Persbericht 31 januari 2013

Voorstel van KVLV tot verbetering statuut meewerkende
echtgenoten op de politieke agenda!
Vandaag, donderdag 31 januari dienen mevrouw Nathalie Muylle, samen met Leen
Dierick en Nik Van Gool, leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op
aansturen van KVLV een wetvoorstel in tot verbetering van het minimumpensioen
voor meewerkende echtgenotes. Het wetsvoorstel beoogt een verbetering van het
pensioen dat wordt toegekend aan de meewerkende echtgenoten die in 2005 verplicht
onderworpen werden aan het zogenaamde maxistatuut.
Op dit ogenblik ontvangt de meewerkende echtgenoot met een loopbaan van minder
dan 30 jaar in de praktijk geen eigen rustpensioen.
Om dit te verhelpen wordt met dit wetsvoorstel voortaan, bij meewerkende
echtgenoten die een loopbaan van tenminste 15 jaar kunnen aantonen, een andere
berekeningswijze toegepast voor wat het bereiken van de voorwaarde van twee
derden van een volledige loopbaan betreft. In dit geval zal ook rekening gehouden
worden met de jaren van activiteit vóór 2005, met name de jaren van activiteit
waarvoor er geen aansluiting onder het sociaal statuut meewerkende echtgenoot
mogelijk was.
In 2005 werd, mee onder impuls van KVLV, en dit in nauwe samenwerking met Chris Botterman
expert Sociale Zaken BB, het zogenaamde verplicht ‘maxistatuut voor meewerkende partners’
ingevoerd. Voortaan zouden partners van zelfstandigen een volwaardige sociale bescherming op
eigen naam hebben en een eigen pensioen opbouwen, zo luidde het.
De invoering van het verplicht maxistatuut voor de meewerkende partner is een goede zaak, maar er
zijn kinderziektes die moeten weggewerkt worden.
Eén van die kinderziektes is de overgangsbepaling rond leeftijdsgrenzen.
Het maxistatuut werd verplicht ingevoerd voor vrouwen die geboren waren na 1955. Dit betekent dat
je als partner eveneens een (beperktere) sociale bijdrage betaalt en in de plaats een volwaardig
sociale bescherming krijgt. Ben je voor 1955 geboren, dan moet je niet instappen en krijg je ook geen
pensioen.
Je krijgt echter pas een minimum pensioen na een loopbaan van 30 jaar. En daar duikt een probleem
op voor meewerkende echtgenotes die geboren zijn tussen 1955 en 1970.
Zij kunnen op pensioenleeftijd meestal geen 30 jaar beroepsloopbaan aantonen want het maxistatuut
werd pas in 2005 ingevoerd. Deze vrouwen worden vandaag wel verplicht tot betalen van sociale
bijdrage. Hier klopt dus iets niet.
KVLV is heel blij dat uiteindelijk dit wetsvoorstel ter overweging genomen wordt en hoopt zo snel tot
een rechttrekking te komen van deze situatie van boerinnen, tuiniersters en alle andere zelfstandige
ondernemers.
Meer informatie over dit dossier: Isabelle Lindemans ilindemans@groepkvlv.be of An Deneffe,
adeneffe@GroepKVLV.be 0474 12 74 89.
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