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Air Crembo (1)
Kamerlid Dirk Van der
Maelen (SP.A) maakt zich
in De Zondag druk over een
veel te dure reis van minis-
ter Pieter De Crem (CD&V).
De Crem zou vrijdag ver-
trokken zijn voor een trip
naar Australië, Nieuw-Zee-
land en Indonesië. Volgens
Van der Maelen kost het
uitstapje de belastingbetaler
21.000 euro per dag. Zodra
De Crem terug was, zou hij
hem erover ondervragen.

Air Crembo (2)
De Crem verslikte zich giste-
ren in zijn koffie toen hij
van de zaak hoorde. Hij
betwist de feiten en laat
weten dat Van der Maelen
verkeerd rekent. Dat betwis-
ten en verslikken deed hij
overigens van thuis, in Aal-
ter. De hele reis is vorige
week afgelast. Het interview
met Van der Maelen – ver-
moedelijk op voorhand
afgenomen – werd dat niet.

Met bijdragen van
Peter De Lobel

KRETEN &
GEFLUISTER

BRUSSEL Ruim één op
de zeven federale ambtena-
ren (15 procent) gebruikt de
mogelijkheden om te tele-
werken. Dat meldt staatsse-
cretaris Hendrik Bogaert
(CD&V) van Ambtenarenza-
ken aan Kamerlid Jef Van
den Bergh (CD&V). Het aan-
deel varieert van nul tot 63
procent.
Er zijn nog enkele diensten
waar telewerk niet voor-
komt, zoals het ministerie
van Justitie. Ook bij onder
meer Buitenlandse (3) en
Binnenlandse Zaken (9)
blijft telewerken beperkt.
Begroting (32) en Sociale
Zekerheid (40) scoren zeer
hoog. De Kanselarij, de
diensten van de premier,
haalt 21 procent.
Fedict, de ICT-dienst van de
federale overheid (63) en
het Planbureau (46 pro-
cent) scoren het hoogst. De
sociale parastatalen scoren
laag. De ziekteverzekering
(Riziv) haalt 12 procent, de
pensioendienst (RVP) maar
4 procent. (g.teg.)

EEN OP 
DE ZEVEN
TELEWERKT

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

GUY TEGENBOS
BRUSSEL De federale regering

draagt ‘langer werken’ hoog in
het vaandel. Maar uit haar daden
blijkt soms het tegendeel.
Vrijdag keurde de Kamercommis-
sie Economie een wetsontwerp
goed van minister van Midden-
stand Sabine Laruelle (MR). Het
moedigt zelfstandigen ertoe aan
op pensioen te gaan op 63 of 64
jaar. Vroeger werden ze daarvoor
‘gestraft’ met een pensioenmalus,
een vermindering van het pensi-
oenbedrag. Straks is dat niet
meer het geval: ze zullen er geen
nadeel meer van ondervinden
(wel als ze nóg vroeger met pensi-
oen gaan).
Die pensioenmalus voor zelfstan-
digen was het laatste restant van
het principe dat wie vervroegd op
pensioen gaat, een lagere uitke-
ring krijgt. Dat is ook logisch: als
men dat níét doet, incasseert wie
vroeger stopt met werken, gedu-
rende meer jaren een uitkering en
krijgt hij dus, over heel zijn leven
berekend, méér, hoewel hij er
minder voor betaald heeft. De
meeste landen passen een pensi-
oenmalus toe van 4 à 8 procent,

per jaar dat men vervroegd op
pensioen gaat. 
In België is dat principe in de ja-
ren tachtig afgeschaft voor de
wettelijke pensioenen van de
werknemers. Dat is overigens de
hoofdreden waarom die zo vroeg
stoppen met werken: als je vroe-
ger dan normaal stopt, krijg je

toch nog bijna evenveel pensioen
dan als je doorwerkt tot de nor-
male leeftijd. Over je hele leven
berekend, ‘haal je dan een veel
hoger rendement’. 
Landen die in die tijd hetzelfde
deden, zijn daar al lang op terug-
gekomen. België niet.
De zelfstandigenorganisaties
hebben jarenlang de wederinvoe-
ring van de pensioenmalus voor
de werknemers verdedigd. Maar

de werknemersvakbonden wil-
den daar niet van weten. Met het
brugpensioen konden werkne-
mers zelfs nog extra jaren vroeger
met pensioen gaan, zonder be-
straffing in het pensioenbedrag.
De zelfstandigenorganisaties
vonden dat een onmiskenbare
discriminatie. Omdat die blijk-
baar niet te herstellen was door
het werknemersstelsel aan te pas-
sen, vroegen ze uiteindelijk dan
maar dat ook voor hen het verze-
keringsprincipe geschrapt werd.
Dat gebeurt nu. Zo komt het dat
een minister van een regering die
het langer werken promoot, blij is
dat ze zelfstandigen kan aanmoe-
digen om vroeger te stoppen.
Daarmee is er één discriminatie
in de pensioenstelsels wegge-
werkt, zij het op een betwistbare
manier. 

Ongrondwettig

Intussen is een juriste, Valérie
Flohimont, na onderzoek, tot het
besluit gekomen dat de verschil-
len tussen de pensioenstelsels
voor zelfstandigen, werknemers
en ambtenaren in dit land dusda-
nig groot zijn dat ze ‘discrimine-
rend’ en dus eigenlijk ongrond-
wettig zijn.
De KU Leuven beloonde haar
voor die studie met een docto-
raatsdiploma in de rechten.

ZELFSTANDIGEN

Vervroegd pensioen beloond
Zelfstandigen worden beloond, en niet meer
gestraft, als ze op 63 of 64 met pensioen gaan. 

België werkt één
discriminatie
tegenover de
zelfstandigen
weg


