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De feiten zijn bekend : we worden met z’n allen ouder en
dat weegt op de pensioenuitgaven. Zo zal het aantal van de
65+ers tegenover de 20 à 64-jarigen stijgen van 29,4%
naar 49,1% tussen 2012 en 2060. De kost van de uitgaven
voor sociale prestaties bedraagt in 2012 25,8% van het
bruto binnenlands product (BBP = alle prestaties van het
land). het gaat dan om alle uitgaven voor pensioenen, ge-
zondheidszorgen, werkloosheid, brugpensioen, loopbaan-
onderbreking en tijdskrediet. Dit percentage zal stijgen tot
31,1% in 2060, en dit is een verhoging met 5,3%. Dit is wat
men noemt de budgettaire kost van de vergrijzing.

Onze pensioenen zijn relatief laag in vergelijking met an-
dere Europese landen en er bestaan anderzijds in België
grote verschillen tussen de verschillende pensioensyste-
men.

Ons pensioensysteem is gebaseerd op drie pijlers :

1e pijler: de wettelijke pensioenen
2e pijler: de groepsverzekeringen en pensioenfondsen
3e pijler: het individuele pensioensparen

De 1e pijler bestaat voornamelijk uit pensioenen van werk-
nemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Werknemers en zelfstandigen

het pensioen van een werknemer en van een zelfstan-
dige wordt berekend op basis van 60 (alleenstaande) of
75% (gezinspensioen) van de lonen (geplafonneerd en
aangepast) gespreid over een loopbaan van (thans maxi-
mum) 45 jaar.

Bedragen (indice 136,09) :

Pensioen van de werknemers
Maximum Minimum

Alleenstaande 2.144 brutto 1.123,34
(1.615,07 netto) (brutto = netto)

Gezinstarief 2.681,20 brutto 1.403,73
(2.188,78 netto) (brutto = netto)

Pensioen van de zelfstandigen
Maximum Minimum

Alleenstaande 1.222,82 brutto 1.060,94
(1.117,29 netto) (brutto = netto)

Gezinstarief 1.528,83 1.403,73
(brutto = netto) (brutto = netto)

Opgelet, dergelijke maxima en minima kunnen in principe
slechts bereikt worden na een loopbaan van 45 jaar.
Slechts weinigen halen een dergelijke loopbaan. Boven-
dien dient men steeds aan het hoogste plafondbedrag
bijgedragen te hebben.

het gemiddeld pensioen van alle werknemers samen be-
draagt ongeveer 1100 euro en dat van een zelfstandige
ligt een stuk lager dan 1000 euro.

Ambtenaren

het pensioensysteem van de (statutaire) ambtenaren
wodt op een andere manier berekend. Men gaat immers
uit van het gemiddelde loon van de laatste tien jaren (en
niet van de hele loopbaan) en neemt daar 75% van (er
bestaat geen gezinstarief, het pensioen van een ambte-
naar is een persoonlijk pensioen, aanzien als een uitge-
steld loon).

Bedragen:

Pensioen van de openbare sector
Maximum Minimum

Alleenstaande 6.283,85 1.286,85 brutto
(3.333,20 netto) (1.208,79 netto)

Ook hier geldt dat weinigen dit maximumpensioen halen.
het gemiddelde pensioen ligt echter een stuk hoger, na-
melijk op ongeveer 2500 euro bruto per maand.

Onze vragen aan
de nieuwe regering

Nu de verkiezingen voor de deur staan stelt Fediplus haar vragen en eisen over pensioen
aan de nieuw te vormen federale regering. .



Onze vragen

1. Behoud en verbetering van de
1e pensioenpijler

De 1e pijler is gebaseerd op een concept van repartitie
(verdeling) waardoor er een solidariteit ontstaat tussen de
generaties. Deze solidariteit is nodig en dient behouden te
blijven. De huidig uitbetaalde pensioenen worden (deels)
gefinancierd door de bijdragen van de huidige actieven.
Wij denken dat dit systeem de noodzakelijke sociale
rechtvaardigheid zal weten te behouden. Elke hervorming
van de pensioenen zal deze 1e pijler moeten omvatten.

2. Aanpassing aan de index

Wij dringen erop aan dat de wettelijke pensioenen ge-
bonden blijven aan de evolutie van de index van de con-
sumptieprijzen. Wanneer de spilindex wordt overschreden
wordt het pensioen automatisch aangepast met 2%.

3. Aanpassing aan de welvaart

Fediplus is steeds voorstander geweest van een aanpas-
sing van alle pensioenen aan de welvaart. Wanneer dus
de lonen worden aangepast bovenop de index, dienen
de pensioenen te volgen. hierdoor volgen de gepensio-
neerden de evolutie van de koopkracht. Enkel de pensi-
oenen van de openbare sector worden momenteel
structureel aangepast aan de evolutie van de lonen.

De verschillende vorige regeringen zijn er nooit in ge-
slaagd dit probleem structureel op te lossen voor werk-
nemers en zelfstandigen. Momenteel beslist de regering
om de twee jaren samen met de sociale partners over
een enveloppe die een verhoging buiten index mogelijk
maakt. De indexering bovenop de inflatie hangt dus af
van een regeringsbeslissing (en dus van een budget!). Dit
systeem laat niet toe de koopkracht bij te houden. Door
die gebrekkige indexering daalt de koopkracht van de ge-
pensioneerden gemiddeld met 1% per jaar. De economie
zou er nochtans goed bij varen indien de pensioenen
structureel aan de evolutie van de koopkracht van de ac-
tieven zouden worden aangepast.

Vooral de oudste en dus laagste pensioenen lijden onder
dit gebrek aan aanpassing. Zij zijn per definitie lager dan
de huidig toegekende pensioenen want zij werden bere-
kend op loopbanen van lang geleden en dus op lagere
dan huidige lonen. Naast een structurele aanpassing vra-
gen wij dus ook een ophaling van de achterstand voor de
oudste pensioenen. Wij vragen ook een inhaalbeweging
voor de gepensioneerden van de DOSZ (Dienst Over-
zeese Sociale Zekerheid) die slechts konden genieten van
één (1) aanpassing aan de welvaart, namelijk in 2004!

4. Afschaffing van de solidariteitsbijdrage

Wij vragen de afschaffing van de solidariteitsbijdrage. De
vorige regering had zich ertoe verbonden deze bijdrage af
te schaffen. Een eerste stap vond plaats in juli 2008 met
een verhoging van de bedragen vanaf welke men de bij-
drage moet betalen. Sindsdien, niets meer. De solidari-
teitsbijdrage gaat in tegen het principe zelf van repartitie
dat aan de basis ligt van de financiering van de pensioe-
nen. De financiering van de pensioenen dient te gebeuren
via de bijdragen van de sociale zekerheid van de werk-
nemers (principe van repartitie). Men kan in dit kader de
pensioenen niet laten betalen door de gepensioneerden!
Minimaal zou de bijdrage dienen te worden afgeschaft
voor de gepensioneerden die meer dan 15 jaar terug een
kapitaal uit een groepsverzekering hebben ontvangen. Er
is geen enkele rechtvaardiging voor het behoud van een
dergelijke afhouding na een zo lange periode. Wij herin-
neren eraan dat de fictieve rente nog steeds berekend
wordt op basis van een rentevoet van 4,75% terwijl de
huidige rendementen heel wat lager liggen.

5. Afschaffing van de beperkingen op
arbeid van gepensioneerden

Wij pleiten voor een onbeperkte cumul tussen een pensi-
oen en een beroepsinkomen vanaf de leeftijd van 65 jaar
zonder rekening te houden met de lengte van de loop-
baan. Sinds 1 januari 2013 zijn er geen beperkingen meer
voor gepensioneerden die minstens 42 jaar loopbaan
hebben. Wij vragen de afschaffing van deze voorwaarde
van 42 jaren. Dit lijkt ons immers discriminerend tegen-
over mensen die lange studies hebben gevolgd.

6. Verhoging van het plafond voor de
berekening van het pensioen

het plafond ligt aan de basis van de relatieve zwakte van
de werknemerspensioenen. in 2011 bedroeg dit plafond
51.092 euro. Wij vragen een verhoging van 25%, ge-
spreid over verschillende jaren.

7. Pensioenbonus

Tot 31 december 2013 werd de bonus toegekend voor
de gepresteerde dagen vanaf het jaar waarin men 62
werd of het 44e jaar loopbaan. Sinds 2014 wordt de
bonus toegekend voor de dagen vanaf een jaar na de
mogelijke vervroegde pensionering. Wij vragen de af-
schaffing van deze termijn van 12 maanden.
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8. Aan de werknemers de mogelijkheid
geven tot regularisatie via bijdragen van
de gedane hogere studies tot vlak voor
het pensioen ingaat, zoals dit bestaat
voor de zelfstandigen

9. Opnieuw een herwaarderingscoëfficiënt
invoeren bij de berekening van het
pensioen.

Deze coëfficiënt bestond tussen 1955 en 1974. Daardoor
winnen de oudste lonen aan belang. Wij vragen een uit-
breiding tot 1980.

10. Een gelijklopend minimumpensioen
voor werknemers en zelfstandigen

Sinds 1 april 2013 is dit het geval voor gezinspensioenen.

11. Een verhoging van het
minimumpensioen tot een redelijk niveau,
namelijk boven de armoedegrens

en dus 1250 euro per maand waardoor het gelijk komt
met het hoogste werkloosheidsbedrag. indien de loop-
baan minder bedraagt dan 45 jaar maar hoger dan 30
jaar, dient een proratapensioen te worden toegekend.

12. De 2e pijler niet vergeten!

Een verbetering van de 1e pijler mag niet beletten een
ontwikkeling te vragen van de 2e en 3e pijler. Veel werk-
nemers hebben uitzicht op zo’n 2e pijler (zowat 75% van
de huidige werknemers tegen 35% in 2003). De bedra-
gen zijn nochtans sterk uiteenlopend en in veel gevallen
vrij laag. De democratisering van de aanvullende pensi-
oenen zoals die uitgewerkt werd door een vroegere mi-
nister van Pensioenen, Frank Vandenbroucke, is niet echt
geslaagd. het totaal aan reserves in de pensioenfondsen
en groepsverzekeringen, namelijk zo’n 70 miljard euro, is
niet erg veel vergeleken bvb met onze Noorderburen.

Deze pijlers zijn gebaseerd op het principe van de kapi-
talisatie. Daardoor spaart eenieder voor een eigen aan-
vullend pensioen gebaseerd op de afspraken en
tussenkomsten van werkgever en werknemer. De drie pij-
lers zijn niet elkaars tegenpolen, ze zijn complementair.

Dit betekent ook dat een verdere ontwikkeling van de 2e

en 3e pijler niet ten koste mag gaan van de 1e pijler.

13. De tewerkstellingsgraad van de
50+ers moet omhoog

Om de financiering van de toekomstige pensioenen te
kunnen waarborgen dienen de loopbanen langer te wor-
den, zodat langer wordt bijgedragen en minder lang pen-
sioenen worden betaald. De huidige leeftijd waarop
mensen op pensioen gaan ligt op 60 jaar terwijl de wet-
telijke pensioenleeftijd 65 is. Doel is dus de eigenlijke pen-
sioenleeftijd te verhogen. het probleem is complex :
zware beroepen dienen een voordeelsysteem te krijgen,
anderen dienen aangemoedigd te worden om langer te
werken als zij het kunnen. het te vroeg weggaan van
werknemers houdt een verlies aan ervaring in. Opleidin-
gen en aanpassingen van het werkschema kunnen soe-
laas brengen, maar ook verminderingen van sociale
bijdragen, kortere werktijden enz.

Een grote taak is hier weggelegd voor overleg met werk-
gevers die hun oudste werknemers dienen te behouden
en voor de regering die moet zorgen voor goede tewerk-
stellingsvoorwaarden.

Gratis openbaarvervoer

Een senior die in Brussel het openbaar vervoer neemt
geeft jaarlijks 60 euro aan een abonnement uit. Als hij in
Wallonië de bus wil nemen kost een abonnement 36
euro, tenzij hij of zij van een speciaal sociaal tarief kan ge-
nieten. Fediplus betreurt dat het gratis aanbod voor ie-
dereen werd afgeschaft, en ook dat de twee gewesten,
Brussel en Wallonië, verschillende tarieven toepassen en
elkaars abonnement niet erkennen. De mobiliteit van de
ouderen is er niet bij gebaat en senioren zullen misschien
terug hun wagen nemen, wat zeker geen oplossing is.
Ons lijken ook de gevraagde prijzen aan de hoge kant:
een abonnement zou hoogstens 36 euro mogen kosten
(en 49 voor een koppel); bovendien zou een abonnement
van een half jaar mogelijk moeten zijn.

in Vlaanderen bleef het gratis aanbod overeind maar dient
men 5 euro te betalen voor een kaart, die vijf jaar geldig
blijft, maar enkel voor senioren die in Vlaanderen wonen.
De anderen moeten een abonnement aanschaffen van 38
euro.

Wij leven in dit kleine land dus met drie verschillende
abonnementsystemen: wij vragen dat men zich zou be-
raden over één en hetzelfde abonnement in het hele
land?


