NIEUWSBRIEF PENSIOENEN

13 juni 2005
HOGERE INKOMENSGARANTIE VOOR KLOOSTERLINGEN
De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een bijstandspensioen voor mensen die zelf weinig of
geen pensioenrechten hebben opgebouwd tijdens hun beroepsloopbaan. Het is met andere woorden
het opvangnet tegen armoede. Er zijn twee categorieën uitkeringsgerechtigden in deze regeling:
alleenstaanden en samenwonenden. Een alleenstaande krijgt ongeveer 657 euro maandelijks, een
samenwonende 438 euro (indien twee samenwonenden recht hebben, krijgen zij elk dit bedrag).
Er wordt eerst een som gemaakt van al de bestaansmiddelen en pensioenen waarover de
rechthebbende en zijn huisgenoten beschikken. Vervolgens wordt hier een vrijstelling op toegepast
en het resulterende bedrag wordt gedeeld door het aantal personen. Dat levert de bestaansmiddelen
‘per persoon’, wat wordt afgetrokken van de bovenstaande bedragen. De 657 euro en de 438 zijn dus
maximumbedragen, die worden verminderd al naargelang men meer bestaansmiddelen heeft.
Personen die in een klooster- of lekengemeenschap leven werden totnogtoe altijd als
samenwonenden beschouwd. Dit betekent een deling van de bestaansmiddelen door alle leden van
de gemeenschap en de toepassing van het laagste tarief, nl. de 438 euro. Bij elke wijziging in
samenstelling en/of bestaansmiddelen van de leefgemeenschap moest dan ook een volledig nieuwe
berekening gemaakt worden van het recht op IGO. Dat was niet alleen administratief zwaar, maar ook
onrechtvaardig.
Dat verandert nu. De Minister van Pensioenen, Bruno Tobback, heeft een Koninklijk Besluit
uitgevaardigd waardoor de mensen in een dergelijke leefgemeenschap als alleenstaande worden
beschouwd. Dit wil zeggen dat bij de vaststelling van de IGO enkel rekening wordt gehouden met de
bestaansmiddelen van de aanvrager. Deze bestaansmiddelen worden niet meer gedeeld door het
aantal personen die in de gemeenschap leven en de overige leden zijn niet meer gehouden een
aangifte inzake hun bestaansmiddelen te doen. Bovendien kan de aanvrager aanspraak maken op
het hogere tarief, nl. 657 euro.
Tot slot: wie wordt beschouwd als deel uitmakend van een leefgemeenschap? De personen die, met
het oog op het verwezenlijken van een godsdienstige of een filosofische doelstelling, dezelfde
hoofdverblijfplaats en bestaansmiddelen delen, met uitsluiting van deze die deel uitmaken van
gemeenschappen die een onwettige activiteit of een activiteit die in strijd is met de openbare orde
nastreven en/of waartegen een strafrechtelijk onderzoek lopende is.

MEER RECHTVAARDIGE TOEKENNING PENSIOEN VOOR GERECHTIGDEN VERBLIJVEND IN HET BUITENLAND
Sinds 1 januari 2004 wordt het pensioen van personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken én
in België verblijven, automatisch toegekend. Personen die niet op Belgisch grondgebied
gedomicilieerd zijn, moesten dus totnogtoe nog steeds een aanvraag indienen. Het pensioen ging
dan in in de maand volgend op de aanvraag. Als zij hun pensioen laattijdig aanvroegen, derfden zij
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dus voor bepaalde tijd het pensioen waarop zij recht hadden en dat hun in België verblijvende
leeftijdsgenoten wel hadden ontvangen (dankzij de automatische toekenning die zij genoten).
Een KB van de Minister van Pensioenen, Bruno Tobback, verhelpt dit nu. Het pensioen van de in het
buitenland verblijvende pensionerenden gaat in elk geval in in de maand volgend op het bereiken van
de pensioenleeftijd, ook al is de aanvraag later gebeurd. Deze regeling is van kracht sinds 20 mei van
dit jaar.
Weer een discriminatie uit de wereld geholpen, vindt ook Greet van Gool, en dat pad moet verder
gevolgd worden. In dit kader stelt zij voor om de gelijkheidstoets voor zelfstandigen in te voeren. De
regering heeft een aantal grote stappen vooruit gezet in het harmoniseren van de sociale
zekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen. Maar het zijn vaak ook details of vergetelheden
die de stelsels uit elkaar houden. Daarom wil zij dat de regering bij elke verbetering van de sociale
bescherming van werknemers, controleert of zij dit ook ten voordele van de sociale bescherming van
de zelfstandigen kan doen.

AFSCHAFFING MELDINGSPLICHT TOEGELATEN ARBEID GEPENSIONEERDEN
Om als gepensioneerde beroepsactiviteit uit te oefenen, moet men dit voorafgaandelijk aangeven aan
de pensioendienst. Wie dit nalaat, riskeert de niet-uitbetaling van één maand pensioen. Vorige week
diende Greet van Gool een wetsvoorstel in dat de meldingsplicht voor beroepsactiviteit bij
gepensioneerden afschaft. Door de koppelingen van de databestanden van de pensioendienst en
Dimona (aangifte van tewerkstelling) is dit immers overbodig geworden. Een stevige administratieve
vereenvoudiging voor de gepensioneerden, en daarenboven een heel stuk rechtvaardiger.
In de vroegere situtie werden immers alleen de personen die aangifte deden werkelijk gecontroleerd.
De anderen waren immers onzichtbaar, ook al betaalde de werkgever sociale zekerheidsbijdragen.
Daarenboven werd een eventuele vergetelheid hard afgestraft met de inhouding van één maand
pensioen.
De afschaffing van de toegelaten beroepsactiviteit werd nu opgenomen in de programmawet die
momenteel in behandeling is in het Parlement. Greet van Gool zal nu verder onderzoeken in hoeverre
dit de afschaffing van de meldingsplicht realiseert voor gepensioneerde ambtenaren, zelfstandigen
en werknemers en de nodige wetgevende actie ondernemen, zodat haar wetsvoorstel weldra
gerealiseerd zal zijn. Het voorstel past overigens in een actie plan voor administratieve
vereenvoudiging in de sociale zekerheid, dat Greet momenteel voorbereidt onder het motto ‘meer
zekerheid met minder papier’! Hierover spoedig meer nieuws…
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