
FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN 
MINDERHEIDSNOTA 

 

Overeenkomstig het artikel 16 van het huishoudelijk reglement van de Federale Adviesraad voor Ouderen, 

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2013 (Ed.1), kan op vraag van de betrokken leden de 

standpunten van de minderheid eveneens worden meegedeeld wanneer de Raad een advies verstrekt. 

 

Met toepassing van artikel 16 van het huishoudelijk reglement wordt volgende minderheidsnota neergelegd: 

 

MINDERHEIDSNOTA: 

Advies 2014/1 

Advies betreffende de hervorming van het overlevingspensioen voor werknemers:  

De invoering van een overgangsuitkering 

 
Naar aanleiding van de stellingname voor de individualisering van de sociale rechten, die 

noodzakelijk is om de sociale bescherming aan te passen aan de evolutie van de maatschappij, om 

de gelijke toegang tot de rechten te waarborgen, om de middelen van de sociale zekerheid te 

versterken en met het oog op de vrijwaring van het repartitiespensioenstelsel (de zogenaamde 

"eerste pijler"), dat trouwens in gevaar zou zijn, waardoor het dus onverantwoord zou zijn om het 

verder te verzwakken: 

1. verzetten wij ons tegen elke uitbreiding van de afgeleide rechten naar de wettelijk 

samenwonenden toe; 

2. wensen wij de aandacht te vestigen op het feit dat de opening van het recht op de 

overgangsuitkering voor wettelijk samenwonenden, voor hen de facto ook het recht zal 

openen op het overlevingspensioen. 

Een dergelijk scenario zou een gevaarlijk precedent zijn in de richting van de algemene 

uitbreiding van de afgeleide rechten, die de onrechtvaardigheid in het wettelijk stelsel zou 

versterken en waarvan de budgettaire meerkosten zwaar zouden wegen op de toekomst van 

het op repartitie gebaseerd wettelijk pensioenstelsel, en dat ten nadele van alle werknemers; 

3. vinden wij dat het bedrag van de overgangsuitkering forfaitair moet zijn en niet gebaseerd op 

het inkomen van de overleden echtgenoot, aangezien dat inkomen niet als basis heeft 

gediend voor enige bijdrage bedoeld om het recht op deze nieuwe tegemoetkoming, die niet 

op bijdragen is gebaseerd, te openen; 

  



 

4. verwerpen wij het principe dat een tegemoetkoming van de sociale zekerheid zonder enige 

begrenzing of voorwaarde kan worden gecumuleerd met een beroepsinkomen. Naast het feit 

dat een fundamenteel principe met betrekking tot de inkomensvervangende 

tegemoetkomingen in het gedrang wordt gebracht, is dit ook een element dat ons een 

aantasting van het pensioenbudget doet vrezen. 

Wij zien bovendien een tegenstrijdigheid in het feit dat in het advies waarvan sprake 

verschillende keren het argument wordt aangehaald dat de weduwen/weduwnaars een 

armoederisico lopen, terwijl voor de toegang tot deze overgangsuitkering geen rekening zou 

moeten worden gehouden met het armoedevraagstuk. 

 
Françoise Claude 
 


