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Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 
oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité voor de pensioensector en waarvan de 
leden werden benoemd bij het ministerieel besluit van 27 januari 2003 houdende benoeming van de leden 
van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de pensioensector, heeft als taak op eigen 
initiatief of op vraag van de Minister die bevoegd is voor pensioenen adviezen uit te brengen. 
 
Met toepassing van artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 5 oktober 1994, brengt het 
Raadgevend comité voor de pensioensector het volgende advies uit: 
 

 
 

ADVIES VOOR DE TOEKOMSTIGE INFORMATEUR, VOOR DE FORMATEUR VAN 
DE VOLGENDE REGERING EN VOOR DE TOEKOMSTIGE MINISTER VAN 

PENSIOENEN, OVER DE PENSIOENEN 
 

In het vooruitzicht van de vorming van een nieuwe federale regering besprak het 
Raadgevend Comité voor de Pensioensector, in zijn plenaire vergadering van 15 
maart 2007, het toekomstige pensioenbeleid en formuleerde volgende 
aanbevelingen: 
 
 
1. Pensioenen  

 
1.1. Algemeen uitgangspunt 

 
In het pensioenbeleid moet voorrang worden gegeven aan het behoud en de verdere 
uitbouw van het wettelijk pensioenstelsel, met een evenwicht tussen solidariteit en 
verzekering. Zelfs al wordt de toegang tot de tweede pijler verruimd, dan nog zal 
deze uiteraard nooit de totale bevolking ten goede komen, en dus de sociale 
ongelijkheid in stand houden. De uitbreiding ervan kan dus enkel beschouwd worden 
als een aanvullend voordeel dat niet kan gebruikt worden als alibi om het wettelijk 
pensioen te forfaitariseren op een bepaald niveau zonder dat er nog een verband is 
met de evolutie van de lonen.  

 
 

1.2. Welvaartsaanpassing 
 
1.2.1. 
De automatische en percentsgewijze aanpassing van het maandelijkse bedrag van 
de pensioenen van zelfstandigen en werknemers aan de evolutie van de lonen dient 
in de pensioenwetgeving te worden ingeschreven. Daartoe dienen artikelen 5 en 72 
van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact aangepast te 
worden om dit "automatisme" in te voeren en in §2 het volgende in te voegen: "… 
wordt voorafgegaan door een gezamenlijk advies van het Raadgevend comité voor 
de pensioensector…". 
 
1.2.2. 
In het verlengde van de maatregelen inzake sociale correcties (procentuele 
inhaalbeweging voor de oudste pensioenen) moet een plan over maximum 4 jaar 
voorzien worden om de sedert 1993 opgelopen vertraging weg te werken. 
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1.2.3. 
In het kader van deze inhaalbeweging, moeten de oudste pensioenen voorrang 
krijgen. 
 
 
1.3. Zilverfonds 

 
De regering moet ieder jaar de nodige fondsen vastleggen op basis van de ramingen 
van het Planbureau, opdat tegen 2010 de noodzakelijke bedragen beschikbaar 
zouden zijn. De uitsluitende aanwending van dit fonds voor de financiering van de 
pensioenen dient eveneens te worden gegarandeerd, o.m. door een democratische 
controle en het paritair beheer.  

 
 

1.4. Solidariteitsbijdrage 
 

De solidariteitsbijdrage werd ingevoerd met een dubbel doel: namelijk enerzijds voor 
de sanering van de overheidsfinanciën en anderzijds voor de verhoging van de 
laagste pensioenen. De volledige opbrengst van de solidariteitsbijdrage moet voor de 
verhoging van de laagste pensioenen worden aangewend. 
 

 
1.5. Open coördinatiemethode 

 
In de voorbije jaren is een begin gemaakt met een Europees beleid inzake 
pensioenen. Dit Europees pensioenbeleid mag het Belgisch repartitiestelsel van de 
wettelijke pensioenen niet ondergraven. Er dient op Europees niveau een 
minimumpensioennorm vastgesteld te worden. 

 
 

1.6. Individualisering  
 

Het Raadgevend comité vraagt aan de regering het dossier over de individualisering 
van de rechten in haar programma op te nemen en verschillende fasen te plannen 
om deze individualisering te realiseren. Bij deze fasen moet, na een grondige studie, 
worden voorzien in een overgangsperiode en in modaliteiten, om aldus de huidige 
verworven rechten inzake afgeleide rechten niet in het gedrang te brengen. 

 
 

1.7. Zelfstandigenpensioenen 
 
1.7.1. 
Het pensioenstelsel van de zelfstandigen moet verder worden verbeterd, hetgeen 
ook een verhoging van de ontvangsten van het sociaal statuut inhoudt, via een 
gelijktijdige tussenkomst vanwege de overheid en de zelfstandigen. 
 
1.7.2. 
De bedragen van het IGO en van het minimumpensioen vastgelegd in de regelgeving 
moeten gelijktijdig geharmoniseerd worden, met een ad-hoc financiering.  
 
1.7.3. 
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Er is een betere coördinatie nodig tussen de regelgeving inzake 
zelfstandigenpensioenen en de regelgeving inzake werknemerspensioenen, in het 
bijzonder om de gemengde loopbanen op een gelijkaardige manier te beheren. 
 
1.7.4 
De eerste pijler bis moet ingevoerd worden. 
 
1.7.5. 
De vermindering wegens vervroeging voor de zelfstandigenpensioenen moet 
afgeschaft worden (25% vermindering op 60 jaar, 18% op 61 jaar, 12% op 62 jaar, 
7% op 63 jaar en 3% op 64 jaar, behalve wanneer de loopbaan 44 jaar telt). 
 
 
1.8. Overheidspensioenen 

 
De perequatie moet behouden blijven en mag niet worden ondergraven door 
wijzigingen in het statuut van de ambtenaren.  

 
 

1.9. Andere vragen aangaande het pensioenstelsel  
 
1.9.1. 
Het Comité vraagt dat de voordelen en rechten zouden worden aangepast bij elke 
verandering van de pensioenbedragen (welvaartsaanpassing, indexering, enz.) en 
dat het referentiebedrag voor de toekenning van deze voordelen automatisch zou 
worden verhoogd (OMNIO-statuut, sociaal tarief voor het openbaar vervoer, 
stookoliefonds, elektriciteit, gas, telefoon, kijk- en luistergeld, berekening van de 
huurprijzen van sociale woningen, enz.). 
Het Comité vraagt ook: 
- om het belastingskrediet in te voeren voor het pensioen; 
- om het barema van de bedrijfsvoorheffing voor pensioenen te verhogen; 
- om aan de gepensioneerden belastingverminderingen toe te kennen voor een 
handicap, onder dezelfde voorwaarden als die toegekend voor personen die jonger 
zijn dan 65 jaar; 
- om niet meer te raken aan de gelijkgestelde tijdvakken inzake pensioenen. 
 
1.9.2. 
Gelet op de hoge kosten die gepaard gaan met een overlijden, wordt voorgesteld dat 
het laatste maandbedrag eveneens zou worden uitbetaald aan de personen die de 
kosten hebben gedragen wanneer er geen langstlevende echtgenoot meer is. 

 
 

2. Toegelaten arbeid  
 

Het Raadgevend Comité verwijst op dit punt naar het advies dat het ter zake heeft 
verstrekt. 

 
 

3. Financiering van de pensioenen 
 
Het in stand houden en verbeteren van de wettelijke pensioenstelsels zal veel 
bijkomende financiële middelen vergen. In dit kader is een krachtdadiger 
bestrijding van de fiscale en sociale fraude noodzakelijk en dient er een 
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structureel financieringsmechanisme te worden opgezet voor een federale sociale 
zekerheid. Er moet een enveloppe worden vastgesteld die in correlatie staat 
met de evolutie van de rijkdom van ons land. Concreet zou deze enveloppe 
vastgesteld kunnen worden aan de hand van een percentage van de groei 
van het BBP en ter beschikking gesteld kunnen worden van de sociale 
partners zodat deze de aanpassingen van de sociale uitkeringen kunnen 
voorstellen.  

 
Om deze reden zou de invoering van een vermogensbelasting moeten worden 
overwogen. 

 
Nieuwe bronnen van alternatieve financiering, zoals een veralgemeende sociale 
bijdrage, zouden de globale opbrengst voor de sociale zekerheid aanzienlijk kunnen 
doen toenemen. Deze alternatieve financiering zou o.m. de solidariteitsbijdrage 
kunnen vervangen en zou niet alleen gelden voor werknemers, zelfstandigen, 
gepensioneerden, maar ook voor inkomsten uit kapitalen en van ondernemingen.  
 
De belastingverminderingen en –vrijstellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
worden toegekend aan de verschillende vormen van aanvullende pensioenen (2e, 3e 
en 4e pijler) en de extralegale voordelen zorgen voor een gebrek aan inkomsten voor 
de begroting van de Staat en voor de sociale zekerheid. De kosten van deze 
belastingverminderingen en –vrijstellingen en andere extralegale voordelen moeten 
vastgesteld worden en in correlatie gebracht worden met de middelen die besteed 
worden aan de verbetering van de wettelijke pensioenen. 
 
 
 
Goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 15 maart 2007  
 
 


