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BURGERWET
tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 met het oog 

op de verhoging van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto per maand

SAMENVATTING

Met deze burgerwet verhogen we het minimumpensioen tot 1 500 euro netto per maand. Wie een leven lang 
gewerkt heeft, heeft recht op een goed pensioen. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid, respect en eerlijke 
verdeling.
Een verhoging van het minimumpensioen is dringend nodig. Terwijl politici een pensioen krijgen van 4.250 euro, 
behoren onze pensioenen tot de laagste van West-Europa. Met een pensioentje van gemiddeld 1.244 euro voor 
mannen en 989 euro voor vrouwen kunnen gepensioneerden zelfs geen rusthuis betalen, laat staan een beetje 
genieten van hun oude dag.

Het is hoog tijd om onze pensioenrechten te versterken. Een minimumpensioen van 1.500 euro voor iemand die 
heel zijn leven gewerkt heeft, is geen overbodige luxe. Iedereen heeft recht op een waardig pensioen.

Zo kan het niet verder. Ondanks alle mooie verkiezingsbeloftes, weigeren de regeringspartijen te luisteren. 
Daarom dienen wij, conform de wet van 2 mei 2019, voor de eerste keer een burgerwet in. We zetten het 
minimumpensioen van 1.500 euro zélf op de agenda, met vele duizenden burgers uit Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel.

TOELICHTING

Na een leven lang werken, moet je kunnen genieten van een goed pensioen. Niet als gunst of privilege. 
Werknemers hebben daar gewoon recht op: ze hebben hier hun leven lang een deel van hun loon voor afgestaan. 
Het is een kwestie van rechtvaardigheid en respect. We hebben hiervoor nood aan een sterk uitgebouwd 
universeel en solidair pensioenstelsel. Het wettelijk pensioen biedt de beste garanties om iedereen een waardig 
inkomen te verzekeren voor de oude dag en de levensstandaard te waarborgen. Wettelijke pensioenen kosten 
minder, bieden meer zekerheid en bescherming en zorgen voor minder ongelijkheid.

In plaats van deze sociale verworvenheid van wettelijke pensioenen te beschermen en te versterken, bouwde de 
regering-Michel ze af door een reeks maatregelen.

• afschaffing van de pensioenbonus: 180 euro minder pensioen per maand voor wie doorwerkt tot 65 jaar;
• minder pensioen voor bruggepensioneerden (SWT’ers) die op vroege leeftijd zijn beginnen werken:  

tot 140 euro pensioen kwijt per maand;
• minder pensioen voor werknemers die met brugpensioen gaan na een lange loopbaan, voor mensen onder de 

50 jaar die werkloos worden, voor ambtenaren, voor wie nu al met pensioen is (stijging van de belastingen op 
pensioenen).

Als gevolg van dit koude besparingsbeleid begint het Belgisch wettelijk pensioen dan ook langs alle kanten te 
rammelen. Samen met de optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar en de afbouw van het recht 
op vervroegd pensioen, zijn we getuige van een fundamentele hertekening van ons pensioenlandschap. Velen 
moeten langer werken voor minder pensioen.

Terwijl het wettelijk pensioen al zo laag is in België. Met pensioentjes van gemiddeld 1.244 euro voor mannen en 
989 euro voor vrouwen kunnen gepensioneerden niet genieten van de oude dag, laat staan een rusthuis betalen.

Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa. De pensioenkloof met buurlanden loopt op tot 40 procent, 
voor iemand die exact even lang gewerkt heeft en net evenveel verdiend heeft. In de komende jaren riskeert de 
pensioenkloof nog verder te stijgen. Dat volgt uit een studie van het Planbureau, die aangeeft dat het wettelijk 
pensioen in verhouding tot het laatste loon voor mannelijke werknemers zal dalen met maar liefst 10 procent.



De meerderheid van de Belgen houdt vast aan een goed wettelijk pensioen. De Grote Pensioenenquête, 
uitgevoerd door iVox op vraag van Knack in 2015, gaf aan dat twee derde van de Belgen kiest voor een hoger 
wettelijk pensioen, in plaats van fiscale voordelen zoals pensioensparen. Een studie van Represent uit juni 2019 
geeft aan dat meer dan 4 op 5 Belgen, aan beide kanten van de taalgrens, het minimumpensioen wil optrekken tot 
1.500 euro.

We verdedigen een sterke sociale zekerheid, gericht op het behoud van een zekere levensstandaard. Tegelijk 
hebben we ook nood aan een stevige basis, met een minimumpensioen dat iedereen de mogelijkheid biedt op 
een menswaardige oude dag. Met deze burgerwet trekken we het minimumpensioen op tot 1.500 euro netto per 
maand na 40 loopbaanjaren.

Vandaag gaat het minimumpensioen uit van een volledige loopbaan van 45 jaar. Maar heel wat werknemers, en 
in het bijzonder vrouwen, komen niet tot een loopbaan van 45 jaar. Het resultaat is dat vandaag de helft van de 
vrouwen een wettelijk pensioen onder de armoedegrens heeft. Om deze ongelijkheid weg te werken, installeren 
wij een minimumpensioen van 1 500 euro netto na een loopbaan van 40 jaren.

WETSVOORSTEL

Art. 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 152 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, laatstelijk gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 21 juli 2017, wordt vervangen als volgt: 

“Vanaf 40 loopbaanjaren mag het toegekende rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor werknemers 
niet kleiner zijn dan een gewaarborgd minimum van 1 500 euro netto per maand voor een alleenstaande. 

Indien de betrokkene voldoet aan de voorwaarden beoogd in artikel 10, § 1, eerste lid, a, van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wordt het 
gewaarborgd minimum vermeld in het eerste lid conform de bestaande regelgeving verhoogd met 25 %. 

Het in het eerste en tweede lid bedoeld gewaarborgd minimum is gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen dat op 1 januari 2019 van kracht is. Het volgt de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad dit bedrag verhogen”.

Art. 3

Aan de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen wordt het artikel 
131quinquies als volgt toegevoegd:

“het voor een volledige loopbaan toegekende rustpensioen ten laste van de pensioenregeling voor zelfstandigen 
mag niet lager zijn dan een gewaarborgd minimumbedrag van 1500 euro netto per maand.

Indien de rechthebbende voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 
72 van 10 november 1967 betreffende het rust - en overlevingspensioen der zelfstandigen, wordt dat bedrag wordt 
met 25 percent verhoogd.

Het in het eerste en tweede lid bedoeld gewaarborgd minimum is gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen dat op 1 januari 2019 van kracht is. Het volgt de schommelingen van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen.

De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad dit bedrag verhogen”.


