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Advies 2012/04
Uitgebracht op vraag van de minister van zelfstandigen
Artikel11 0, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Vervroegd pensioen: hervorming van de toekenningsvoorwaarden - overgangsmaatregelen

Het Comité brengt een fpositiefac!vies 1qit o.ver;lhet ~wetsontwerp dat overgangsmaatregelen
I voorziet voor;·de lher;vorming \Van de JtCJegangsvoor:waatdèh rfOt·ihet vetvroegiJ pensioen
..
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De zelfstandigen kunnen momenteel een vervroegd pensioen nemen vanaf 60 jaar als ze
een loopbaan van 35 jaar hebben.
De artikelen 62 en volgende van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, ingediend
in de Kamer op 8 maart 20121 hervormen de toegangsvoorwaárden tot het vervroegd
pensioen voor zelfstandigen als volgt:
Voorwaarden voor het verlenen van een vervroegd pensioen
Jaar

Leeftijdsvoorwaarden

Loopbaanvoorwaarden

2013

60,5 jaar

38 jaar

2014

61 jaar

39 jaar

2015

61,5 jaar

40 jaar

2016 e.v.

62 jaar

40 jaar

Het wetsontwerp dat aan het Comité voorgelegd wordt voorziet een overgangsmaatregel ten
gunste van personen die geboren zijn vóór 1 januari 1956 en die ten minste 32
loopbaanjaren bewijzen ten laatste op 31 december 2012. Deze personen zullen hun
vervroegd pensioen ten vroegste kunnen nemen op 62 jaar als ze ten minste 37
loopbaanjaren bewijzen. Zij zullen de aanvang van hun vervroegd pensioen dus met niet
méér dan 2 jaar moeten uitstellen ten opzichte van de toegestane datum in de huidige
regeling.
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Document 53- 2097/001 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Het Comité meent dat deze maatregel:
het mogelijk maakt om personen die momenteel dicht bij hun pensioen zijn niet te
hard te bestraffen;
het mogelijk maakt om de filosofie van de hervorming op deze personen toe te
passen door striktere voorwaarden voor het vervroegd pensioen te voorzien dan in de
huidige regeling voor hen voorzien is.
Bovendien stemt dit wetsontwerp overeen met de voorstellen die voor het stelsel van de
werknemers gedaan zijn. Het is bijgevolg essentieel dat een dergelijke maatregel eveneens
in het stelsel van de zelfstandigen genomen wordt om enerzijds een discriminatie tussen de
2 stelsels te vermijden, en anderzijds om te vermijden dat personen met een gemengde
loopbaan hun pensioen voor de 2 stelsels op een verschillende datum moeten vragen.
Het Comité brengt een positief advies uit over dit wetsontwerp.
Dit advies werd via elektronische weg goedgekeurd op 23 maart 2012 en zal worden
bevestigd tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.
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