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Minister van Pensioenen Arena lanceerde begin dit jaar een Nationale Pensioenconferentie.
De ouderen maken er geen deel van uit.
De Vlaamse Ouderenraad vindt echter dat de ouderenorganisaties verplicht zouden
geconsulteerd moeten worden.
Niet alleen om hun eisen te kunnen kenbaar maken voor de verbetering van de
inkomenspositie van de huidige gepensioneerden.
Maar ook om op basis van hun ervaring met de pensioenmaterie, voorstellen te kunnen doen
om een beter wettelijk pensioen voor de toekomstige generatie uit te tekenen. Een wettelijk
pensioen uitgebouwd met het oog op het behoud van de levensstandaard bij pensionnering,
is voor elke generatie van essentieel belang.
Dit advies omvat dus zowel voorstellen voor de huidige gepensioneerden als suggesties
voor een beter wettelijk pensioen voor de toekomstige generaties.
De volgende acht voorstellen zijn voor de Vlaamse Ouderenraad essentieel en prioritair in
het actuele pensioendebat.
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Prioriteiten voor de huidige gepensioneerden
1. Er dient een structureel, jaarlijks, automatisch en procentueel welvaartsmechanisme voor
de pensioenen uitgewerkt te worden. Dit moet ingeschreven worden in de wet en
gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de regelingslonen in het afgelopen jaar.
Daarbij moeten negatieve effecten vermeden worden op vlak van de bijkomende sociale
voordelen van de gepensioneerden én fiscaliteit.
De drempelbedragen van de fiscaliteit moeten minstens de verhogingen van het
minimumpensioen volgen.
2. Er moet een jaarlijkse inhaaloperatie komen voor de oudste en laagste pensioenen
gespreid over een periode van maximum 5 jaar. En dit omwille van de niet toepassing van
de welvaartsaanpassing in de periode 1992-2002.
3. Ter bestrijding van het armoederisico bij ouderen dienen volgende maatregelen
genomen:
De IGO-bedragen moeten minstens gelijk zijn aan de geactualiseerde armoedegrens.
Voor de IGO als bijstandsregeling dient eenzelfde welvaartsmechanisme toegepast te
worden als voor de pensioenen.
De vrijgestelde bedragen van toepassing in het IGO-onderzoek van de bestaansmiddelen,
dienen gekoppeld te worden aan de index.
Er moet een substantieel verschil blijven bestaan tussen de IGO-bedragen en het wettelijk
minimumpensioen.
De gewaarborgde wettelijke minima dienen de evolutie van het gewaarborgd minimumloon
te volgen.

Maatregelen voor de toekomstige gepensioneerden
Om het wettelijk pensioenstelsel te verbeteren zijn volgende voorstellen onontbeerlijk.
4. Activeren van de herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van de lonen in de
pensioenberekening werknemers.
Om een koppeling aan de welvaart te garanderen dient het systeem van de
herwaarderingscoëfficiënten voor de lonen terug toegepast te worden. Dit impliceert dat de
lonen gebruikt in de pensioenberekening niet enkel een indexering krijgen (naar index van
de ingangsdatum pensioen) maar ook de evolutie van de lonen volgen voor de
desbetreffende periode. Beide elementen garanderen een daadwerkelijke herwaardering van
het loon in de pensioenberekening.
5. De maximaplafonds bij de pensioenberekening dienen gevoelig verhoogd te worden.
Wij stellen voor met 25 %. Hierdoor wordt het maximumloonplafond opgetrokken tot
58.618 euro vanaf het jaar 2008.
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6. Verhoging van de vervangingsratio bij de berekening van het wettelijk pensioen.
Concreet stellen we voor het pensioen te berekenen aan 75 % van het gemiddelde
beroepsinkomen van de 5 beste jaren. Deze doelstelling zou moeten bereikt worden voor een
werknemer die een volledige loopbaan kan bewijzen.
7. Een sterke eerste pijler blijft het uitgangspunt
Een goed wettelijk pensioen blijft de absolute prioriteit. De financiering van de pensioenen
moet in zijn globaliteit bekeken worden, rekening houdend met de voor- en nadelen voor de
gepensioneerden, met de sterkten en zwakten van elke pijler en de financieel-fiscale
incentives die aan elke pijler worden gegeven. Daarnaast dient er dringend transparantie te
komen over de minder ontvangsten voor de staat door toekenning van fiscale voordelen in
de tweede en derde pijler.
Een aanvullend pensioensysteem moet toegankelijk zijn voor alle werknemers (verdere
uitbouw sectorale regelingen) en met zo klein mogelijke verschillen tussen werknemers
onderling.
De aanvullende pensioenvorming voor zelfstandigen moet verder uitgebouwd worden.
8. Wat de financiering van het wettelijk pensioenstelsel betreft is een maximale
tewerkstelling de beste garantie voor een goede financiering van de sociale zekerheid.
Bijzondere aandacht dient te gaan naar het verhogen van de feitelijke pensioenleeftijd. Voor
oudere werknemers moet een meer leeftijdsbewust personeelbeleid uitgebouwd met o.m.
meer vormingskansen voor de groep oudere werknemers en oog voor het verbeteren van
hun werkomstandigheden.
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