenen, vermeld in de bijeenroeping. 
 
Artikel 5.  
De Raad kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de effectieve en 
plaatsvervangende leden aanwezig zijn. 
Indien de Raad niet geldig kan beraadslagen in de zin van het vorig lid, wordt dit vermeld in de 
bijeenroeping voor de volgende vergadering, welke wordt beschouwd als een tweede bijeenroeping 
zoals vermeld in artikel 7, tweede lid. 
Onder plaatsvervangend lid moet worden verstaan het lid bedoeld in artikel 4 § 2 van de wet van 8 
maart 2007 dat de vergadering bijwoont ter vervanging van het effectief lid dat verhinderd is. 
 
Artikel 6. 
Indien de helft van de effectieve of plaatsvervangende leden niet aanwezig zijn, kan de Voorzitter 
een nieuwe vergadering van de Raad bijeenroepen. De Voorzitter moet daartoe rekening houden 
met de in artikel 2 voorziene termijn. 
Na deze tweede bijeenroeping beraadslaagt de Raad op een geldige manier, ongeacht het aantal 
aanwezige effectieve of plaatsvervangende leden. 
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Artikel 7. 
Enkel de punten op de agenda worden besproken. 
De Raad kan evenwel bij meerderheid van de aanwezige effectieve of plaatsvervangende leden 
beslissen dringende punten toe te voegen aan de agenda. 
 
Artikel 8. 
De effectieve en plaatsvervangende leden die op de vergadering aanwezig zijn, moeten een 
aanwezigheidslijst ondertekenen. 
 
Artikel 9 
Met het oog op de verkiezing van een voorzitter zal een oproep tot kandidaturen worden opgestart. 
Een voorzitter wordt verkozen door de effectieve en de plaatsvervangende leden van de Raad onder 
de kandidaturen die schriftelijk en voorafgaand aan de voorzittersverkiezing werden ontvangen bij 
het secretariaat. 
Een voorzitter is verkozen wanneer hij de helft plus één van de stemmen haalt. Zijn mandaat geldt 
voor twee jaar. Indien er tijdens de oproep tot kandidaten meer dan twee kandidaten zijn, zal er een 
tweede stemronde plaatsvinden. Enkel de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald 
tijdens de eerste stemronde mogen deelnemen aan deze tweede stemronde. 
 
Artikel 10 
De Voorzitter leidt de debatten. 
De zittingen worden geopend, geschorst en gesloten door de Voorzitter. 
 
Artikel 11  
Wanneer de Voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap van de Raad waargenomen door de 
Ondervoorzitter. De Ondervoorzitter oefent dan de bij dit reglement aan de Voorzitter toegewezen 
bevoegdheden uit. 
De verkiezing van de ondervoorzitter verloopt op dezelfde wijze als de voorzittersverkiezing. Het 
mandaat bedraagt eveneens twee jaar. 
 
Artikel 12 
Indien de Voorzitter en de Ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt het voorzitterschap van de Raad 
waargenomen door het oudste lid van het Bureau, die dan de bij dit reglement aan de Voorzitter 
toegewezen bevoegdheden uitoefent. 
 
Artikel 13  
De Raad beslist met meerderheid van stemmen. 
Bij een gelijk aantal stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn. 
 
Artikel 14 
Ieder effectief lid is stemgerechtigd voor de Raad. Bij afwezigheid van het effectief lid in de Raad 
oefent zijn plaatsvervanger dit stemrecht uit. 
 
Artikel 15 
De leden van de Raad stemmen met handopsteken. De stemming is geheim wanneer de Raad dit 
beslist. De stemming is altijd geheim wanneer het gaat om persoonsgebonden kwesties. 
 
Artikel 16 
Wanneer de Raad een advies verstrekt op verzoek van een lid van de federale regering of van een 
wetgevende Kamer, worden op vraag van de betrokken leden de standpunten van de minderheid 
eveneens medegedeeld. 
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Artikel 17 
Wanneer het ontwerp van de notulen van een vergadering van Raad ter goedkeuring wordt 
voorgelegd, heeft ieder lid van de Raad recht op een rechtzetting van zijn eigen bewoordingen 
tijdens de betrokken vergadering, waarvan hij vindt dat ze slecht zijn uitgedrukt in het ontwerp van 
notulen. 
 
Artikel 18 
Het jaarverslag opgemaakt door de Raad bij toepassing van artikel 3, § 5, van de wet van 8 maart 
2007 tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen wordt bezorgd aan de federale 
regering en aan de wetgevende Kamers uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarop 
het verslag betrekking heeft. 
 
II. HET BUREAU 
 
Artikel 19 
Het Bureau komt ten minste drie keer per jaar bijeen.  
 
Artikel 20 
De bijeenroeping van het Bureau, de vastlegging van zijn agenda, de ondertekening van de 
aanwezigheidslijst van het Bureau en de goedkeuring van de notulen van het Bureau gebeuren 
volgens de regels waarin dit reglement voorziet voor de Raad. 
Wanneer de Voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap van het Bureau waargenomen door 
de Ondervoorzitter. De Ondervoorzitter oefent dan de bij dit reglement aan de Voorzitter 
toegewezen bevoegdheden uit. 
Indien de Voorzitter en de Ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt het voorzitterschap van het Bureau 
waargenomen door het oudste lid van het Bureau, die dan de bij dit reglement aan de Voorzitter 
toegewezen bevoegdheden uitoefent. 
 
Artikel 21 
Het Bureau kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van de leden vermeld onder 
artikel 3 – 1 tot 3° van het koninklijk besluit van 4 juni 2012 aanwezig zijn. 
 
Artikel 22 
Het Bureau kan deskundigen uitnodigen om de vergaderingen van de commissies bij te wonen en 
bezorgt hen de nodige documenten voor de werkzaamheden van de betrokken commissie. Het 
betreft experten die worden uitgenodigd door het Bureau op vraag van een commissie. 
Deze deskundigen kunnen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de Raad die betrekking 
hebben op materies die verband houden met de commissie waaraan ze hebben deelgenomen, als 
waarnemers bij te wonen. 
 
III. DE TIJDELIJKE EN PERMANENTE COMMISSIES 
 
Artikel 23 
Op voorstel van het bureau kan de Raad beslissen om bijkomende permanente of tijdelijke 
commissies op te richten.  
 
Artikel 24 
Iedere commissie is samengesteld uit leden, die door Raad onder zijn leden worden aangesteld. 
 
Artikel 25 
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De Voorzitter van iedere commissie brengt verslag uit aan het bureau en aan de Raad over de 
werkzaamheden van deze commissie. 
 
Artikel 26 
De leden van iedere commissie verkiezen onder hun effectieve leden een voorzitter en 
ondervoorzitter. 
De verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter door de leden van de commissies verloopt 
volgens de regels van artikelen 9 en 11 in verband met de verkiezing van de Voorzitter en 
ondervoorzitter van de Raad. 
 
Artikel 27 
De commissies worden bijeengeroepen telkens wanneer de voorzitter van de commissie het nuttig 
acht of op verzoek van: 
- 1° ten minste 10 leden van de Raad; 
- 2° het Bureau; 
- 3° ten minste 2 leden van de desbetreffende commissie; 
De in het vorige lid bedoelde aanvragen voor bijeenroeping worden schriftelijk gericht aan de 
Voorzitter van de Raad en de voorzitter van de desbetreffende commissie, met daarin de punten 
waarvan de agendering wordt gevraagd. 
 
Artikel 28 
De voorzitter van de commissie is belast met bijeenroeping van de commissie, de vastlegging van zijn 
agenda, de ondertekening van de aanwezigheidslijst volgens de regels waarin dit reglement voorziet 
voor de Raad. 
De notulen van de commissie worden goedgekeurd volgens de regels vastgelegd in artikel 17. 
 
IV. VERTEGENWOORDIGING VAN DE RAAD IN EXTERNE ORGANEN 
 
Artikel 29 
De leden van de Raad die worden aangesteld als vertegenwoordigers van de Raad in externe organen 
zullen in deze externe organen de standpunten van de Raad verdedigen. De vertegenwoordigers van 
de Raad in externe organen dienen een samenvatting. 
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