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De wet van 5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen voorzag in de ambtshalve 
opruststelling van een vastbenoemd personeelslid van de 
openbare sector op de eerste dag van de maand die volgt 
op de maand waarin hij, zonder dat hij definitief ongeschikt 
werd bevonden door MEDEX, 365 dagen afwezigheid tota-
liseert door afwezigheid wegens ziekte, disponibiliteit, of 
beide vanaf het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 
60 jaar had bereikt. Die minimumleeftijd wordt nu staps-
gewijs opgetrokken, parallel met de minimumleeftijd die 
geldt voor het vervroegd pensioen. De minimumleeftijd 
wordt aldus opgetrokken tot 62 jaar vanaf 1 juli 2016, tot 
62,5 jaar vanaf 1 januari 2017 en tot 63 jaar vanaf 1 janu-
ari 2018. 

Leeftijd voor ambtshalve opruststelling na ziekte 
afgestemd op regels voor vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen

De maatregel van het ambtshalve pensioen bij ziekte 
werd destijds ingevoerd om misbruiken aan het einde 
van de loopbaan tegen te gaan: het opnemen van ziekte-
verlof na de leeftijd van 60 jaar werd hierdoor beperkt 
tot 365 dagen. Zodra dat quotum na het bereiken van 
die leeftijd is bereikt, wordt de ambtenaar ambtshalve 
gepensioneerd. 
Sinds de invoering van de maatregel in 1978 werd de mini-
mumleeftijd voor de ingang van het vervroegd pensioen 
echter stelselmatig opgetrokken. Het is dan ook logisch dat 
de minimumleeftijd voor het ambtshalve pensioen bij ziekte 
daarop wordt afgestemd.

ETHIAS
PENSION CORNER

Beste lezer
De levensverwachting is de laatste jaren enorm toegenomen maar de vergrijzing binnen de vergrijzing, 
m.a.w. de toename van het aantal hoogbejaarden, doet ook het aantal personen met afhankelijkheids-
problemen toenemen. Een langer leven in goede gezondheid wordt misschien te vaak als een eviden-
tie beschouwd, maar bij een hoge leeftijd neemt echter onvermijdelijk de vraag naar zorg en onder-
steuning toe. Elke oudere heeft in onze maatschappij bovendien niet alleen recht op een kwaliteitsvolle 
zorg maar, veel meer dan vroeger, ook recht op zorg die bij hem of haar past. Instanties, diensten en 
voorzieningen proberen elk vanuit hun perspectief een antwoord te bieden op één of meerdere noden 
van ouderen. Ethias heeft met het innovatieve verzekeringsproduct Autonomia ook een stap in die rich-

ting gezet: senioren kunnen zelf het bedrag van de levenslang gewaarborgde rente bepalen, ze beslissen vrij vanaf wan-
neer ze de maandelijkse rente willen uitgekeerd krijgen en waaraan ze dat bedrag zullen besteden. Zo beslissen ouderen 
zelf over hun zorgplanning. We zullen meer dan ooit moeten anticiperen op het ouder worden, zowel op financieel als op 
organisatorisch vlak om naar een zorgzame samenleving te evolueren.

Veel leesgenot  Jean-Michel Bourdoux
Directeur Leven Collectiviteiten

AMBTSHALVE PENSIOEN BI J Z IEKTE

http://www.ethias.be/infopensioenen
https://www.ethias.be/nl/stc/ECIF300/Collectiviteiten/Verzekeren.htm
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Zo zal vanaf 1 juli 2016 een ambtshalve opruststelling 
zich slechts kunnen voordoen voor zover het personeels-
lid 365 dagen verlof of disponibiliteit wegens ziekte heeft 
opgenomen vanaf het ogenblik waarop hij de leeftijd van 
62 jaar heeft bereikt. 
De duur van een jaar kan bereikt worden door de optelling 
van meerdere ziekteperioden. Het hoeft dus niet noodzake-
lijk om een ononderbroken periode van een jaar te gaan.

Lichamelijke ongeschiktheid 

Uit het bijhorende commissieverslag  blijkt dat de aan-
passingen op zich een voordeel inhouden voor de betrok-
ken ambtenaren, voor wie het effect van de beperking van 
het gebruik van de ziektedagen wordt uitgesteld. Daardoor 
kunnen zij hun opgebouwd kapitaal van ziektedagen langer 
behouden.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine stelt wel dat 
het niet de bedoeling is om nieuwe mogelijkheden van mis-
bruik te introduceren: ‘In plaats van ambtshalve te worden 
gepensioneerd, zullen de ambtenaren langer in dienst blij-
ven, wat kadert in het streven naar een hogere feitelijke 
pensioenleeftijd’. Hij ziet de ambtshalve opruststelling niet 
als een adequate oplossing en wil eerder inzetten op maat-
regelen die de re-integratie op de werkvloer faciliteren. De 
ambtshalve opruststelling wegens lichamelijke ongeschikt-
heid moet ten gronde worden herzien, aldus de minister.

In werking

De wijzigingswet van 27 juni 2016 is in werking getreden 
op 30 juni 2016.

Bron
Wet van 27 juni 2016  tot wijziging van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische en budget-
taire hervormingen in verband met de ambtshalve 
opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte, BS 
29 juni 2016 

Zie ook: 
Wet van 5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen, BS 17 augustus 1978 
(art. 83)

Grondwettelijk Hof vernietigt beperkte toegang 
gunstige regeling 

CUMUL RUSTPENSIOEN – BEROEPSINKOMSTEN OVERHEID

Het Grondwettelijk Hof heeft het beperkte toepassingsge-
bied van de gunstige cumulregeling rustpensioen – beroep-
sinkomsten voor de publieke sector definitief verworpen. 
De bepalingen uit de Programmawet van 28 juni 2013 wer-
den eind december 2015 na een eerdere uitspraak van het 
Grondwettelijk Hof immers alleen geherformuleerd. Inhoude-
lijk was de nieuwe versie echter quasi identiek aan de bepa-
lingen die ook al in 2014 werden vernietigd. Het Hof kon dan 
ook niet anders dan art. 7 en 8 van de wet van 18 december 
2015 vernietigen. Drie maanden geleden werd de toepassing 
van deze bepalingen al geschorst om dezelfde redenen.

De nieuwe wet bevat geen overgangsmaatregelen voor 
het geval waarin de betrokkene een lange loopbaan heeft 
omdat het ambtshalve pensioen bij ziekte geen rekening 
houdt met een loopbaanvoorwaarde maar enkel met een 
leeftijdsvoorwaarde. De wijzigingen die de nieuwe wet 
doorvoert, doen niets af aan de regels die de personeelsle-
den toelaten om op vervroegd pensioen te gaan indien ze 
aan de daarvoor geldende leeftijds- en loopbaanvoorwaar-
den voldoen. Zij mogen, indien zij dat willen, op pensioen 
gaan. Er was volgens de regering bijgevolg geen enkele 
reden om te voorzien in specifieke overgangsmaatregelen. 

De wet van 27 juni 2016 heeft niets gewijzigd aan het 
vroegtijdig pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid in 
het geval dat de betrokkene door de bevoegde medische 
instantie (bijvoorbeeld MEDEX) definitief ongeschikt wordt 
verklaard voor het uitoefenen van zijn eigen of een andere 
functie. In dat geval kan een ambtenaar dus nog steeds 
definitief op pensioen worden gesteld, zonder dat hiervoor 
een minimum leeftijdsvoorwaarde geldt.

Cumul overheidspensioen – beroepsinkomsten

Op basis van artikel 80 van de Programmawet van 
28 juni 2013 kunnen ambtenaren die voor hun 65ste op 
rust werden gesteld en die geen loopbaan van minstens 
45 kalender jaren tellen, hun rustpensioen cumuleren met 
beroepsinkomsten die 7.570, 6.056,01 of 7.570 euro niet 
overschrijden (bedragen aan 100% en afhankelijk van de 
 beroepsactiviteit). Die plafonds gelden tot ze de leeftijd van 
65 jaar hebben bereikt. Na hun 65ste kan hun rustpensioen 
onbeperkt worden gecumuleerd met beroepsinkomsten. 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1880/54K1880003.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1880/54K1880003.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
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Bron
GwH 14 juli 2016, nr. 112/2016 . 

Zie ook 
 · Wet van 18 december 2015 betreffende de assimila-

tie van een periode van non-activiteit van bepaalde 
leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaan-
voorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrek-
ken, betreffende de cumulatie met een pensioen van 
de publieke sector, betreffende het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioe-
nen van het vliegend personeel van de burgerlijke 
luchtvaart, BS 24 december 2015. 

 · GwH 21 april 2016, nr. 54/2016 . 
 · GwH 30 oktober 2014, nr. 158/2014 .

Soepeler regeling

De wetgever heeft voor 3 categorieën van gerechtigden een 
gunstigere regeling ontworpen met hogere plafonds. Oor-
spronkelijk was die gunstige regeling van toepassing 
voor ambtenaren die ‘om een andere reden dan 
lichamelijke ongeschiktheid’ voor hun 65ste 
op rust werden gesteld. 

Die situatie werd echter aangekaart 
bij het Grondwettelijk Hof door 
een aantal gewezen militairen 
die omwille van een licha-
melijke ongeschiktheid 
ambtshalve op pen-
sioen werden gesteld. 
Zij vielen immers bui-
ten het toepas-
singsgebied van 
de gunstige rege-
ling. Een onverant-
woord verschil, oor-
deelde het Hof des-
tijds. Beide categorieën van personen die vóór de leeftijd 
van 65 jaar ambtshalve op rust worden gesteld, bevinden 
zich in een soortgelijke situatie in zoverre zij, om een reden 
die onafhankelijk is van hun wil, op rust worden gesteld 
op een leeftijd waarop de andere ambtenaren nog kunnen 
werken en nog de inkomsten van hun arbeid kunnen genie-
ten. Bovendien had de uitsluiting onevenredige gevolgen 
aangezien die categorie van personen per definitie geen 
volledig pensioen genieten en dus het risico lopen zich 
in een kwetsbare situatie te bevinden. De zinssnede ‘om 
een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ werd 
daarom door het Hof vernietigd. 

Leeftijdsgrens

Met de wet van 18 december 2015 wilde de wetgever de 
situatie herstellen. De categorie van gerechtigden werd 
daarom geherformuleerd. De gunstige cumulregeling werd 
voortaan van toepassing verklaard op ambtenaren met een 
rustpensioen die vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve 
op rust werden gesteld ‘wegens leeftijdsgrens’. De regeling 
werd retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2013. 
De Raad van State had echter al van bij het ontwerp van 
deze wetswijziging opmerkingen gemaakt bij deze formule-
ring. Inhoudelijk was de bepaling immers zo goed als iden-
tiek aan de eerder door het Grondwettelijk Hof vernietigde 
versie. 

Opnieuw werd de situatie aangekaart bij het Hof en voor de 
tweede keer volgde het Hof de stelling van de verzoekers: 
‘De bepaling werd dan wel geherfomuleerd, de nieuwe 
bepaling brengt geen enkel nieuw gegeven naar voor op 
basis waarvan het oordeel inzake de ongrondwettigheid 

zou kunnen worden herzien’. Het Hof oordeelde dan ook 
dat het verschil in behandeling ook in de nieuwe 

regeling bleef bestaan en heeft op 21 april 
2016 de toepassing van artikelen 7 en 

8 van de wet van 18 december 
2015 daarom geschorst. 

Dezelfde redenen liggen 
nu aan de basis voor 
de vernietiging van die 
artikels.

Het nieuwe vernieti-
gingsarrest van 21 april 

2016 leidt tot een terug-
keer naar de situatie die 

was ontstaan na het eer-
ste vernietigingsarrest van 

30 oktober 2014. De voordelige 
cumulregeling is aldus (opnieuw) 

van toepassing op alle ambtenaren die ambtshalve worden 
gepensioneerd vóór de leeftijd van 65 jaar, ongeacht het 
motief.

http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-112n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-112n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-054n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2016/2016-054n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-158n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-158n.pdf
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MINIMUMPENSIOEN

Raad van State wijst op discriminatie van wie 
aanspraak maakt op ‘klein minimum’

De Raad van State heeft het KB van 12 maart 2013 tot 
wijziging van artikel 131bis, §1septies, van de wet van 
15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in 
de pensioenregelingen, vernietigd. Dat KB gaat over de 
gelijkschakeling van het minimumrustpensioen in het stel-
sel van de zelfstandigen en de werknemers. In hetzelfde 
arrest van 3 mei 2016 heeft de Raad van State artikel 5 
vernietigd van het KB van 24 juni 2013 tot aanpassing 
aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling 
voor werknemers. Die bepaling had een aantal coëfficiën-
ten vervangen die worden gebruikt voor de berekening van 
het minimumpensioen voor personen met een gemengde 
loopbaan. 

Gelijkstelling

Het KB van 12 maart 2013 heeft het bedrag van het mini-
mumpensioen voor zelfstandigen en werknemers op het-
zelfde niveau gebracht. Het maakt dus niet langer uit 
of men zijn volledige loopbaan als werknemer of als 

zelfstandige heeft uitgebouwd. Voor wie een gemengde 
loopbaan heeft, is er echter wel nog een verschil.
De Raad van State heeft dit verschil ongrondwettelijk ver-
klaard: de Raad ziet niet in waarom gepensioneerden die 
deels een loopbaan als werknemer en deels een loop-
baan als zelfstandige hebben doorlopen, maar wel in totaal 
45 jaar hebben gewerkt (of daarmee gelijkgesteld), niet als 
een vergelijkbare categorie kunnen worden beschouwd als 
gepensioneerden die een volledige loopbaan als werkne-
mer of als zelfstandige hebben doorlopen. Er bestaat geen 
objectief verschil tussen die categorieën, aldus de Raad 
van State, zodat het gemaakte verschil niet geoorloofd is.

Verweer

De Belgische Staat meende dat de gepensioneerden met 
een volledige maar gemende loopbaan niet vergelijk-
baar zijn met de gepensioneerden die een volledige loop-
baan als werknemer of zelfstandige achter de rug heb-
ben. Het gaat volgens de overheid om niet te vergelijken 

Lancering van Autonomia

ETHIAS COLLECTIVITEITEN

Ethias Collectiviteiten innoveert in 2016 door de lancering 
van een nieuw product: Autonomia, een levensrente die de 
autonomie vergroot.

De levensverwachting stijgt. Soms brengt dat ook bij-
komende kosten met zich mee: het rusthuis (bij 1 op de 
3 senioren), thuiszorg (bij 6 op de 10 senioren), niet-medi-
sche kosten,… Ethias biedt, als verantwoordelijke maat-
schappelijke speler, haar klanten de mogelijkheid om hun 
financiële baten veilig te stellen en opbrengsten te laten 
genereren, rekening houdend met de kosten die ze hebben 
op latere leeftijd.
Autonomia is speciaal ontworpen voor personen tussen de 
50 en de 70 jaar die beschikken over een kapitaal dat ze 
willen laten renderen en op latere leeftijd uitbetaald krijgen 
als lijfrente, met daarbovenop een overlijdensdekking die 
garandeert dat ze hun geïnvesteerd kapitaal terugkrijgen 
(verminderd met de rente die ze al ontvangen hebben).

Een concreet voorbeeld: een persoon tekent op zijn 60ste 
in op dit product en investeert een bedrag van € 100.000. 
Vanaf zijn 75ste strijkt hij een rente op van € 620,25 per 
maand. Als hij op zijn 93ste overlijdt, zal hij € 141.417 heb-
ben ontvangen.
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categorieën omdat de gemengde loopbaan een specifieke 
situatie is waarbij in geen enkel stelsel is voldaan aan de 
voorwaarden om een pensioen op basis van een volledige 
loopbaan van 45 jaar te genieten. 
De overheid had ook nog aangevoerd dat de wetgever 
moet ‘waken over de betaalbaarheid van de sociale zeker-
heid’ en dat men dus voor een specifieke groep van gepen-
sioneerden een specifieke berekeningswijze van het pen-
sioen mag opleggen, zonder dat daarom een ongeoorloofde 
discriminatie ontstaat. 
Die argumentatie werd door de Raad van State echter van 
tafel geveegd.

Klein minimum

Ondertussen heeft een KB van 3 april 2015 het ‘klein mini-
mum’ – dat is het minimumpensioen na een gemengde 
loopbaan – op hetzelfde peil gebracht als het minimumpen-
sioen voor werknemers en zelfstandigen. Het minimumpen-
sioenrecht in het werknemersstelsel wordt daardoor niet 
meer afgetopt via de vermenigvuldiging met een coëfficiënt 
lager dan 1. 

Die gelijkschakeling geldt echter pas vanaf 1 juni 2015. 
Voor de periode vóór 1 juni 2015 werd de grootte van die 
coëfficiënt geacht een rechtstreeks verband te vertonen 
met het verschil tussen het minimumpensioen voor werkne-
mers en het minimumpensioen voor zelfstandigen, aldus de 
Raad van State.

Bron
RvS 3 mei 2016, nr. 234.638 

Aangezien de grootte van de coëfficiënt, door de afstem-
ming sinds 1 april 2013 van het minimumpensioenbedrag 
voor zelfstandigen op dat voor werknemers, niet langer in 
verband staat met een verschil tussen het minimumpensi-
oen voor werknemers en zelfstandigen, kan hierin volgens 
de Raad van State geen objectieve en redelijke verantwoor-
ding worden gevonden voor het verschil in behandeling 
tussen werknemers of zelfstandigen die hun recht op het 
minimumpensioen in één stelsel hebben opgebouwd en zij 
die aanspraak maken op het ‘klein minimum’. 

Deugdelijke verantwoording

De Raad van State besluit dat uit het dossier geen andere 
deugdelijke verantwoording blijkt voor het – tijdelijk – 
handhaven na 1 april 2013 van de bedoelde coëfficiënt. 
‘Hoewel de gepensioneerden die over een gemengde loop-
baan als zelfstandige en werknemer beschikken, in abso-
lute cijfers een verhoging hebben verkregen van hun 
pensioen, heeft de bestreden regelgeving, door voor de 
betrokken periode niet ook het ‘klein minimum’ op gelijke 
voet te plaatsen met het minimumpensioenbedrag voor 
werknemers, de betrokken begunstigden ongelijk behan-
deld’, aldus de Raad van State.

Raad van State verwerpt vordering tot schorsing 
De NAVAP-regeling (non-activiteit voorafgaand aan het pen-
sioen) voor politieambtenaren blijft voorlopig ongewijzigd 
overeind. Het regime is en blijft beperkt tot politieambte-
naren die ‘de preferentiële vervroegde pensioenleeftijd van 
54, 56 of 58 jaar genoten vóór 10 juli 2014’. Het verzoek 
om die beperking te schorsen zodat ook politiepersoneel 
zonder historische preferentiële pensioenleeftijd de rege-
ling kan genieten, werd op 24 mei 2016 door de Raad van 
State verworpen.

NAVAP

Het Grondwettelijk Hof maakte in 2014 komaf met de gun-
stige pensioenregels voor de politie. Heel wat personeels-
leden moeten daardoor een pak langer werken, tot hun 
62ste. Als compensatie introduceerde de federale regering 

een eindeloopbaanregeling waardoor de leden van het ope-
rationeel kader die minstens 58 jaar zijn een aangepaste 
job kunnen vragen. Daarnaast creëerde ze ook een tijdelijk 
‘systeem van non-activiteit’ voor operationele personeels-
leden die vóórr de uitspraak van het Hof een preferentiële 
vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar geno-
ten. Zij kunnen gedurende 4 jaar vóór ingang van hun ver-
vroegd pensioen stoppen met werken. 

Vordering tot schorsing

Op 22 januari 2016 werd de materie echter aangekaart bij 
de Raad van State. Concreet werd de schorsing gevraagd 
van de tenuitvoerlegging van de beperking van de toe-
passing van het stelsel van non-activiteit. Er werd meer 
bepaald verzocht de woorden ‘dat een preferentiële 

NAVAP-REGELING POLIT IEAMBTENAREN

http://www.raadvanstate.be/Arresten/234000/600/234638.pdf
http://www.raadvanstate.be/Arresten/234000/600/234638.pdf
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vervroegde pensioenleeftijd van 54, 56 
of 58 jaar genoot vóór 10 juli 2014’ te 
schorsen in artikel 6 van het KB van 
9 november 2015. 

Volgens de verzoeker zou een beperkte 
groep officieren die vóór 10 juli 
2014 géén historische preferentiële 
pensioen leeftijd bezaten – en waar-
toe ook hij behoort – worden uitgeslo-
ten van het regime. Ten onrechte, aldus 
de verzoeker, aangezien de betrok-
ken personeelsleden dezelfde taken 
uitvoeren als hun collega’s die 
afkomstig zijn uit de voormalige 
Rijkswacht sinds 2001 en sinds 
10 juli 2014 geheel zijn gelijk-
geschakeld voor wat betreft hun 
pensioenvoorwaarden.
Door de betrokken zinsnede te 
schorsen, zou deze groep wel aan-
spraak kunnen maken op de NAVAP-
regeling. Maar zo ver komt het dus niet. 

Ondeelbaar geheel

Volgens de Raad van State is het reglementair 
besluit over de NAVAP-regeling in beginsel 
één en ondeelbaar. In principe kan de Raad 
het besluit dus alleen in zijn geheel ver-
nietigen. Wil de Raad van State overgaan 
tot een gedeeltelijke vernietiging – zoals 
gevraagd in de vordering tot schorsing – dan moet aan 
twee voorwaarden worden voldaan:
 · de gedeeltelijke vernietiging moet aan de verzoeker vol-

ledige genoegdoening geven in het licht van het door 
hem aangevoerde belang; en 

 · het moet komen vast te staan dat het vernietigde 
gedeelte kan worden afgesplitst van de rest van het 
bestreden besluit en dat de overheid ook afgezien van 
het vernietigde gedeelte voor het overige dezelfde beslis-
sing zou hebben genomen. De Raad van State heeft 

immers geen enkele bevoegdheid om een wijziging van 
het besluit uit te spreken of het besluit te hervormen. 

 
Volgens de Raad is aan geen van deze twee voor-

waarden voldaan. De verzoeker heeft slechts 
belang bij de door hem gevraagde gedeelte-
lijke schorsing in zoverre het onderdeel van 

het besluit waarvan hij de schorsing vraagt, 
afsplitsbaar is van de rest van dat besluit. En 
dat is hier niet het geval. Het deel van het 
besluit dat zou overblijven na een gedeel-
telijke vernietiging zou immers ingaan tegen 

de oorspronkelijke bedoeling van de regering 
én tegen wat de wetgever voor ogen had met 
de structurele pensioenhervorming. Boven-

dien blijkt niet dat de overheid – afgezien 
van het afgesplitste gedeelte – voor het 
overige eenzelfde reglement zou hebben 
uitgevaardigd. 

De verzoeker heeft daarnaast geen belang bij 
een volledige vernietiging van het NAVAP-regime, 

aangezien het zijn wens is om tot de regeling toe te 
treden. 
 
De Raad besluit dan ook dat de verzoeker ‘in die 

omstandigheden en in deze fase van het geding geen 
belang heeft bij de schorsing van de betrokken 

zinsnede’. De vordering tot schorsing wordt 
daarom verworpen. De NAVAP-regeling blijft 
dus ongewijzigd van toepassing.

Bron
RvS 24 mei 2016, nr. 234.815 .

Zie ook
Koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende 
bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor per-
soneelsleden van het operationeel kader van de geïn-
tegreerde politie, BS 25 november 2015.

http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/234000/800/234815.pdf#xml
http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/234000/800/234815.pdf#xml
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Een blik op de rustpensioenen doorheen de geschiedenis 
van de sociale zekerheid

DEEL  ❹  Conclusies

In onze vorige nummers van InfoPensioenen (12 , 13  
en 14 ) gaf Valérie Flohimont ons een kijk op het ont-

staan van de sociale zekerheid, de ziekte- en invaliditeits-
verzekering, de werkloosheidsverzekering en de rustpen-
sioenen. In dit vierde en laatste deel overloopt ze zelf nog 
eens de ontwikkelingen.

Het historisch parcours dat we in de vorige nummers van 
InfoPensioenen hebben afgelegd is allicht zeer onvolledig. 
Daarenboven hebben we de geschiedenis van de sociale 
zekerheid vanuit een bijzondere invalshoek bekeken, name-
lijk die van de gelijkheid tussen de beroepscategorieën. 
Zoals we zagen heeft de wetgever meermaals zijn wil ken-
baar gemaakt om aan alle beroepscategorieën een gelijk-
aardige of zelfs identieke bescherming te bieden. Sommige 
maatregelen ten voordele van een bepaalde categorie zijn 
zelfs vaak ingegeven door bepalingen die van toepassing 
zijn op andere. Inzake harmonisering blijkt dat de coheren-
tie en gelijkheid tussen werknemers, ambtenaren en zelf-
standigen in het Belgische socialezekerheidssysteem is 
toegenomen. 

Sommige sectoren van de sociale zekerheid zijn wat 
dat betreft veel meer ontwikkeld dan andere. De meest 
succes volle sectoren zijn ongetwijfeld die van de gezond-
heidszorg en de gezinsbijslag, voor deze laatste onder 
voorbehoud van de behandeling die zij binnen de deel-
staten zal krijgen wanneer die daadwerkelijk over de 
overgedragen bevoegdheden zullen beschikken. 
Beroepsziekten, arbeidsongevallen en werkloosheid blij-
ven niet achter, ook al zijn er nog verschillen en zijn niet 
alle moeilijkheden van de baan. 

De sector van de pensioenen is weliswaar nog verre van 
een eenvormig stelsel, maar geleidelijk aan evolueert ook 
die naar meer gelijkheid. 
De sector van de uitkeringen daarentegen, namelijk van 
de dekking van de arbeidsongeschiktheid, hinkt ver ach-
terop. Deze situatie veroorzaakt trouwens heel wat moei-
lijkheden in andere sectoren van de sociale zekerheid en 
voor de betrokkenen zelf. In de toekomst zal de wetge-
ver zich ongetwijfeld over deze kwestie moeten buigen en 
hervormingen moeten doorvoeren.

Systemisch perspectief

Ook al is de sociale zekerheid rond verschillende secto-
ren gestructureerd, toch kan ze niet stuk voor stuk wor-
den benaderd. Om de leefbaarheid en coherentie van het 
systeem te waarborgen, is het van essentieel belang dat 
de sociale zekerheid in een systemisch perspectief wordt 
aangepakt, rekening houdend met de context en de maat-
schappij waarin zij kadert. De bescherming die wij van-
daag kennen heeft haar wortels in een soms zeer ver ver-
leden (sommige regels bestaan al bijna 200 jaar). Ener-
zijds houdt deze vaststelling in dat het mogelijk noch 
wenselijk is tabula rasa te maken met de geldende nor-
men onder het voorwendsel de sociale zekerheid te 
moderniseren. Anderzijds is dezelfde vaststelling een uit-
nodiging om de rechtsregels terug in de hedendaagse 
wereld te plaatsen en ons af te vragen in hoeverre ze 
nog pertinent zijn. Een dergelijke overweging is uiteraard 
zeer delicaat want ze vereist ook dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan de rechtszekerheid en aan het beginsel van 
het rechtmatig vertrouwen van de burgers. Met andere 
woorden, de wetgever moet blijk geven van een rechtlij-
nige visie (namelijk coherentie op lange termijn) en van 
flexibiliteit wat de middelen betreft. Een politiek mandata-
ris die in de verleiding zou komen om zijn naam te verbin-
den aan een of andere hervorming, doet er goed aan snel-
heid en overhaasting niet met elkaar te verwarren als hij 
zich op het vlak van de sociale zekerheid een plaats in de 
geschiedenis wil veroveren. Zoals het spreekwoord zegt, 
‘langzaam maar zeker’. Wetten die door de ene regering 

Interview met VALÉRIE FLOHIMONT

Solidariteit is, 

net zoals gelijkheid, 

een conceptueel en 

evolutief begrip.

https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info_pensioenen_12-2015.pdf
https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info_pensioenen_12-2015.pdf
https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info-pensioenen_13-2016.pdf
https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info-pensioenen_13-2016.pdf
https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info-pensioenen_14-2016.pdf
https://www.ethias.be/upload/extranet/info_pensions/pdf/info-pensioenen_14-2016.pdf
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worden gemaakt en door de volgende weer afgeschaft 
ondermijnen fundamenteel het vertrouwen van de bur-
gers en de facto de solidariteit die deze wetten juist wil-
len waarborgen.

Gelijkheidsbeginsel

De evolutie van de omschrijving van het gelijkheidsbegin-
sel heeft een invloed op onze perceptie van de bescher-
ming die door de sociale zekerheid wordt geboden. Toe-
standen die 150 of 200 jaar geleden aanvaardbaar waren, 
blijken vandaag ontoelaatbaar. Terwijl daarenboven gelijk-
heid in 1830 vooral in het perspectief van een categorie 
werd gezien, is de huidige zienswijze ervan steeds meer op 
het individu gericht: het recht van de ene persoon in ver-
gelijking met het recht van zijn buur. Men kan zich daar-
over verheugen of men kan het betreuren. De omschrijving 
die de huidige maatschappij aan gelijkheid geeft, heeft 
een grote weerslag op de eisen van de burgers inzake soci-
ale rechten. Zoals Ingber het fijntjes samenvat, het begrip 
gelijkheid evolueert met de tijd en wordt niet alleen beïn-
vloed door de geschiedenis van de filosofische en politieke 
ideeën maar ook door de economische en sociale geschie-
denis, met andere woorden door de context.

Afzonderlijke beroepscategorieën

Wat de context betreft, kan men zich vandaag trouwens 
in ruimere zin afvragen of het bestaan van afzonderlijke 
beroepscategorieën nog wel zin heeft, rekening houdend 
met de evolutie van de arbeidsvoorwaarden en de activi-
teitssectoren. Deze vraag vergt bijzondere ontwikkelingen 
waar we hier niet kunnen op ingaan. Niettemin hangt het 
antwoord op deze vraag nauw samen met de ontwikkeling 
van de sociale zekerheid in de komende jaren.

Ten slotte kan men zich moeilijk ontdoen van het idee dat 
een aantal elementen onveranderd blijft, ondanks het feit 
dat het een historische ontwikkeling is. De parlementaire 
debatten van 1830 tot op heden gaan voortdurend over 
economische en financiële overwegingen die meestal als 
voorwendsel dienen (volgens anderen als ‘pertinente recht-
vaardigingen’) om bepaalde ontwikkelingen te weigeren of 
af te remmen. Zo wordt ook geregeld gewezen op de nood-
zaak om de solidariteit en het vertrouwen van de burger in 
het systeem van sociale bescherming te behouden, maar 
zelden of nooit wordt er grondig gedebatteerd over de zin 
die aan de term ‘solidariteit’ wordt gegeven. Solidariteit 
is echter, net zoals gelijkheid, een conceptueel en evolu-
tief begrip. Over welke solidariteit heeft men het? Tot waar 
reikt ze? Tegen welke prijs (maatschappelijk, monetair, 
economisch…)? 

Wie is Valérie Flohimont?

Valérie Flohimont is doctor 
in de rechten aan de KU Leu-
ven, gespecialiseerd in sociaal 
recht.

Ze is professor aan de facul-
teit rechten aan de universiteit 
van Namen en leidt het inter-
disciplinair onderzoekscentrum 
Vulnérabilités et Sociétés. Ze 

is ook lid van de groep ACTO (acces to care & thera-
peutic optimisation) waar ze samenwerkt met de col-
lega’s van de faculteit geneeskunde. Ze coördineert 
bovendien ook de afdeling Responsabilité sociétale des 
entreprises van de groep NaGRIDD. Die verschillende 
activiteiten en haar deelname aan verschillende weten-
schappelijke raden en comités bieden haar de kans 
favoriete domeinen met elkaar te verbinden: de sociale 
zekerheid, welzijn op het werk, psychische risico’s en 
hulpverlening.

Internationaal perspectief

Internationale en Europese argumenten nemen ook een 
aanzienlijk deel van wetgevende werkzaamheden in beslag. 
Blijkbaar verschuilt de wetgever zich graag achter over-
wegingen van supranationale organisaties of van over de 
grenzen. De wetgever maakt graag vergelijkingen met ele-
menten uit buitenlandse systemen. Hoewel dat niet nood-
zakelijk verkeerd is, rijst de vraag in hoeverre dat werkelijk 
verantwoord en aangepast is aan de Belgische context. Is 
het gras niet altijd groener aan de overkant? Ook daarover 
blijken diepgaande analyses relevant te zijn.
Zoals Van Istendael het zo mooi verwoordt, “Er waait een 
koude wind. Vertel eens, wat gebeurt er? Vertel vooral een 
verhaal dat deze eeuw wil vergeten, een verhaal van Soli-
dariteit. Vertel me de sociale zekerheid.”
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Overzicht wetgeving 

1 juni – 31 augustus 2016 

Wet van 27 juni 2016  tot wijziging van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire 
hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling 
na dagen afwezigheid wegens ziekte.
(BS 29 juni 2016)

Wet van 6 juli 2016  tot toekenning van een premie aan 
sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot 
verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werk-
nemers- en zelfstandigenstelsel.
(BS 28 juli 2016)

Koninklijk besluit van 21 juli 2016  tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende alge-
meen reglement betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen der zelfstandigen.
(BS 5 augustus 2016)

Koninklijk besluit van 21 juli 2016  tot wijziging van 
diverse koninklijke besluiten, wat het aanvullend in aan-
merking nemen van de militaire dienst in het pensioenstel-
sel van werknemers betreft.
(BS 8 augustus 2016)

mailto:infopensioenen%40ethias.be?subject=
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/06/29_1.pdf#Page7
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/28_1.pdf#Page9
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/07/28_1.pdf#Page9
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/08_1.pdf#Page75
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/08_1.pdf#Page75
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/05_1.pdf#Page49
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/05_1.pdf#Page49
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