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Aan de heer Elio Di Rupo 

Eerste Minister 

Aan mevrouw Laurette Onkelinx 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Aan de heer Alexander De Croo 

Minister van Pensioenen  

Aan de heer Kris Peeters 

Minister-president van de Vlaamse Regering 

Aan de heer Jo Vandeurzen 

Coördinerend minister voor ouderenbeleid 

 

 

Brussel, 19 maart 2013 

 

 

Mijnheer de Eerste Minister, 

Mijnheer de Minister-president, 

Mevrouw en Mijnheer de Minister, 

 

 

Naar aanleiding van het Europees Semester, de Europese coördinatiecyclus voor het 

financieel, sociaal en economisch beleid, dient België opnieuw een Nationaal Economisch 

Hervormingsprogramma en een Nationaal Sociaal Rapport op te stellen. Deze rapporten 

hebben tot doel de hervormingen te schetsen die de economische stabiliteit en het behalen 

van de EU 2020-doelstellingen moeten garanderen. Gezien de belangrijke impact van deze 

hervormingen, onder meer op ouderen, onderstreept de Vlaamse Ouderenraad het belang 

van betrokkenheid van het middenveld bij het Europees Semester.  

 

Inhoudelijk ziet de Vlaamse Ouderenraad daarbij de volgende aandachtspunten: 

 

1. De Vlaamse Ouderenraad benadrukt allereerst het belang van de versterking van het 

wettelijk pensioen, de enige pensioenpijler die toegankelijk is voor alle ouderen. 

Gezien circa 20% van de ouderen geen eigen huis bezit, kan het uitbouwen van de 



zogenaamde 'vierde pijler' niet tegemoet komen aan het armoederisico van deze 

grote groep ouderen, en ook de andere aanvullende systemen zijn momenteel 

ontoereikend op vlak van toegankelijkheid.  

 

2. Om een adequaat pensioeninkomen te behouden is het bovendien noodzakelijk dat 

een structurele, automatische en procentuele welvaartsaanpassing van de pensioenen 

wordt ingesteld, zodat deze écht welvaartsvast zijn en systematisch gelijke tred 

houden met de evolutie van de lonen en de inflatie.  

 

3. Wat de betaalbaarheid van het wettelijk pensioenstelsel betreft, vormt een maximale 

tewerkstelling de beste garantie voor een goede financiering van de sociale zekerheid. 

Bijzondere aandacht dient daarbij te gaan naar het verhogen van de feitelijke 

pensioenleeftijd, en niet zozeer de wettelijke pensioenleeftijd. 

 

4. Voor oudere werknemers moet een meer leeftijdsbewust personeelbeleid uitgebouwd 

worden dat inzet op het vergroten van de vormingskansen voor oudere werknemers 

en oog heeft voor het verbeteren van hun werkomstandigheden.  

 

5. Daarnaast dient elke vorm van discriminatie, inclusief leeftijdsdiscriminatie, 

bestreden te worden. En hoewel discriminatie binnen het arbeidsbestel daarbij een 

zeer belangrijk aandachtspunt vormt, mogen de maatregelen inzake 

leeftijdsdiscriminatie niet beperkt worden tot het arbeidsmarktbeleid.  

 

6. De algemene toegankelijkheid (betaalbaarheid), de duurzaamheid en het 

kwaliteitsniveau van de gezondheids- en zorgsystemen in de EU moeten beschermd 

worden. De Vlaamse Ouderenraad verzet zich tegen nieuwe besparingen in de 

gezondheidszorg. Het steeds groter wordend persoonlijk aandeel in de ziekte- en 

zorguitgaven moet bovendien opnieuw gesolidariseerd worden, zodat de 

bestaanszekerheid van ouderen verzekerd kan blijven, ongeacht hun 

gezondheidstoestand. 

 

7. In het kader van de zesde staatshervorming vraagt de Vlaamse Ouderenraad een 

sterke omkadering te voorzien bij de overdracht van bevoegdheden: de continuïteit 

en kwaliteit van het zorgaanbod en de bestaande tegemoetkomingen dienen immers 

centraal te staan. Specifieke aandacht voor zowel de gebruikers als het personeel in 

de zorg is daarbij vereist. Om te garanderen dat alle zorgvragen van de vergrijzende 

bevolking beantwoord kunnen worden, is een stabiele verderzetting van het 

groeitempo van de (ouderen)zorgsector noodzakelijk, ook wanneer bepaalde 

middelen tussen de bestuursniveaus herverdeeld worden.  

 

De Vlaamse Ouderenraad vertrouwt erop dat de federale en Vlaamse regeringen rekening 

zullen houden met deze aanbevelingen bij het opstellen van het Nationaal Economisch 

Hervormingsprogramma en het Nationaal Sociaal Rapport voor 2013. 

 



De Vlaamse Ouderenraad verwacht eveneens van beide regeringen dat zij in het verdere 

verloop van het Europees Semester aandacht vragen voor de specificiteit van de 

armoedeproblematiek van ouderen, zodat er binnen het Europees semester reële 

vooruitgang wordt geboekt op vlak van de sociale doelstellingen in de EU 2020-strategie.  

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

Jul Geeroms Mie Moerenhout 

Voorzitter  Directeur 

 

 

 

Willy Peirens Luk De Vos 

Commissievoorzitter Commissievoorzitter 

Internationaal Ouderenbeleid Bestaanszekerheid, Economie & Arbeid 

 

 

 

Thérèse Jacobs 

Commissievoorzitter 

Welzijn, Gezondheid & Zorg 


