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Nieuw perequatiemechanisme van de openbare sector
Toepassing op de NMBS-pensioenen

Het basisprincipe blijft van toepassing

De rust- en overlevingpensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen
Dit noemt men de “automatische perequatie”

Vb.: een sectoraal akkoord tussen de NMBS en de erkende Organisaties voorziet een verhoging van
het maximum van de barema’s. Dit heeft een aanpassing (perequatie) van de pensioenen (rust en
overleving) tot gevolg

De toepassing van het perequatiemechanisme verandert
Wet van 25 april 2007 (BS 11 mei 2007), hoofdstuk IV
Instellen nieuwe perequatieregeling per korf
Niet meer op individuele basis, maar op basis van korven
(Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969)

Het nieuwe algemene principe
Ø alle rust- en overlevingspensioenen worden aan een welbepaalde korf verbonden
Ø er zijn 15 sectoren waarvoor een korf wordt samengesteld op basis van de meest
representatieve rustpensioenen van de sector
Ø om de 2 jaar worden alle pensioenen van een sector automatisch verhoogd met een
percentage berekend voor de (NMBS)korf
Ø dit percentage wordt om de 2 jaar – referentieperiode genoemd – berekend op basis van de
evolutie van de globale bezoldiging per (NMBS)korf
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Elk rustpensioen of overlevingpensioen van de overheidssector wordt
voortaan verbonden aan een welbepaalde korf:

1. De Federale Overheid
2. He Brussels Hoofdstedelijk Gewest
3. Het Vlaamse Gemeenschap
4. Het Waalse Gewest
5. De Franse Gemeenschap
6. De Duitstalige Gemeenschap (met inbegrip van het onderwijs)
7. Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
8. Het onderwijs van de Franse Gemeenschap
9. De lokale overheden van het Vlaamse Gewest
10. De lokale overheden van het Waalse Gewest
11. De lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12. De krijgsmachten
13. De geïntegreerde politie
14. De autonome overheidsbedrijven behalve de NMBS
15. De NMBS – Holding, Infrabel en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Samenstelling van de korf
De pensioenen waaraan een weddenschaal verbonden is waarvoor een minimum van 10
rustpensioenen werden toegekend tijdens de 4 jaar voorafgaand aan de referentieperiode

Voorbeeld:
Seingever 1ste klas na 12 jaar graad schaal 775, 22 pensioenstellingen 2003-2008
Wagenschouwer na 12 graad schaal 775, 4 pensioenstellingen 2003-2008
= 26 pensioenstellingen schaal 775 in de periode 2003-2008
= worden opgenomen in de (NMBS)korf
Schaal 775 op 1/01/2007 = 22.382,37€
Schaal 775 op 31/12/2008 = 22.617,92€
Verschil =

235,55€
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Referentieperiode

Schema van de 1ste perequatie
1ste perequatie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nieuwe rustpensioenen
Referentieperiode
op 4 jaar

korf

Principe:

Het perequatiepercentage wordt vastgesteld op basis van de verhogingen van:
de maxima van de weddenschalen
de weddenbijslagen en toelagen
vb. anciënniteittoeslag, tweetaligheidpremie, functionele tweetaligheid…
het vakantiegeld

het vakantiegeld bedraagt nu 92% van de wedde
met de nieuwe perequatieregeling wordt het vakantiegeld op 65% vastgesteld
komt niet in aanmerking voor perequatie op 1/01/2009
wordt vanaf 31/12/2010 om de 2 jaar verhoogd met 5%
komt in aanmerking voor de perequatie op 1/01/2011
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de eindejaarspremie
Enkel het forfaitaire gedeelte van de jaarpremie toegekend door de NMBS-groep wordt in aanmerking
genomen vanaf de perequatie van 1/01/2011

De perequatiecoëfficiënt is gelijk aan het percentage van verhoging van de
globale bezoldiging op het einde van de referentieperiode

Alle pensioenen van een zelfde korf zullen vanaf 1 januari 2009, na iedere
referentieperiode van 2 jaar, automatisch worden verhoogd met een
bepaald perequatiepercentage
Indien hoger dan 5% kan de Koning de perequatie laten uitvoeren in
jaarlijkse schijven van ten hoogste 5%

De perequatie wordt op alle pensioenen (rust en overleving) van éénzelfde
korf toegepast

Amendement (art. 53 van de wet van 25 april 2007)

Volgens de bepaling van dit amendement mag het gelijke perequatiepercentage, met maximum één
derde verhoogd of verlaagd worden voor de rust- en overlevingspensioencategorieën die de Koning
aanduidt, op gemotiveerd advies van het Technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector
en mits akkoord van alle besturen en instellingen van de betrokken sector, in onderhavig geval, voor
wat de NMBS-Groep betreft, de Nationale Paritaire Commissie.
Deze maatregel mag de globale perequatie-enveloppe niet overschrijden.
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De bezoldigingsregeling

•

Onmiddellijk rustpensioen en

•

Geldelijk statuut van kracht op de
aanvangsdatum van het pensioen

overlevingspensioen naar aanleiding van het
overlijden van een personeelslid in actieve dienst
•

Uitgesteld rustpensioen en overlevingspensioen

•

Geldelijk statuut van kracht op de 1ste dag van

toegekend naar aanleiding van het mogelijke

de maand volgend op de beëindiging van de

overlijden van een titularis van een rustpensioen

functies met perequatie van het bedrag van
pensioen
•

van toepassing vanaf neerlegging van het
ambt na 1/01/2007

•

Overlevingspensioen naar aanleiding van het

•

Geldelijk statuut gebruikt voor de berekening

overlijden van een begunstigde van een

van het rustpensioen met perequatie van het

rustpensioen

bedrag van het pensioen
•

van toepassing vanaf neerlegging van het
ambt voor 1/01/2007
(de weddenverhogingen tot 1/01/2007
inbegrepen)
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Schema van de 1ste perequatie

1ste perequatie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nieuwe rustpensioenen
op 4 jaar

korf
1ste foto

2de foto

van de globale

van de globale

wedde (I)

wedde (II)
â
Vaststelling van het
verhogingspercentage van (II)
ten opzichte van (I)

2003

2006

2007

Voorafgaand a/d referentieperiode

2008

Referentieperiode

Ø Elk rustpensioen of overlevingpensioen
van de overheidssector wordt voortaan
verbonden aan een welbepaalde korf

Ø

Ø Samenstelling van de korf :

Ø
Het perequatiecoëfficiënt is gelijk aan het percentage van
verhoging van de globale bezoldiging op het einde van de
referentieperiode

=
de
pensioenen
waaraan
een
weddenschaal verbonden is waarvoor een
minimum van 10 rustpensioenen werden
toegekend tijdens de 4 jaar voorafgaand
aan de referentieperiode

1/1/2005

Alle pensioenen van een zelfde korf zullen vanaf 1 januari
2009, na iedere referentieperiode van 2 jaar, automatisch
worden verhoogd met een bepaald perequatiepercentage

Ø

De perequatie wordt op alle pensioenen (rust en
overleving) van één zelfde korf toegepast

31/12/2008

Voorafgaand aan de referentieperiode

Referentieperiode
1/1/2009 – 31/12/2010

PEREQUATIE 1/1/2011
Nationaal secretaris Rudy Verleysen
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