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Allen naar de stembus!

Op 25 mei kunt u, kiezers, uw keuze
maken met het oog op de hernieu-
wing van de federale, regionale en
Europese parlementen .

Alhoewel het electoraal klimaat wei-
nig gefocust is geweest op de pen-
sioenen zijn de gepensioneerden
daarom niet vergeten.
Deze zijn inderdaad betrokken bij
een fiscale hervorming die de aan-
dacht van alle partijen trekt : alle par-
tijen willen wijzigingen aan de
belastingvoeten en dit kan uiteraard
ook de gepensioneerden ten goede
komen. indien anderzijds deze fis-
cale hervorming jobs zou creëren zou
de financiering van de sociale zeker-
heid en dus van de pensioenen ver-
sterkt worden.
De volgende regeringscoalitie zal
zonder twijfel die belastingsschijven
wijzigen met als doel het minder taxe-
ren van de arbeid er zal vermoedelijk
duchtig gediscuteerd worden over
wie meer zal belast worden en wie
minder. Men spreekt ook van een
bonus die het nettoinkomen zou ver-
hogen door de verlaging van de soci-
ale bijdragen.

De electorale programma’s, waarvan
u uittreksels zal vinden in dit tijdschrift
stellen geen mirakeloplossingen voor
om ons pensioenstelsel te hervor-
men. Een gemeenschappelijk punt is
het feit dat de pensioenleeftijd blijft
behouden op 65 jaar maar dat de
duur van de loopbaan predomineert

om de rechten op het pensioen te
bepalen. Gezien het lage percentage
Belgen die werken op 50 jarige leeftijd
en meer, en de effectieve leeftijd
waarop de beroepsactiviteiten stop-
pen, rond 60 jaar, is het natuurlijk
dringend zich met deze zaken bezig
te houden.

Men raakt ook de harmonisatie aan
van de pensioenstelsels van de loon-
trekkenden, de zelfstandigen en de
ambtenaren.

in de loop van de vorige legislatuur
hebben we 2 ministers van
Pensioenen gekend: Vincent van
Quickenborne en Alexander de croo.
Gesproten uit de liberale levenssfeer
(Open-VLD) hebben ze een hervor-
ming uitgevoerd met als doel:

| de leeftijds- en de loopbaanvoor-
waarden te verhogen voor het
vervroegd pensioen,
| het vervroegd pensioen minder
toegankelijk te maken,
| het verminderd assimileren van
zekere perioden (bijvoorbeeld:
het tijdskrediet en de werkloos-
heid) in de berekening van de
pensioenen,
| de pensioenbonus hervormen,
| het overlevingspensioen en het
minimumpensioen hervormen,
| de wetgeving inzake de samen-
voeging van een pensioen en een
arbeidsinkomen herzien

De invloed van deze hervormingen
blijft beperkt tot de financiering van
de toekomstige pensioenen en het is
zeker dat de toekomstige regering
zich aan deze taak zal moeten wij-
den.

Voor Fediplus is het essentieel dat de
toekomstige hervorming van de pen-
sioenen de eerste pijler van het pen-
sioen, het wettelijk pensioen, behoudt
en uitbreidt. het is ook belangrijk de
pensioenen aan te passen aan de
welvaart en in het bijzonder de oud-
ste pensioenen die tot de zwakste
behoren. Deze “inhaling” is cruciaal
en zou moeten beslist worden bij het
begin van de legislatuur. De betrok-
ken gepensioneerden kunnen niet
meer wachten, het is echt een kwes-
tie van sociale rechtvaardigheid.

Fediplus verbindt er zich toe de eisen
die ze stelt inzake de hervormingen
van de pensioenen, bij de politici te
brengen. Wij nodigen u uit ze in dit
nummer te raadplegen en om u een
mening te vormen wat de voorstellen
betreft die gedaan zijn door de poli-
tieke partijen. Wij kunnen het geheel
van de programma’s niet publiceren
noch alle vragen behandelen. Wij heb-
ben ons dus gefocust op de pensioe-
nen. Zij die zouden geinteresseerd zijn
door andere ontwikkelingen vinden
meer informatie op onze website. Wij
luisteren of lezen ook graag uw me-
ning in deze belangrijke materie.

MichEL WUYTS
Directeur

Hoofdartikel



Wij, kiezers, worden verondersteld een stem uit te bren-
gen op zowel het regionale, federale als Europese vlak.

Een korte terugblik

Ons kiessysteem kenmerkt zich door enkele fundamen-
tele elementen, namelijk dat de verkiezingen gehouden
worden volgens het systeem van het algemeen stem-
recht, dat men het systeem toepast van de proportionele
vertegenwoordiging, dat elke stemmer over één stem be-
schikt, dat de stemming geheim is en verplicht en dat zij
plaatsvindt in de gemeente. Over het blanco en ongeldig
stemmen dient men te weten dat dergelijke stemmen niet
meegeteld worden en dat u zich neerlegt bij wat anderen
in het stemlokaal doen. Onnodig zich dus op te winden
over het resultaat.

Europese verkiezingen
De Belgische kiezers kiezen 12 nederlandstalige Euro-
pese parlementsleden, 8 franstalige en één duitstalige
vertegenwoordiger in het Europees parlement.

Federale verkiezingen
Wij kiezen rechtstreeks de 150 leden van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.

in de Senaat komen geen direct verkozenen. De zesde
staatshervorming voorziet immers dat de Senaat zal sa-
mengesteld zijn uit 60 personen, onder wie 50 van de fe-
derale entiteiten en 10 gecoöpteerden aangeduid door
de partijen op basis van de resultaten verkregen op het ni-
veau van de Kamer na de verkiezingen.

De gemeenschapssenatoren zullen onder de federale en-
titeiten als volgt worden verdeeld:
| 29 senatoren aangeduid binnen het Vlaams Parlement
of binnen de nederlandstalige taalgroep van het parle-
ment van het gewest Brussel-hoofdstad. Eén van hen
dient minstens in Brussel gedomicilieerd te zijn de dag
van de verkiezingen.
| 20 franstalige senatoren onder wie 10 aangeduid bin-
nen het parlement van de Franse gemeenschap en van
wie er drie te Brussel wonen, 8 senatoren aangeduid
binnen het parlement van het Waalse Gewest en 2 se-
natoren aangeduid door de franstalige taalgroep van
het gewest Brussel-hoofdstad.
| 1 senator aangeduid door het parlement van de Duits-
talige Gemeenschap.

Onder de 10 gecoöpteerde senatoren zijn er 6 neder-
landstaligen gecoöpteerd door de 29 nederlandstalige
senatoren en 4 senatoren gecoöpteerd door de 20 frans-
talige senatoren.
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Naar de stembus! Maar welke

Op 25 mei eerstkomend worden we in ons stemlokaal verwacht. Wij, dat zijn zowat 8 miljoen
mensen die een keuze moeten maken. Maar welke keuze?
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verkiezingen zijn er op 25 mei?

Regionale verkiezingen
313 zetels zijn er in totaal te begeven in de vijf regionale
en/of gewestparlementen. 124 zetels worden ingenomen
door afgevaardigden in het Vlaams parlement, 75 in het
Waals parlement (deze laatsten zetelen ook in het parle-
ment van de Franse gemeenschap), 89 in het Brussels
parlement onder wie 72 in het franstalig college en 17 in
het nederlandstalig college, 25 in het parlement van de
duitstalige gemeenschap.

Het Vlaams parlement

in tegenstelling tot Wallonië en Brussel heeft Vlaanderen
slechts 1 parlement en geen gewestelijk en regionaal af-
zonderlijk.

Sinds 2001 kunnen de Brusselse Vlamingen rechtstreeks
hun zes afgevaardigden in het Vlaams parlement kiezen.

Het Waals parlement

het Waals parlement bestaat uit 75 afgevaardigden die
bevoegd zijn voor de wetgevende materies, en decreten
stemmen die rechtsgeldig zijn.

Het Brussels parlement

89 parlementsleden bevolken het Brussels parlement.
het parlement is onderverdeeld in twee taalgroepen, met
72 leden aan franstalige en 17 aan nederlandstalige kant.
De kandidaten zijn verplicht de taalgroep aan te duiden
waartoe zij behoren en kunnen er geen andere kiezen bij
latere verkiezingen.

indien een lid van het parlement minister of staatssecre-
taris wordt wordt een plaatsvervanger opgeroepen om in
zijn of haar plaats te zetelen zolang de persoon die hij of
zij vervangt minister of staatssecretaris is.

Het parlement van de duitstalige
gemeenschap

het wetgevend orgaan van de duitstalige gemeenschap
telt 25 rechtstreeks verkozen leden.

Wij kunnen u slechts aanmoedigen om te gaan stem-
men en uw voorkeur uit te drukken. Op de volgende
bladzijden vatten wij de standpunten van de ver-
schillende partijen rond een aantal materies samen.
Bij lectuur kan u zich een idee vormen en uw keuze
bepalen. Op zondag 25 mei wordt er gekozen!

NAThALiE WiLBEAUx



MR

het ‘Mouvement Réformateur’ pleit ervoor dat in de vol-
gende legislatuur nieuwe hervormingen de volgende doel-
stellingen zouden nastreven:

| De pensioenen moeten een instrument van erkenning
van de geleverde arbeid ten voordele van de maat-
schappij betekenen. het systeem moet er over waken
dat het algemene principe van een evenredige ver-
houding tussen de inspanning van de bijdragen en
de verkregen prestaties gerespecteerd wordt.

| Als men het vervangingspercentage van de pensioe-
nen wil verhogen, dan moet men tevens een nieuw
evenwicht vinden tussen de technieken van verdeling
en kapitalisatie. Dit evenwicht bekomt men door een
vervolg te breien aan de hervormingen van de eerste
pijler, een veralgemening van de tweede pijler en de
versterking van de fiscale aanmoedigingen voor de
derde pijler.

| het verderzetten van de harmonisatie van de ver-
schillende statuten om een maximale overdraag-
baarheid tussen de regimes te bekomen, blijft een
vereiste: het gaat erom om de mobiliteit van tewerk-
stelling tussen de statuten te garanderen maar ook een
grotere rechtvaardigheid in het aanwenden van de so-
lidariteit tov de senioren. Wat niet betekent dat alle sta-
tuten (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) gelijk
zouden zijn. Maar hun eventuele niveauverschillen
moeten kaderen in een coherent algemeen geheel.

| Flexibiliteit van de professionele loopbaan is wenselijk:
sommigen wensen uitgebreid verder te werken na de
officiële pensioenleeftijd, terwijl anderen kiezen voor een
vervroegd pensioen. De systemen moeten rekening
houden met deze flexibiliteit en financieel het uitstellen
van het pensioen aanmoedigen, zonder nochtans
noodzakelijkerwijze hiervoor op autoritaire wijze de pen-
sioenleeftijd terug te schroeven. Men zou beter reke-
ning houdenmet de gepresteerde loopbaan dan met
de leeftijd waarop men met pensioen gaat. De MR is
van mening dat het totaal van de betaalde bijdragen,
zelfs voor activiteiten tijdens het pensioen, moeten ge-
valoriseerd worden in pensioenrechten en dat men een
koppeling moet voorzien van de pensioenrechten in re-
latie tot de betaalde bijdragen. het harmoniseren van
de verschillende regimes in die zin is wenselijk.

| De budgettaire gezondmaking moet de mogelijkheid
creëren om voldoende middelen vrij te maken om de
koppeling aan de ‘welvaart’ verder te zetten, een
koppeling die zich moet concentreren op een her-
waardering van de laagste en oudste pensioenen,
evenals op de inkomensgarantie voor ouderen.

| Het afschaffen van de beperkingen van de toege-
stane arbeid voor gepensioneerden. De MR zal de
volledige afschaffing van de beperkingen van de toe-
gestane arbeid vragen, zonder deze afhankelijk te
maken van de loopbaan. het fiscale aspect van bijko-
mend werken, bovenop het pensioen, moet eveneens
herzien worden.

| Fiscaal aanmoedigen van een beroepsbezigheid
van senioren. De MR stelt voor dat de belastingver-
mindering niet meer zou in mindering worden gebracht
in geval van cumul met beroepsinkomsten wanneer de
persoon die van een pensioen geniet een beroepsac-
tiviteit wenst verder te zetten.
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Welke zijn de voorstellen van de politiek

Wat hierna volgt heeft niet tot doel om een compleet overzicht te geven van de programma’s van de
politieke partijen, maar om, in functie van de thema’s die wij regelmatig behandelen in het kader van
dit tijdschrift, de headlines weer te geven van elke partij. Dit zonder nochtans er enig oordeel aan te

verbinden. Er is hier inderdaad geen sprake van om te bewieroken of kritiek te geven, maar alleen
om een beeld te geven van de opvattingen van de grote politieke families die ons land telt. Hierdoor

zult u zichzelf een mening kunnen vormen en met kennis van zaken kunnen stemmen op 25 mei. Op
het moment dat dit artikel werd geschreven hadden alle politieke partijen hun volledige programma

nog niet voorgesteld of had hun congres nog niet plaatsgevonden. Dit verklaart waarom er nog
enkele ‘verschillen’ zijn op het vlak van de omvang van alle programmapunten. Verder hebben wij
beslist om de partijen voor te stellen op basis van hun plaats bij de lottrekking voor de kieslijsten.
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e partijen op het gebied van pensioenen?

De MR wenst dat de berekeningswijze van de pen-
sioenen zou herzien worden door:

| Een verhoging van de salarisplafonds.

| Een herwaardering van de effectieve arbeidsdagen. De
MR stelt een “professionele bonus” voor, die een her-
waardering van de effectieve arbeidsdagen die in aan-
merking komen bij de berekening van het pensioen tot
gevolg zou hebben. De gelijkgestelde dagen zouden
trouwens gewogen worden: de gelijkstelling die een
periode dekt van professionele opleiding of verlof voor
zorgen voor een familielid zou meer moeten waard zijn
dan deze die een periode van werkloosheid dekt. het
accent moet gelegd worden op de “sociale of maat-
schappelijke meerwaarde” (opleiding of zorg voor een
familielid) en het onvrijwillige karakter (bv: ziekte of in-
validiteit) van de periodes die in aanmerking genomen
zijn bij de gelijkstelling. De MR stelt ook voor om de
studiejaren tot aan het moment van het pensioen in
aanmerking te nemen, mits het vrijwillig betalen van bij-
dragen zoals dit het geval is bij het regime van de zelf-
standigen.

| het in aanmerking nemen van de ganse beroeps-
loopbaan. De MR is van mening dat alle arbeidsda-
gen voorafgaand aan de datum van het pensioen en
die aanleiding hebben gegeven tot afhoudingen van
sociale bijdragen in aanmerking moeten genomen wor-
den, zelfs indien het totaal van deze dagen hoger ligt
dan 14 040 aan voltijds gelijkgestelde dagen.

| De tweede pijler veralgemenen om dezelfde be-
scherming aan iedereen te bieden. De MR stelt voor:

• Dat de veralgemening van de tweede pijler een es-
sentieel element zou betekenen van het volgend in-
terprofessioneel akkoord 2015-2016 om zo de
laatste professionele sectoren zonder aanvullend
pensioen af te dekken (ANPcB, textiel, uitzendar-
beid,…).

• Dat de tweede pijler zou worden uitgebreid voor de
contractuelen bij het openbaar ambt.

• Dat de fiscale incentives voor de tweede pijler ver-
sterkt worden. De versterking van de fiscale voor-
delen waarvan de pensioenfondsen genieten, zou
een voorwaarde kunnen zijn, met respect voor de
eisen op vlak van ethiek en duurzame ontwikkeling.
De veralgemening van de tweede pijler zou dus kun-
nen plaatsvinden met de bekommernis dat de pen-
sioenfondsen bijdragen tot een duurzame
ontwikkeling van onze maatschappij.

| De derde pijler versterken. De MR stelt voor dat het
bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor
de belastingvermindering verdubbeld wordt. Voor de
stortingen verricht in 2014 bedraagt de huidige limiet
950€ per jaar. De MR stelt voor, in het kader van de
toekomstige fiscale hervorming, dit bedrag te verdub-
belen en te brengen op 1900€, of 158,33€ per maand.

| De pensioenbonus verduurzamen.

De MR vindt het ook nodig om de pensioenregimes aan
te passen aan de evoluties in de maatschappij en om de
verschillen tussen gehuwden en wettelijk samenwonen-
den op vlak van pensioenrechten af te schaffen.



GROEN

Voor Groen heeft het wettelijk pensioen twee doelstellin-
gen: elke oudere beschermen tegen armoede en de ge-
pensioneerden in staat stellen om een zekere
levensstandaard te handhaven.

Het wettelijk pensioen (1ste pijler) moet dus versterkt
worden. het aanvullend pensioen moet niet centraal
staan in het debat over de hervorming van de pensioe-
nen. Groen dringt aan op het volgende principe: hoe gro-
ter het aantal gewerkte jaren, hoe hoger het pensioen.

Voor Groen moet een goed pensioensysteem de indivi-
duele keuzes respecteren en de atypische loopbanen niet
bestraffen.

Groen wil ook de onrechtvaardige verschillen tussen de
3 pensioensystemen (loontrekkenden, zelfstandigen en
ambtenaren) afschaffen.

concreet doet GROEN volgende voorstellen:

1. Een universeel pensioen

Aan elke gepensioneerde burger een inkomen van 1000
EUR voor een alleenstaande en 750 EUR voor een sa-
menwonende garanderen, welke ook zijn/haar loopbaan
is geweest! het gaat hier om een systeem van basispen-
sioen voor iedereen dat ervoor zorgt dat niemand in de ar-
moede terechtkomt.

Een systeem van basispensioen zal een enorme admini-
stratieve vereenvoudiging tot gevolg hebben. het zal niet
meer nodig zijn om een onderzoek naar de bestaans-
middelen te doen om het gewaarborgd inkomen voor ou-
deren (iGO) te garanderen. Er zullen geen ingewikkelde
berekeningen meer nodig zijn om het minimumpensioen
te bepalen.

De meerkost van dit systeem zal niet alleen gefinancierd
worden door de administratieve besparingen maar ook
door het uitdoven van de pensioensystemen voor ge-
scheiden en uit elkaar gegane partners en het overle-
vingspensioen. Groen stelt bovendien voor om de fiscale
voordelen verbonden aan de 3de pensioenpijler (het
individueel pensioensparen) af te schaffen.

Er zullen bovendien besparingen gerealiseerd worden
door het maximumpensioen te beperken tot 4 keer de ar-
moededrempel.

2. Een wettelijk pensioen bovenop het
universeel pensioen

Bovenop de basisuitkering ontvangt elke gepensioneerde
een pensioen waarvan het bedrag gekoppeld is aan zijn
loopbaan. Men houdt rekening met het aantal gepres-
teerde uren en met het salaris.

Zolang het basispensioen niet van toepassing is, raakt
men niet aan de gelijkgestelde periodes. Na invoering van
het basispensioen kan men de gelijkstelling van een zeker
aantal periodes herbekijken.

Zoals voor elke hervorming van de pensioenen moet men
de verworven rechten respecteren en een overgangs-
periode instellen.

Groen doet tevens de aanbeveling om de pensioenen
aan te passen aan de welvaart.

3. Een pensioen na 42 jaar loopbaan of na
65 jaar

Voor Groen kan iedereen op 65 jaar met pensioen gaan.
Men schaft het vervroegd pensioen af en men geeft ie-
dereen de mogelijkheid om met pensioen te gaan onge-
acht zijn leeftijd, maar op voorwaarde van een loopbaan
van 42 jaar. Op deze manier moedigt men diegenen die
een korte loopbaan hebben aan om hun activiteit verder
te zetten.

in deze 42 jaar houdt men rekening met volgende ele-
menten:
| Periodes van gepresteerde arbeid,
| Onvrijwillige werkloosheid, ziekte en invaliditeit,
| Tijdskrediet bij eindeloopbaan,
| ouderschapsverlof.

Daarentegen houdt men geen rekening met de periodes
van niet gemotiveerd tijdskrediet.

4. Pensioen en arbeid

Gepensioneerd zijn betekent niet inactief zijn. Elke per-
soon van 65 jaar (of 42 jaar loopbaan) mag verder wer-
ken. Dit is slechts mogelijk als het wettelijk pensioen
verhoogd wordt en voldoende is om niet verplicht te zijn
om verder te werken om financiële redenen.

Groen pleit ervoor dat de 65-jarigen en ouder, bij ziekte of
werkloosheid, van dezelfde rechten zouden genieten als
de actieven.
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FDF

het FDF stelt als prioriteit het wegvlakken van de verschil-
len tussen de huidige regimes om te komen tot de doel-
stelling om iedereen een gelijk pensioen te garanderen
dat minimum 60% van het gemiddelde van de inkom-
sten van de loopbaan bedraagt. Om dit te realiseren is
de aanbeveling van het FDF om de manier van financieren
van de pensioenen te veranderen. En dit op een manier
zodat de financiering van de pensioenen niet meer uitslui-
tend weegt op de arbeid: een deel van de door de loon-
trekkenden en hun werkgevers gestorte bijdragen zou
moeten geplaatst worden en inkomsten genereren (bv. in-
tresten, huurinkomsten, …). De voorgestelde hervorming
zou de verworven rechten respecteren en zou pas inge-
voerd worden vanaf 2020 voor hen die hun beroepsloop-
baan aanvangen.

OPEN VLD

De Open VLD wenst het pensioensysteem te hervormen
zodanig dat de gepensioneerden hun levensstandaard kun-
nen behouden. Zij stelt voor dat de 3 pensioensystemen
dichter bij elkaar zouden gebracht worden (loontrek-
kende, zelfstandige en ambtenaar), dat de pensioenrech-
ten meer en meer zouden geïndividualiseerd worden, en
dat er geen onderscheidmeer zou gemaakt worden tus-
sen wettelijk samenwonenden en gehuwden.

in navolging van de andere partijen dringt Open VLD er op
aan dat de pensioenleeftijd behouden blijft op 65 jaar en
dat het de duur van de loopbaan wordt die beslissend
is om de pensioenleeftijd te bepalen. Evenzo wenst Open
VLD de gelijkstelling van bepaalde periodes van vrij-
willige inactiviteit te beperken. Daarentegen zal die-
gene die ziek is, geniet van ouderschapsverlof (of
bevallingsverlof) of die zorg draagt voor een zieke verder
pensioenrechten blijven opbouwen.

Volgens de mening van Open VLD moeten de werkne-
mers de mogelijkheid hebben om een gedeelte van hun
inkomsten onder te brengen in een tweede pijler om hun
wettelijk pensioen te verhogen, met name via “cafetaria
plannen”1.

Open VLD is voorstander van het behoud van de fis-
cale voordelen van het pensioensparen en het hypo-
thecair krediet, als een soort van 4de pensioenpijler.

het resultaat van de hervorming van Open VLD moet zijn dat
meer en meer mensen langer werken, wat het mogelijk zal
maken om het niveau van het pensioen te verhogen en om
de uitgaven voor toekomstige pensioenen te financieren.

ECOLO

Ecolo is van mening dat het aangewezen zou zijn om het
minimumpensioen te harmoniseren en te verhogen,
zowel van de loontrekkenden en van de gemengde loop-
banen als van de zelfstandigen tot minstens 1200 euro’s
per maand (wat de alleenstaanden betreft) bij een volle-
dige loopbaan. Bovendien heeft Ecolo het voornemen om
de toegangsvoorwaarden tot het minimum pensioen te
herzien. Vandaag is dit pas bereikbaar voor de werkne-
mer met een loopbaan van 30 jaar met 208 dagen per
jaar. Deze maatregel benadeelt echter de deeltijdse werk-
nemers. Volgens de ecologische partij zou het goed zijn
om bijvoorbeeld na te denken over het toekennen van
een recht op minimum pensioen in verhouding tot het ge-
presteerde uurrooster.

Voor Ecolo is het tevens aangewezen om de afstand tus-
sen de laagste pensioenen en bepaalde zeer hoge
ambtenarenpensioenen te verkleinen. (Ministers, Gou-
verneurs, topmanagers …).

Ecolo dringt aan op het activeren van verschillende hef-
bomen, met name een hogere bijdrage van de kapitalen,
in het bijzonder speculatieve, aan de financiering van col-
lectieve instellingen en solidariteit, een meer efficiënte
strijd tegen de fiscale fraude of nog de verhoging van de
tewerkstellingsgraad, voornamelijk bij de ouderen, om
een voldoende structurele financiering van de pensioe-
nen te verzekeren.

Voor Ecolo is het behoud van de bestaande gelijkstel-
lingen bij de berekening van de pensioenen essentieel
(zie het invoeren van dusdanige periodes als nieuwe
rechten worden gecreëerd, bijvoorbeeld om het hoofd te
bieden aan de evolutie van de loopbanen). Volgens de
partij zijn er goede redenen voor het bestaan van deze
gelijkgestelde periodes. De werkzoekenden bijvoorbeeld
moeten geen twee keer bestraft worden: één keer op dit
moment omdat ze geen werk hebben en zich tevreden
moeten stellen met een vervangingsinkomen en later nog
een keer omdat zij hun recht op pensioen verliezen. De-
zelfde redenering geldt voor de gelijkstellingen in geval
van ouderschapsverlof of tijdskrediet: wanneer men men-
sen aanmoedigt om meer zorg op zich te nemen voor
kinderen of ouderen, of om hun privéleven en beroepsle-
ven beter te combineren, dan is het cruciaal om de in-
vloed van deze “niet gewerkte” periodes op het pensioen
te beperken.

in een bredere context wil Ecolo geleidelijk aan een pro-
ces van individualisering van de rechten op vlak van
sociale zekerheid instellen, met de garantie van het be-
houd van de op dit moment verworven rechten.

1 Een cafetariaplan is een formule van verloning die de werknemer in staat stelt om zelf zijn inkomsten samen te stellen, in functie van zijn eigen behoeften. De werk-
nemer kan, zoals in een cafetaria, zijn eigen menu samenstellen vanuit verschillende voorstellen: een hoger salaris, meer vrije tijd, meer pensioen, … Overuren kun-
nen omgezet worden in verlofdagen en een salarisverhoging kan ingewisseld worden voor een bedrijfswagen.



Voor de personen van wie het pensioen onder de ar-
moededrempel zou blijven, stelt Ecolo voor om het recht
op inkomensgarantie voor Ouderen te individualiseren en
dat het bedrag hiervan structureel boven de armoede-
drempel zou gebracht worden. Overigens wenst Ecolo
dat de toegang tot het recht op de inkomensgarantie
voor Ouderen automatisch zou gebeuren en dat een on-
derzoek naar het recht op iGO minimaal elke 5 jaar zou
gebeuren.

Ecolo stelt voor om aan genieters van iGO toe te staan
om het land voor een periode van 90 dagen te verlaten.

De ecologisten vinden het absoluut noodzakelijk dat er
gemeenschappelijke minimale Europese normen op
het vlak van pensioenrechten zouden worden inge-
voerd (tussen de lidstaten aangepast aan de levenskost).
Deze normen moeten een geleidelijke harmonisatie naar
boven bevorderen, evenals de overdraagbaarheid van de
rechten zodat de mobiliteit van de werknemers binnen de
Unie niet zou bestraft worden.

PS

Voor de PS moet ons pensioensysteem herzien worden
om het rechtvaardiger te maken. Er moet een niveau van
minimumpensioen worden ingevoerd dat gelijk is voor
alle pensioensystemen, zodat elke gepensioneerde recht
zou hebben op een aanvaardbaar pensioen, welke ook
zijn professioneel parcours moge zijn.

Om de financiering van de pensioenen te verzekeren
claimt de PS dat men een evenwichtige bijdrage voor de
sociale zekerheid structureel zou maken en dat men alle
inspanningen zou concentreren op het scheppen van
werkgelegenheid. Ook moeten diegenen met ‘bredere
schouders’ een bijdrage leveren.

Tenslotte moet verdergegaan worden met de leeftijd
waarop mensen effectief met pensioen gaan te bevoor-
delen. hiervoor stelt de PS voor een belastingvoordeel te
geven dat een netto winst van minstens 120 euro per
maand zou betekenen voor al diegenen die, volgens de
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, het recht
zouden hebben om met vervroegd pensioen te gaan,
maar er voor kiezen om verder te werken (in zoverre hun
netto inkomen lager is dan 3000 euro per maand).

Voor de PS is het aangewezen om de beschikbare mid-
delen bij voorkeur aan te wenden ten voordele van de
lage en gemiddelde pensioenen.

De PS stelt voor om:

| in de toekomst alle beschikbare middelen voor de pen-
sioenpolitiek in te zetten voor het versterken van de 1ste

pijler, maw het wettelijk pensioen, dat het enige is dat
het mogelijk maakt om de solidariteit te verzekeren;

| Het plafond waaronder men geen solidariteitsbij-
drage betaalt te verhogen (op dit moment 2220 eu-
ro’s voor een alleenstaande gepensioneerde en 2570
euro’s voor een gezin) in het kader van een budgettaire
nuloperatie.

| Aan de loontrekkenden dezelfde mogelijkheden te bie-
den als aan de zelfstandigen op het vlak van het in
aanmerking nemen van de studiejaren bij de bere-
kening van het pensioen door hen toe te laten om de
bijdragen die op deze studiejaren betrekking hebben
tot aan hun pensioenleeftijd in rekening te brengen;

| Geleidelijk aan de mogelijkheid opnieuw in te voeren
om pensioen en rente voor beroepsziekte of ar-
beidsongeval volledig te cumuleren, vermits de ge-
volgen die deze werknemers hiervan dragen niet
verdwijnen op de pensioenleeftijd.

De PS wenst bovendien om een beter pensioen toe te
kennen aan werknemers die een moeilijke job uitoefenen
en toch maar over een beperkt inkomen beschikken en
stelt op dit vlak voor om:

| Aan de sociale partners te vragen om een lijst op te
stellen met moeilijke jobs, die elke 5 jaar geactualiseerd
wordt.
| De jaren met een moeilijke job hoger te waarderen bij
de berekening van het pensioen en bij het in aanmer-
king nemen van de jaren beroepsloopbaan die nodig
zijn voor een vervroegd pensioen.

Om de koopkracht van de gepensioneerden te verhogen,
stelt de PS voor om:

| het minimumpensioen voor een alleenstaande te bren-
gen op minstens 1300 euro’s/maand (voor een volle-
dige loopbaan) voor het einde van de volgende
legislatuur, welke ook het regime is (loontrekkende,
zelfstandige, ambtenaar, gemengde loopbaan);

| het gewaarborgd inkomen voor ouderen op 1150 eu-
ro’s/maand te brengen. De personen die geen recht
hebben op een voldoende hoog pensioen, bijvoorbeeld
omdat zij niet voldoende jaren gewerkt hebben, en die
over geen andere financiële bronnen beschikken, kun-
nen hiervan genieten;
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| De automatische verhoging van de pensioenen in
het kader van de koppeling aan de welvaart te vrij-
waren (bovenop de indexering);

| De regels voor de berekening van de bedrijfsvoorhef-
fing zo in te stellen dat de brutoverhogingen van het
pensioen leiden tot een hogere nettoverhoging;

| het proces van de individualisering van de rechten
verder te zetten, zonder de bestaande situaties aan te
tasten.

De PS wenst ook de fundamentele sociale verworvenhe-
den te behouden, met name:

| Behoud van de pensioenleeftijd op 65 jaar;

| Het vrijwaren van de gelijkstelling van de periodes
van ziekte, invaliditeit, zwangerschapsverlof, wer-
kloosheid enz. aan de gewerkte periodes bij de bere-
kening van het pensioen.

N-VA

De N-VA stelt vast dat de pensioenen als een zwaard van
Damocles boven de sociale zekerheid hangen en dat er
slechts beperkte wijzigingen zijn gebeurd, maar geen fun-
damentele hervorming van de pensioenen.

N-VA is voor het behoud van de pensioenleeftijd op 65
jaar. Om een volledige beroepsloopbaan te hebben moet
men 45 jaar totaliseren.

iemand van 65 jaar met een loopbaan van 45 jaar zou de
keuze moeten kunnen maken:
| ofwel een volledig pensioen
| ofwel om verder te werken tegen dezelfde voorwaar-
den (fiscale en parafiscale) dan een actieve werknemer,
terwijl hij toch zijn pensioen ontvangt.

Bij deze laatste hypothese ontvangt hij zijn pensioen en
combineert dit met zijn salaris, maar hij creëert geen recht
op een bijkomend pensioen. Op die manier schept men
een win-win situatie waarbij de werkende een inkomen
uit arbeid ontvangt samen met zijn pensioen, terwijl hij de
sociale zekerheid blijft financieren.

iemand die niet over 45 jaar loopbaan beschikt kan kie-
zen om verder te werken om een volledige loopbaan te
verwerven en met pensioen te gaan.

N-VA beperkt de mogelijkheid om met vervroegd pensi-
oen te gaan op 60 jaar en stelt voor om een ‘pensioen-
malus’ in te voeren.

Zo zal iemand die met vervroegd pensioen gaat rekening
moeten houden met een verlaging van zijn pensioenbe-
drag. Deze verlaging zal in verhouding staan tot het aan-
tal jaren dat betrokkene vroeger met pensioen gaat.

Wat de gelijkgestelde periodes betreft, wenst N-VA een
schifting door te voeren. Bijvoorbeeld: langdurige werk-
loosheid (langer dan 2 jaar ) niet gelijkstellen maar behoud
van het gelijkstellen van het ouderschapsverlof en perio-
des van ziekte en zwangerschapsverlof.

SP.a

SP.a zou aan iedereen een volledig pensioen willen ga-
randeren om te kunnen beschikken over een pensioen
dat waardig leven toestaat. iedereen moet in staat zijn om
pensioenrechten te vergaren die gelijk zijn met 75%
van zijn salaris. Voor SP.a zal het mogelijk zijn om een
volledig pensioen te bereiken na 42 jaar loopbaan. De
gelijkgestelde periodes voor ouderschapsverlof, ziekte en
werkloosheid zullen meetellen voor de berekening van
deze 42 jaar. Volgens de huidige levensverwachtingen
zou men tegen 2030 deze voorwaarde van 42 jaar op-
trekken tot 43. Voor Sp.a betekent het opleggen van de
voorwaarde van 42 jaar loopbaan een aansporing om de
loopbaan te verlengen en de financiering van de pensi-
oenen te verzekeren.

SP.a voorziet de nodige budgettaire verhogingen om de
indexering van de pensioenen te behouden en ze aan te
passen aan de welvaart. Dit betekent een jaarlijkse ver-
hoging van 3,1 % (verder dan de inflatie) van het budget
voor de pensioenen tussen 2014 en 2019.

Wat houdt SP.a voor ogen in het kader van de verschil-
lende pijlers?

De 1ste pijler blijft solidair door het systeem van het ge-
plafonneerd pensioen en minimumpensioen. Wanneer je
meer verdient dan een bepaald plafond dan vergaar je
geen recht op pensioen meer. Wanneer je minder verdient
en uw pensioen onvoldoende is, dan kan je genieten van
een minimumpensioen. Wanneer men het pensioen van
de 1ste, 2de en 3de pijlers samentelt dan mag men het
maximumpensioen dat aan een ambtenaar wordt toege-
kend, niet overschrijden. Er bestaat ook solidariteit tus-
sen zij die werken en zij die niet werken. Je blijft
pensioenrechten opbouwen wanneer je ziek bent, werk-
loos (en actief werkzoekende) of wanneer je je loopbaan
tijdelijk onderbreekt om een ziek kind te verzorgen of een
familielid, enz.

Een tweede pensioenpijler moet toegankelijk zijn voor
iedereen die werkt. De rol van de sociale partners is es-
sentieel om de beschikbare inkomsten uit salaris te ka-
naliseren naar de tweede pijler. Dit moet gebeuren in de
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sectoren waar er nog geen aanvullend pensioen bestaat
of waar dit eerder bescheiden is. Ook moet er, zoals van-
daag, een minimum rendement gegarandeerd worden
voor de aanvullende pensioenen. Het fiscale voordeel
moet groter zijn bij uitkering van rente dan bij uitke-
ring van kapitaal.

heldere en transparante informatie over het bedrag aan
reeds opgebouwde reserves in de tweede pijler moet
jaarlijks aan elke werknemer bezorgd worden, samen met
het reeds bereikte bedrag aan wettelijk pensioen. Zo zal
elke burger op elke leeftijd geïnformeerd zijn over de
reeds verworven bedragen aan wettelijk en extralegaal
pensioen. Elke vorm van verworven pensioen hoger dan
75% van het salaris zal niet meer fiscaal beloond worden.

CDH

cDh zal van de volgende regering eisen dat er een inter-
generatiepact wordt gesloten met volgende voorstellen:

| De pensioenleeftijd, die vastgesteld wordt op 65 jaar,
niet wijzigen en prioriteit verlenen aan de verhoging van
het wettelijk pensioen, dat het solidariteitsmodel verte-
genwoordigt belichaamd in de eerste pensioenpijler.

| Een structurele koppeling invoeren van het niveau
van de pensioenen aan de evolutie van de welvaart
(koppeling aan de salarissen) zodat er geen verlies van
koopkracht meer optreedt dat verschilt tussen actie-
ven en gepensioneerden.

| De herwaardering van de laagste en oudste pen-
sioen blijven verderzetten en het bedrag van het mini-
mumpensioen verhogen voor iedereen met een volledige
loopbaan tot 1150 euro’s voor een alleenstaande, wat
ongeveer de gemiddelde kost van een rusthuis betekent,
het iGO koppelen aan de evolutie van de welvaart en het
minimumpensioen voor zelfstandigen volledig gelijktrek-
ken met dit van de loontrekkenden.

| De drempel vanaf wanneer men de solidariteitsbij-
drage inhoudt verhogen.

| Een “zelfstandigheidsgarantie” creëren op federaal
vlak om het hoofd te kunnen bieden aan de kost van
afhankelijkheid (kost voor bijstand, kost voor inrichting).
Deze tegemoetkoming zal betaalbaar zijn zowel thuis
of buitenshuis om de kosten te dekken die gepaard
gaan met het al of niet zware verlies aan ‘zelfstandig-
heid’. Dit initiatief zou op een gefaseerde manier kun-
nen ingevoerd worden, te beginnen met de oudsten
(80-85 jaar).

| De beperking op toegestane arbeid voor gepen-
sioneerden verhogen (inbegrepen voor de genieters
van een overlevingspensioen).

CD&V

het voornaamste idee van cD&V is om eerder te opteren
voor een loopbaanduur dan voor een pensioenleeftijd.

Zich bewust van de demografische evolutie (verhoging
van de levensverwachting en vermindering van het aan-
tal geboortes), erkent cD&V dat het pensioen niet altijd
voldoende bescherming vormt tegen het risico op ar-
moede. Dit risico bedraagt 20,2% bij 65 jaar, terwijl het
maar 14,4% bedraagt bij de -65 jarigen.

Volgens de mening van cD&V verhogen langere loopba-
nen de financiële houdbaarheid van de pensioenen en de
welvaart van de gepensioneerden. Men moet 45 jaar
loopbaan bereiken.

cD&V schaft de wettelijke pensioenleeftijd niet af (65 jaar)
maar deze mag geen belemmering vormen voor zij die
langer willen werken. De arbeidsmarkt moet zich aan-
passen door de kost van arbeid voor oudere werknemers
te verlagen en de opleidingsmogelijkheden gedurende de
loopbaan te verhogen.

cD&V dringt ook aan op meer selectiviteit in de gelijk-
gestelde periodes. cD&V wil het zekerheidsprincipe ver-
sterken; werken moet een beter pensioen opleveren dan
niet werken.

cD&V beoogt een dichter bij elkaar brengen van de
verschillende pensioensystemen (loontrekkenden, zelf-
standigen en ambtenaren) en wil de gemengde loopba-
nen vergemakkelijken.

cD&V wil de minimumpensioenen aanpassen aan de
welvaart en uitkering van rente in de tweede pensi-
oenpijler aanmoedigen.
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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.

14
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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?
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Hervorming van de pensioenen

De drie pensioensystemen hebben tal van hervormingen
ondergaan de laatste maanden. Deze slaan op de cumul
van pensioen en beroepsactiviteiten, het vervroegd pen-
sioen en de gemengde pensioenen evenals de pensi-
oenbonus. De wijzigingen werden in de wetteksten
ingepast. Wij coverden deze aanpassingen in vorige num-
mers van Fediplus Magazine.

Andere projecten wachten op uitvoering, onder meer
over het meerekenen van de maanden activiteit gedu-
rende het pensioenjaar. hierover berichtten wij in num-
mer 133. het ontwerp werd inmiddels door de Kamer
goedgekeurd.

Het laatste jaar van de loopbaan

Bij de berekening van het pensioen van de werknemer
wordt geen rekening gehouden met het loon dat de werk-
nemer verdiende tijdens het jaar waarin het pensioen voor
het eerst ingaat, ongeacht de duurtijd van de gewerkte
periode gedurende dat jaar.

Nemen we als voobeeld iemand die verjaart in oktober :
die iemand kan op pensioen vanaf 1 november, hij heeft
nog 10 maanden gewerkt tijdens zijn eerste pensioenjaar,
en bijdragen betaald. hij/zij zal bij de berekening van
zijn/haar pensioen nochtans die tien maanden niet in de
berekening verwerkt zien en dus zowat 500 euro pensi-
oen per jaar « verliezen ». Bij statutairen worden deze laat-
ste maanden wel verrekend. De redenering is dat cumul
tussen pensioen en niet-toegelaten arbeid niet mag, van-
daar.

Een en ander wordt (vermoedelijk vanaf 2015) rechtge-
zet. Dit betekent een verbetering, vooral voor hen die
geen volledige loopbaan hebben. Bovendien betekenen
die laatste maanden meestal het beste pensioendeel,
want berekend op het meestal hoogste loon dat men ooit
uitbetaald kreeg.

Deze wijziging dient nog gepubliceerd te worden.

Een ander wetsvoorstel werd eveneens in de Kamer
goedgekeurd, en wel over het pensioen van de grens-
arbeiders en over het overlevingspensioen van de
langstlevende echtgenoot.

Pensioen van de grensabeiders en
seizoenarbeiders

Hoe is de situatie nu ?

Voor een grens- of seizoenarbeider die in België woont
wordt het pensioenbedrag berekend in functie van de
wetgeving van het land waarin hij zijn activiteit uitoefent.
Daarnaast voorziet de Belgische wetgeving voor de be-
trokken werknemer een aanvulling bij wettelijk of overle-
vingspensioen indien de berekening nadelig is voor hem
in vergelijking met het pensioen dat hij in België zou kun-
nen ontvangen indien hij hier had gewerkt.

Op basis van dit principe betekent een daling van het be-
drag van het buitenlands pensioen een verhoging van het
supplement dat België betaalt.

De voorgestelde hervorming

De voorgestelde hervorming stelt het principe van de toe-
kenning van het supplement aan de grens- of seizoenar-
beiders niet in vraag maar wil vermijden dat de Belgische
tussenkomst al te sterk zou kunnen fluctueren.

Daarom wordt gesteld dat als het bedrag van het buiten-
lands pensioen daalt, de verhoging van het Belgisch deel
enkel wordt toegekend wanneer deze vermindering te
maken heeft met een wijziging van de verzekeringsperio-
des die in rekening worden gebracht bij de berekening
van het buitenlands pensioen. Dit behelst alle huidige en
toekomstige aanvullingen. Deze maatregel treedt in voege
op 1 januari 2015. Er dienen nog uitvoeringsbesluiten te
worden genomen.

GODELiEVE PATA

Sociaal en fiscaal nieuws
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Successierechten in Wallonië

Sinds begin dit jaar te Brussel en sinds 2007 in Vlaande-
ren is het zo dat de gezinswoning van gehuwde of wet-
telijk samenwonende koppels bij overlijden zonder
successierechten overgaat naar de overlevende. Een-
zelfde systeem zal niet in Wallonië worden toegepast. De
Waalse regering stelt een fiscale vrijstelling voor van de
gezinswoning voor de echtgenoot of de wettelijk samen-
wonende ten belope van 160 000 euro in het geërfde
deel, samen met een verplichting om er te blijven wonen
van 5 jaren. De successierechten zijn dus onbestaande
voor een huis of appartement tot 320 000euro. Daarbo-
ven dient betaald te worden. De taks bedraagt 5% voor
het deel tussen 160 000 en 175 000 euro, 12% tussen
175 000 en 250 000 euro, 24% tussen 250 000 en
500 000 euro en 30% boven 500 000 euro.

Mobiliteit

Op 1 maart ging het ritsmechanimse van start, waarbij
automobilisten verplicht zijn bij wegvernauwingen en druk
verkeer alternerend in te voegen. Ritsen moet dus onder
bepaalde voorwaarden. Uiteraard gaat het om wegen
met minstens twee rijvakken in dezelfde richting en waar-
van er een versperd wordt (werkzaamheden, ongeval,
panne van een voertuig enz), of verdwijnt (door een weg-
versmalling met markering, bijvoorbeeld). het systeem
geldt slechts bij ernstige vertraging van het verkeer. Ritsen
mag niet als men een autoweg oprijdt of afrijdt. Ritsen
vereist dat de twee autorijen schuiven tot het begin van
de versmalling. Geen sprake van een vroegtijdig invoe-
gen dus.

Wanneer een weg uit drie rijvakken bestaat en de uiterst
linkse en rechtse zijn geblokkeerd door werken of een on-
geval, geldt als regel dat eerst het rechtse voertuig ritst,
dan het linkse en pas dan het middelste.

Wie ritsen niet toepast riskeert een boete van 55 euro !

Opzegvergoedingen

indien een werknemer wordt ontslagen tijdens een peri-
ode gedurende dewelke hij deeltijds werkt in het kader
van een ouderschapsverlof, dienen de opzegvergoedin-
gen te worden berekend op het voltijdse loon en niet op
basis van het deeltijdse. Dat besliste het Europes hof van
Justitie in een arrest van februari dit jaar.

CAO 109: motivatie van het ontslag

Op 1 februari 2014 hebben de sociale partners collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cAO) nr. 109 afgesloten met
betrekking tot de motivatie van het ontslag. De tekst kan
als volgt worden samengevat:

| Bedienden en arbeiders dienen via een arbeidscon-
tract met het bedrijf te zijn verbonden.

| De werknemer heeft het recht de motieven van zijn
ontslag te kennen.

| De werkgever is verplicht zijn beslissing te motiveren:
• via aangetekend schrijven,
• binnen de twee maanden na de aanvraag van de

werknemer,
• door de concrete redenen van het ontslag te preci-

seren,
• bij gebrek daaraan zal de werkgever aan de werk-

nemer een forfaitaire sanctie betalen bestaande uit
twee weken loon.

| Niet overgaan tot een duidelijk onredelijk ontslag:
• het gaat dan om een ontslag zonder enige band met

de bekwaamheden of gedragingen van de werkne-
mer of,

• een ontslag dat niet gebaseerd is op de noden van
de onderneming, de instelling of de dienst,

• een ontslag dat nooit zou worden gegeven door een
normaal en redelijk denkend werkgever,

• bij duidelijk onredelijk ontslag betaalt de werkgever
aan de werknemer een vergoeding tussen minimum
3 en maximum 17 weken loon.

| cAO 109 is in werking getreden op 1 april 2014.

Kort nieuws



“Polygame” pensioenen

Als gevolg van bilaterale afspraken tussen België en Al-
gerije, Marokko en Tunesië, is de RVP (Rijksdienst voor
Pensioenen) soms verplicht het overlevingspensioen te
verdelen over verschillende weduwen. Ook al is polyga-
mie in België niet toegelaten, worden momenteel 190
overlevingspensioenen uitbetaald aan verschillende we-
duwen van dezelfde man, voor een totaal bedrag van
1,75 miljoen euro. het aantal weduwen dat verblijft in Bel-
gië en een overlevingspensioen deelt, bedraagt 91.

De tweede is belangrijker dan de
derde!

het aantal Belgen dat via de werkgever bijdraagt voor een
eigen 2e pijlerpensioen ligt voor het eerst hoger dan het
aantal landgenoten dat zelf spaart voor een aanvullend
pensioen van de 3e pijler. in 10 jaar tijd verdubbelde het
aantal personen die sparen voor een aanvullend pensi-
oen: momenteel zijn 75% van de werknemers hiermee
verbonden, naast 45% zelfstandigen. Een mogelijke ver-
klaring is de uitbreiding van het systeem naar de bouw-
en metaalsector, waar veel mensen werken, en naar de
sector “niet-handel”.

Ombudsman pensioenen

Op dinsdag 25 maart hebben de Ombudsmannen voor
de pensioenen in een persconferentie onderstreept dat
de maatregelen die de regering recent heeft genomen
rond pensioenen het aantal klachten heeft doen dalen. in
2013 werden 1796 dossiers ingediend, tegenover 1823
het jaar voordien en 1967 in 2011. Van alle dossiers wer-
den er 1345 ontvankelijk verklaard en 56% daarvan
waren gefundeerd. in 8 op de 10 gevallen resulteert de
tussenkomst van de Ombudsman in een positief resul-
taat voor de indiener.

De ombudsman raadt de diverse pensioendiensten aan
duidelijker en sneller in te gaan op vragen van het publiek
over het bedrag van het vervroegd pensioen dat iemand
kan verkrijgen na een gemengde loopbaan.

Doorzichtigheid voor de medische
kosten

De geneesheren zouden op hun zorgbriefjes duidelijk het
bedrag dat zij gevraagd hebben moeten aangeven. Deze
regel zal ingaan op 1 januari 2015. het honorarium zal
moeten vermeld worden ongeacht het statuut van ge-
conventioneerde of niet-geconventioneerde. Doet hij/zij
dit niet, dan wachten sancties. Een ontvangstbewijs
waarbij voorschotten worden betaald aan een genees-
heer, zal het bedrag ervan duidelijk moeten vermelden.

Minder kosten voor chronisch
zieken

De maximumfactuur voor chronische zieken zal dalen met
100 euro. Boven het maximumbedrag worden alle kosten
overgenomen door de ziekteverzekering. Een familie met
geringe inkomsten zal voortaan voor chronische ziektes
nog slechts 350 euro dienen te betalen in plaats van 450.
het statuut van chronisch zieke wordt sinds eind 2013
toegekend aan elkeen van wie de gezondheidsuitgaven
een totaal bedrag van 300 euro overschrijdt over een pe-
riode van 8 opeenvolgende trimesters.

Woning kan niet aangeslagen
worden

Begin februari werden in het staatsblad twee maatrege-
len afgedrukt die het principe van de niet-aanslaagbaar-
heid van de woning van een ondernemer uitbreiden. De
procedure, enkel toepasbaar op beroepsschulden (te-
genover leveranciers, banken, de BTW, de RSZ bijvoor-
beeld) verloopt via notaris en kostte vroeger 1000 euro.
Dit bedrag is nu teruggebracht tot 630 euro. Daarnaast
kunnen nu ook zelfstandigen in bijberoep en gepensio-
neerden die na hun pensionering op 65 nog actief ble-
ven, zich beroepen op deze maatregel.
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Agenda
Afspraak in … LIlle!

Niets aangenamer dan een stad te bekijken vanuit een
comfortabele bus! Dat is wat wij u voorstellen te doen vlak
voor de zomer, op vrijdag 20 juni, en wel in Lille.

De stad werd gesticht in de 11e eeuw en ontwikkelde zich
verder, als Vlaamse, Bourgondische, Spaanse en tenslotte
Franse stad. in die periode kende Lille 7 uitbreidingen, tot
de grote metropool die de stad nu geworden is.

Onze reis gaat naar de oude stad natuurlijk, het char-
mantste deel van de stad, waar architectuur en winkels
en musea samengaan. We flaneren langs de geplaveide
straten en steegjes, zien aangename pleintjes, beleven
de geschiedenis van deze stad via pareltjes als het Palais
Rihour, de grote markt, de oude beurs, de opera, de
Kamer van Koophandel en de Kathedraal van Notre-
Dame de la treille.

“La chicorée” ontvangt onze groep in een authentiek
“brasserie” decor. Wij smaken er een typisch regionaal
menu: bavette à l’échalote en plat et tarte aux pommes
maison comme douceur.

We vervolgen onze ontdekking via een bezoek aan een
unieke ruimte, namelijk een oud zwembad omgevormd
tot een kunst- en industriemuseum: het zwembad van
Roubaix, een uitzonderlijk gebouw in art-nouveaustijl, ge-
bouwd tussen 1927 en 1932 en als monument geklas-
seerd. Wij benaderen het na een busreisje dat ons leidt
naar plaatsen als het parc Barbieux, le rang des Drapiers,
l'usine Motte-Bossut, een van de mooiste industriële ge-
bouwen, la condition Publique, de grote markt, het stad-
huis en de kerk van Saint Martin.

Deze geplande reis ontstond uit de samenwerking tus-
sen Aurélie hooreman en Josette cotteaux, coördinato-
ren voor de reizen van respectievelijk de Fédération
Libérale des Pensionnés du Brabant, en Fediplus.

Wij hopen jullie talrijk aanwezig te zien op deze uitstap die
tal van ontdekkingen inhoudt.

|Wanneer? Vrijdag 20 juni, vertrek te 9 uur aan de
halfeeuwfeestpaleizen (cinquantenaire) onder de
bogen, te Brussel. Vertrek met een bus van capitale
cars. Terug rond 19.30 uur.
| Prijs? 65€ (inbegrepen de busreis in comfortabele
reisbus, 2 gegidste bezoeken, lunch met drank,
¼ l wijn, ¼ water en een warme drank)

LILLE Strook terug te sturen voor 1 juni naar Fediplus, Belliardstraat 20 – 1040 BRUSSEL

Naam en voornaam

Adres

Tel E-mail

Aantal deelnemers ............................ x 65 € = ............................ € over te maken op rekeningnummer BE19 0012 2049 4012

Om de reis te verzekeren hebben we 40 deelnemers nodig. Franstalige begeleiding.

© Alain Leprince
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