NIEUWSBRIEF PENSIOENEN

20 oktober 2005
INDEXERING VAN DE PENSIOENEN
Als de prijzen met 2 % gestegen zijn, wordt de spilindex overschreden en worden de sociale
uitkeringen ook met 2 % verhoogd. Deze aanpassing vond plaats op 1 augustus. Dit heeft volgende
gevolgen (in jaarbedragen):

1. De pensioenen toegekend uit hoofde van een activiteit als werknemer (arbeider, bediende,
zeevarende of mijnwerker) worden vanaf 01.08.2005 verhoogd tot een bedrag gelijk aan het
vorige maandbedrag vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02.

2. Minimumpensioen voor werknemers:
Rustpensioen
Overlevingspensioen

12.990,85 (gezin) / 10.395,95 (alleenstaande)
10.232,50

3. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden:
Gezin
Alleenstaande

9.977,37
7.483,16

4. Inkomensgarantie voor ouderen:
Basisbedrag
Verhoogd basisbedrag (alleenstaande)

5.365,06
8.047,59

5. Regeling voor zelfstandigen:
Gezin
Overlevende echtgenoot
Alleenstaande
Uit de echt gescheiden
echtgenoot

Basisbedrag
6.870,09
5.496,09
5.496,09
3.435,06

Minimumpensioen
10.894,43
8.199,99
8.199,99
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DE UITDAGINGEN VAN HET BELGISCH PENSIOENSTELSEL
In het kader van de Europese Unie moet elke Lidstaat, waaronder België, regelmatig een rapport
publiceren waarin zij de huidige en toekomstige uitdagingen voor het pensioenstelsel schetst. Tevens
dienen zij de door hun getroffen maatregelen te verantwoorden en evalueren. De sociale
doelstellingen van het stelsel, de betaalbaarheid en het vermogen om in te spelen om
maatschappelijke trends zijn daarbij heel belangrijke parameters. Geïnteresseerd in het rapport van
België? http://www.brunotobback.be/user_docs/StrategischRapportPensioenen2005_NL.pdf
Liever schriftelijk? Contacteer Greets’secretariaat.
WELVAARTSAANPASSING
De werknemerspensioenen ingegaan in het jaar 1997 krijgen vanaf 1 september 2 % meer pensioen
tengevolge van een aanpassing aan de welvaartsevolutie. Eerder waren al de pensioenen ingegaan
vóór 1997 aangepast. De volgende jaren zullen ook de werknemerspensioenen ingegaan na 1997
worden verhoogd. De minimumpensioenen van de zelfstandigen én de Inkomensgarantie voor
Ouderen krijgen dan weer op 1 december van dit jaar een forfaitaire (vast bedrag) verhoging.

SIMPELWEG SOCIAAL

Zoals u al in een vorige nieuwsbrief kon lezen, startte Greet in mei de actie “Simpelweg sociaal”.
Daarmee wil ze voluit gaan voor een betere sociale bescherming door vereenvoudiging van
procedures, automatische toekenning van uitkeringen, leesbaardere formulieren en minder
formulieren.
Hebt u al problemen ondervonden op dat vlak, laat het dan weten op simpelwegsociaal.be of op haar
thuisadres dat u onderaan deze nieuwsbrief vindt.
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