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De federale regering heeft met het pensioenakkoord onder 
meer beslist dat meewerkende echtgenoten toegang krijgen 
tot het minimumpensioen. “Na meer dan 15 jaar is er uitein-
delijk een oplossing gekomen voor de vele partners die jaren 
wel meegewerkt hebben op land - of tuinbouwbedrijven, 
maar die geen eigen pensioenrechten konden doen gelden,” 
luidt het bij de landbouworganisaties. VABS wijst er wel op 
dat een bepaalde groep nog steeds uit de boot valt.

Sinds meer dan een decennium (!) trekt VABS reeds aan alle 
mogelijke oren van organisaties en politieke partijen om o.a. 
de fouten in het Maxistatuut voor meewerkende echtgenoten 
(MWE) aan te kaarten. Het lukte om de problemen en mogelijke 
oplossingen overal te gaan uitleggen omdat VABS politieke 
onafhankelijkheid hoog in het vaandel voert. En ook omdat 
VABS geen verborgen agenda heeft en telkens met respect en 
dankbaarheid met al de gesprekspartners is omgegaan. Ge-
duld en geloof in ons democratisch bestel heeft ons geholpen. 
Uiteindelijk hebben we de mensen die de beslissingen moes-
ten nemen kunnen overtuigen. VABS is niet diegene die hoog 
van de toren blaast bij deze realisatie, omdat wij beseffen dat 
dit een werk was van lange adem en dat hiervoor heel wat 
belangrijke mensen onze opmerkingen en voorstellen ernstig 
moesten nemen. Dit is een bewijs dat een bescheiden organi-
satie als VABS op federaal vlak iets kan realiseren voor haar 
leden en voor hun collega's die VABS nog niet hebben ontdekt.

MWE die geboren zijn van 1956 tot halfweg 1968 werden in 
2005 verplicht om te betalen voor het Maxistatuut met de 
belofte dat ze pensioenrechten zouden kunnen opbouwen 
in eigen naam. Voor de groep die in 2005 reeds 50 jaar werd, 
bleek dit een loze belofte omdat zij tot hun 80 jaar sociale bij-
dragen zouden moeten blijven betalen om aan de voorwaarden 
van 2005 te voldoen. Deze onrechtvaardigheid is nu groten-
deels rechtgetrokken. 

VABS werd toen als organisatie nog weinig betrokken bij de 
gesprekken die hier aan voorafgingen. Achteraf de fouten die 
toen aan die gesprekstafel gemaakt zijn rechtzetten is geen 
gemakkelijke klus geweest voor een organisatie als VABS. De 
regeling is nu ingeschreven en goedgekeurd voor de begroting 
van 2023. Na goedkeuring in het federaal parlement tegen eind 
dit jaar kan die dus ingang vinden vanaf 1 januari 2023. 

Het werk is echter niet af. Er zijn nog onduidelijkheden die 
waarschijnlijk in het parlement zullen moeten uitgeklaard wor-
den. O.a. voor de MWE die reeds op pensioen zijn sinds hun 
65 jaar en aan de voorwaarden voldoen voor deze nieuwe re-
geling. De regeling is niet retroactief. Dit wil zeggen dat ze pas 
vanaf 1 januari 2023 kan ingaan. Maar er werd niet gezegd of 
deze MWE al dan niet tegen die datum een aanvraag kunnen 
indienen om van een familiepensioen te kunnen overstappen 
naar een pensioen in eigen naam.

VABS is een beroepsorganisatie die zich hoofdzakelijk bezig-
houd met de belangen van landbouwersvrouwen. Dat gebeurt 
ook door vrouwen die vanuit de praktijk weten waarover ze het 
hebben. Het Maxistatuut is een flexibel statuut dat MWE nu 
reeds zicht geeft op een volwaardige bescherming en pensioen 
vanaf het geboortejaar 1968.

Een sociaal statuut met uitzicht op een persoonlijk pensioen 
is het minste wat men voor MWE in de landbouw kan doen 
die gedurende vele jaren hebben bijgedragen aan ons sociaal 
systeem. De meewerkende echtgenoten zijn de sterkhouders 
van onze Vlaamse familiale landbouw en verdienen daarvoor 
ongetwijfeld erkenning en respect in eigen naam. VABS heeft 
dit altijd verdedigd en zal dit blijven doen.

Vrouwen ABS

Lut Bellegeer, waarnemend voorzitster VABS vzw

Vanaf 1 januari 2023: minimumpensioen  
voor meewerkende echtgenoten van kracht

Zitdag voor persoonlijk advies voor
Heb je vragen over je pensioenrechten of andere vragen, dan kan je altijd 
contact opnemen met Liselot De Roo via 0477 97 48 55, het gratis nummer 
0800 99 138 of via liselot@boerenopeenkruispunt.be.

VABS organiseert een zitdag voor persoonlijk advies in onze ABS-NAC-kan-
toren te 8800 Roeselare op dinsdag 8 november 2022 tussen 10 en 16 uur. 
Gratis advies, maar vooraf inschrijven verplicht bij Liselot De Roo.

Lut Bellegeer, waarnemend voorzitster VABS vzw, werd op 
21 juni jl. ontvangen door de Staatssecretaris voor Begro-
ting, Eva De Bleeker (Open VLD). VABS heeft toen aan de be-
voegde staats secretaris gevraagd om spoed te zetten achter 
de behandeling van deze pensioenen omdat de eersten die 
hier recht op zouden hebben tegen 1 januari 2023 reeds 2 jaar 
op pensioen kunnen zijn.


