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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:



- 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.
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