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Rechten van ouderen 
De rechten van ouderen moeten volledig 
worden erkend en nageleefd. Om actief ouder 
te kunnen worden, is het van belang dat 
ouderen op een gelijke manier van hun rechten 
kunnen genieten en deze ten volle kunnen 
realiseren. 
Ouderen zijn geen homogene groep. De leeftijd, de gezondheids
toestand, het inkomen, de sociale omgeving, de mogelijkheden 
om te werken en te ontspannen en de vrijheid om zelf beslis
singen te nemen, bepalen in grote mate de manier waarop elk 
individu zijn leven invult. 

Onze samenleving heeft echter weinig aandacht voor de diver
siteit binnen de leeftijdsgroep. Ouderen worden geconfronteerd 
met heel wat vooroordelen. Zij worden afgebeeld als kwetsbaar, 
afhankelijk, weinig flexibel, enz…

Dit leidt tot leeftijdsdiscriminatie. Leeftijdsdiscriminatie komt 
vaak voor op de arbeidsmarkt, maar er zijn ook andere vormen 
van ageïsme. Ouderen ervaren drempels in de toegang tot verze
keringen en diensten van de banken, bij deelname aan sociale, 
culturele, economische of politieke activiteiten. 

Ouderen moeten op een waardige manier zelfstandig kunnen 
participeren aan de samenleving, vrij van discriminatie, isole
ment, armoede, verwaarlozing of misbruik. Dit in alle omstan
digheden, ook wanneer ze geconfronteerd worden met een 
verminderde zelfredzaamheid en tijdens het levenseinde.
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Recht op  
een waardig inkomen
ABVV Senioren eisen een versterking van het 
wettelijke pensioen gekoppeld aan een verbe-
tering van de minimumpensioenen en de Inko-
mensgarantie voor Ouderen, zodat de Belgi-
sche ouderen niet langer in armoede moeten 
leven. De kloof tussen het gemiddeld loon en 
het pensioen moet verkleinen, net als de kloof 
tussen de hoogste en laagste pensioenen. 
Het wettelijk pensioen moet hoog genoeg zijn, opdat iedereen 
kan deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. 
Momenteel behoren de pensioenen in het werknemersstelsel tot 
de laagste van Europa. 1 op 5 ouderen overleeft van een pensioen 
dat onder de armoedegrens ligt (Vlaamse armoedemonitor 2015). 
Een schande voor de Belgische welvaartstaat en onaanvaardbaar 
voor ABVV Senioren.

ABVV Senioren verwerpen de afbouw van het ambtenarenpen
sioen. De ambtenarenpensioenen moeten de norm zijn voor de 
pensioenen van alle werknemers. 

Het wettelijk pensioen moet ten minste 75% bedragen van wat 
men gemiddeld verdiende in een volledige loopbaan.

Het is ontzettend belangrijk dat de pensioenen gelijke tred 
houden met de stijging van de lonen. Pensioenen moeten niet 
alleen aangepast worden aan de index, maar ook aan de stijgende 
welvaart. De welvaartsvastheid moet automatisch structureel 
en procentueel toegekend worden, teneinde een volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk leven blijvend te garanderen. 

Daarbovenop moet aandacht blijven gaan naar de minimum-
pensioenen. De minimumpensioenen na een volledige loopbaan 
liggen zeer laag. Het minimumpensioen moet opgetrokken 
worden tot het niveau van het wettelijk minimumloon en moet 
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blijvend aangepast worden aan de stijging van de levensduurte 
(index) en aan de algemene welvaart.

Niet alleen de minimumpensioenen, ook de wettelijke maximum-
pensioenen zijn te laag. Voor de mensen die meer afgedragen 
hebben, moet het ook interessant blijven om het pensioensys
teem mee te helpen dragen. De ‘loonplafonds’ die men hanteert 
om de pensioenen te berekenen, moeten dan ook verhoogd 
worden en de loonevolutie volgen. 

De lengte en de aard van de loopbaan hebben een belangrijke 
impact op het wettelijk pensioen. Tijdens uw loopbaan heeft u 
wel eens één of meerdere kortere of langere periode(n) gehad 
waarin u niet kon gaan werken. ABVV Senioren eisen dan ook het 
behoud van de gelijkgestelde periodes in de berekening van het 
pensioen met behoud van volle rechten. 

Vrouwen verdienen nog steeds 20% minder dan mannen, ze 
hebben vaker atypische loopbanen en dat manifesteert zich in de 
hoogte van de pensioenen. Zorgarbeid wordt niet gewaardeerd, 
noch maatschappelijk noch financieel. Het tijdskrediet met 
zorgmotief moet voldoende toegankelijk zijn voor iedereen, en 
meetellen in de berekening van de pensioenen. 

Mensen die deeltijds werken, moeten een vlotte toegang hebben 
tot het minimumpensioen. Voor elk jaar waarin men minimum 156 
gewerkte of gelijkgestelde dagen kan aantonen, heeft men dan 
ook recht op 1/45 van het minimumpensioen. Voor elk jaar waarin 
men dit minimum niet haalde, moet men 1/45 van de inkomensga
rantie toegekend krijgen. Deze inkomensgarantie moet bovendien 
automatisch gekoppeld worden aan de evolutie van de Europese 
armoederisicogrens.

Ondanks reële herwaarderingen, ligt de inkomensgarantie voor 
ouderen (IGO) nog onder de Europese armoedegrens. Voor 
deze mensen is langer leven gedegradeerd tot overleven. ABVV 
Senioren eisen de optrekking van het IGO boven de Europese 
armoedegrens. 

Het aanvullend pensioen heeft een supplementaire functie. 
Momenteel komt de tweede pijler niet de totale bevolking ten 
goede, hij houdt de sociale ongelijkheid in stand. Voor ABVV 
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Senioren moet de tweede pijler zijn karakter van extralegaal 
aanvullend voordeel behouden. Het moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en de fiscale inkomsten moeten naar de sociale 
zekerheid gaan. Alle elementen ter bescherming van werk
nemers, zeker het gegarandeerd rendement, moeten behouden 
en verzekerd worden. Verzekeraars moeten verplicht worden om 
hogere rendementen te gebruiken om reserves aan te leggen voor 
minder goede tijden.

Privé pensioensparen valt niet onder het pensioensysteem. ABVV 
Senioren zijn voorstander van een beperktere toepassing van het 
fiscaal voordeel op privé pensioensparen, een voordeel dat tege
lijkertijd met de verbetering van het wettelijk pensioen volledig 
afgebouwd zou worden. Ook dit zal fiscale middelen vrijmaken.
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Recht op zorgzekerheid
Het aantal ouderen neemt in Vlaanderen de 
komende jaren sterk toe. Vooral de groep 
80-plussers wordt steeds groter. Dit heeft een 
grote invloed op de zorgvragen. Een uitdaging 
voor het aanbod en de betaalbaarheid van de 
zorg in Vlaanderen. ABVV Senioren willen 
dat hier passende antwoorden op worden 
geformuleerd.
Onze overheid moet de verantwoordelijkheid opnemen en 
voorzien in een voldoende kwalitatief zorgaanbod. Iedere zorgbe
hoevende moet kunnen terugvallen op toegankelijke, kwalitatieve 
en betaalbare zorg, op korte en op lange termijn. Iedereen 
heeft recht op een gelijkwaardige behandeling en ondersteuning, 
ongeacht leeftijd, financiële situatie en gezinssituatie. 

Commercialisering werkt een ‘zorg op twee snelheden’ in 
de hand waarbij het inkomen de kwaliteit van het zorgaanbod 
bepaalt. ABVV Senioren kunnen dit niet accepteren en gaat voor 
een nietcommerciële zorg die voor iedereen toegankelijk is. In 
de zorgsector is er geen plaats voor winstbejag. Maximale winst 
gekoppeld aan betaalbare en kwaliteitsvolle zorg kan immers niet. 
Zorg is een maatschappelijke opdracht. 

Mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
verzorgd worden. Het verzorgende aspect is naast het gene
zende aspect erg belangrijk in de organisatie van zorg en hulp. 
Mantelzorg of vrijwilligerswerk mag echter niet aanzien worden 
als een alternatief voor het professionele zorgaanbod, maar is 
een aanvulling erop. ABVV Senioren eisen een administratief en 
financieel statuut voor mantelzorgers en vrijwilligers. Er moet 
voldoende betaalbare en professionele zorgverlening zijn die de 
zorgbehoevende en zijn mantelzorger kan ondersteunen. 

Als het niet langer lukt om zelfstandig te wonen, moet men 
directe toegang hebben tot een betaalbare en kwaliteitsvolle 
residentiële ouderenvoorziening. Vandaag is dit niet het geval. 
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Meer dan 100.000 ouderen staan op de wachtlijst van een 
woonzorgcentrum. Vaak staat men preventief op de lijst van twee 
of meer rusthuizen om zeker te zijn dat men een plaats heeft.  
Dit kan niet voor ABVV Senioren. Wachtlijsten dienen snel 
weggewerkt te worden, er dienen middelen te worden vrijge
maakt voor extra bedden. 

Het niet meer thuis kunnen blijven, ervaart men als een verlies. 
Men moet zijn vertrouwde leefomgeving opgeven en opnieuw een 
thuis creëren. Naast aandacht voor veiligheid en kwaliteitszorg, 
moet er daarom ook sprake zijn van warme zorg met aandacht 
voor de noden en vragen van de patiënt en zijn naasten. 

Zorg op maat is enkel mogelijk indien men beschikt over 
voldoende gekwalificeerd personeel. Het personeelsbestand 
moet overeenkomen met de werkelijke zorg die de bewoners 
nodig hebben. Met de huidige personeelsnormen kan je de 
mensen zelfs de hoogstnoodzakelijke zorg niet meer toedienen. 
De kosten van extra personeel mogen niet op de rekening van de 
bewoners terecht komen. De overheid moet voldoende middelen 
voorzien om de zorg van alle hulpbehoevenden te financieren, 
met extra aandacht voor de zwaarste hulpbehoevenden. 

Om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen, moeten er 
sociale correcties komen op de bijdragen die zorgbehoevenden 
betalen. Deze sociale correcties moeten rekening houden met 
het inkomen en vermogen van de zorggebruiker. De kosten van 
een verblijf in een rusthuis mogen niet hoger liggen dan iemands 
pensioen. De bewoners moeten bovendien een zelf te besteden 
bedrag overhouden voor eigen uitgaven. 

Om de hoge nietmedische kosten te dekken, moet er een 
maximumfactuur worden ingevoerd naar inkomen en vermogen. 
De maximale zorgkosten moeten voor de zorgbehoevende worden 
beperkt tot een plafondbedrag. ABVV Senioren eisen dat de 
maximumfactuur in de thuiszorg en de residentiële zorg wordt 
opgenomen in de Vlaamse Sociale Bescherming.

ABVV Senioren eisen de afschaffing van de onderhoudsplicht 
in iedere gemeente. Momenteel moet de familie bijpassen als 
de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om het 
verblijf in een woonzorgcentrum te betalen. De onderhoudsplicht 
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is een onrechtvaardig systeem, vooral de armste families worden 
getroffen. 

ABVV Senioren zijn geen voorstander van het persoonsvolgend 
financieringssysteem in de ouderenzorg. Een persoonsvolgende 
financiering biedt geen enkele garantie dat er een kwalitatieve 
uitbreiding van het zorgaanbod komt. Die garantie heb je enkel 
als je diensten en voorzieningen subsidieert. Veel ouderen gaan 
de administratieve taak niet op zich kunnen nemen. De ongelijk
heid tussen hoog en laagopgeleiden zal vergroten. 

De persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg kan enkel 
onder strikte voorwaarden. De financiering moet gebaseerd zijn 
op de reële zorgzwaarte en behoeften. Het kan dus in geen geval 
een besparing inhouden. Rugzakfinanciering kan uitsluitend 
gebruikt worden om zorg en zorggerelateerde diensten in te 
kopen bij een erkende zorgaanbieder. De zorgcheque moet 
gekoppeld zijn aan kwaliteitseisen. 
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Recht op aangepast wonen
Ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig blij-
ven wonen, ook wanneer men hulpbehoevend 
wordt. Een woning die veilig en comfortabel is 
én blijft, in de nabijheid van ondersteunende 
diensten en voorzieningen, geïntegreerd 
binnen de bestaande woonkernen en met 
voldoende mogelijkheden voor sociale contac-
ten, is belangrijk om deze wens te realiseren. 
Wanneer de zelfredzaamheid afneemt, moeten ouderen kunnen 
terugvallen op een ruim aanbod van alternatieve woonvormen 
in hun eigen buurt, aangepast op de specifieke woonwensen. De 
overheid moet investeren in een ruim en betaalbaar aanbod, zoals 
o.a. assistentiewoningen, zorgwoningen, duplex en meegroei
woningen. Samenwonen heeft heel wat fiscale - en juridische 
gevolgen, een sluitend wettelijk kader is noodzakelijk. 

Veel ouderen stellen vast dat hun woning niet is voorzien op de 
noden van ouderen. Eigenaars van een woning moeten via een 
tegemoetkoming de kans krijgen om hun woning aan te passen 
aan de gewijzigde leefomstandigheden. Meegroeiwoningen zijn 
een mooi alternatief om later (kostelijke) aanpassingen aan de 
woning te vermijden.De overheid moet via sensibiliseringscam
pagnes en subsidiëring (ver)bouwers aanmoedigen te investeren 
in woningen die aanpasbaar zijn aan veranderende woonwensen. 

Niet alleen de toegankelijkheid en veiligheid van de woning, maar 
van de hele buurt speelt een centrale rol. Ouderen willen zolang 
mogelijk in hun eigen buurt blijven wonen. Het is belangrijk dat 
de publieke ruimtes toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen, 
dat diensten en voorzieningen zich in de nabije omgeving bevin
den en dat er voldoende mogelijkheden zijn tot sociale contacten. 

Een leeftijdsvriendelijke gemeente promoot actief ouder 
worden. De overheid moet investeren in een omgeving die is 
aangepast aan de noden van ouderen. Brede en effen voetpaden, 
voldoende oversteekplaatsen, rustplaatsen en openbare toiletten 
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zijn noodzakelijk. Er moeten daarnaast voldoende mobiliteitsmo
gelijkheden aanwezig zijn in de buurt van de woning. Senioren 
hechten ook veel belang aan een duidelijke signalisatie. Infor
matie moet leesbaar en actueel zijn. Veel senioren horen of zien 
minder goed, informatie moet ook auditief worden aangeboden. 
De sociale functies van de wijkagent en de postbode zijn van 
onschatbaar belang en een rem op vereenzaming. 

Veel ouderen beschikten tijdens hun actieve loopbaan niet over de 
mogelijkheden om een eigen woning te verwerven. Meestal gaat 
het om mensen met een klein pensioen. Uitgerekend zij worden 
geconfronteerd met de hoge huurprijzen op de privémarkt. ABVV 
Senioren is voorstander van een regulering van de huurprijzen 
op de huurmarkt. Op deze manier kan men onredelijk hoge 
huurprijzen en machtsmisbruik van de verhuurder beteugelen. 

Er moet snel werk gemaakt worden van sociale woningen op 
maat van ouderen die moeten rondkomen van een klein pensioen 
of een Inkomensgarantie voor Ouderen. Alleenstaanden en 
gezinnen die met één inkomen hun vaste kosten moeten financie
ren hebben voorrang. 

Wachtlijsten voor een sociale woning moeten weggewerkt worden. 
Personen die toch op de wachtlijst staan voor een sociale woning, 
moeten automatische het recht openen op de huurpremie, 
waardoor de huur van de woning vergelijkbaar wordt met die van 
een sociale woning.

De overheid moet ouderen doelgericht informeren over de 
Vlaamse huursubsidie. Dit is een tegemoetkoming in de huurprijs, 
wanneer men verhuist van een slechte huurwoning naar een 
goede, aangepaste huurwoning of naar een woning van een 
sociaal verhuurkantoor. Ouderen die verhuizen van een slechte 
huurwoning naar een woonzorgcentrum, moeten ook een beroep 
kunnen doen op de huursubsidie. Voor assistentiewoningen 
bestaat dit al. 
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Recht op veiligheid 
Actief deelnemen aan de samenleving is enkel 
mogelijk wanneer senioren zich veilig voelen 
in hun leefomgeving. De overheidsinstanties 
moeten oog hebben voor de veiligheid van 
senioren en inzetten op preventie om maat-
schappelijke participatie te verbeteren. 
Het verkeersnetwerk moet met de beperkingen van ouderen 
rekening houden. Straten moeten overzichtelijk en begaanbaar 
zijn. De veiligheid verhoogt ook als straten en pleinen proper zijn 
en aangepast verlicht. Bij ruimtelijke ordening moeten kansen 
ingebouwd worden om het sociaal weefsel op buurtniveau uit te 
bouwen.

Zichtbare en bereikbare wijkagenten kunnen het veiligheids
gevoel versterken. Het hoort tot de politionele basiszorg dat de 
wijkagent alle ouderen in de wijk kent.

Professionele hulp bij het beveiligen van de woning is geen over
bodige luxe. Hetzelfde geldt voor aanpassingen aan de woning 
in het kader van valpreventie. Een val kan leiden tot verminderd 
zelfvertrouwen en sociaal isolement. Heel wat vallen kunnen 
vermeden worden met enkele kleine maatregelen. ABVV Senioren 
zijn voorstander van een gratis advies aan huis voor 65plussers, 
via de gemeente, over mogelijke riscio’s in en om de woning.

Veel ouderen – maar zij niet alleen – voelen zich onzeker door 
een steeds ingewikkelder samenleving waarop ze geen overhand 
hebben. De leesbaarheid van de water en energiefactuur, de 
keuze van een GSMabonnement, de doolhof van een premie
stelsel, de toenemende druk om overweg te kunnen met een PC, 
tablet of smartphone, … Op elk beleidsniveau moeten de verant
woordelijken oog hebben voor deze problematiek, en concrete 
stappen zetten zodat ouderen volwaardig kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. 
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Recht op mobiliteit
Mobiliteit is een basisrecht. Zich vlot kunnen 
verplaatsen is een middel om isolement en 
vereenzaming te doorbreken. Ook wie hulp-
behoevend is, moet steeds op de plaats van 
bestemming kunnen geraken.
ABVV senioren willen gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. 
Senioren gebruiken 5 keer meer het openbaar vervoer dan de 
actieve bevolking. Het autobezit is in deze bevolkingsgroep ook 
veel lager. Veel senioren moeten overleven met een laag tot zeer 
laag gezinsinkomen. Een jaarabonnement is voor veel 65plussers 
een grote hap uit het budget. 

De organisatie van het openbaar vervoer moet vertrekken vanuit 
de noden en behoeften van burgers om volwaardig te kunnen 
participeren aan het maatschappelijk leven. De afhankelijkheid 
van het openbaar vervoer in combinatie met een slechte bereik
baarheid, verhoogt het risico op sociale uitsluiting en vervoers-
armoede bij ouderen. 

ABVV Senioren willen een goed uitgebouwd aanbod van open-
baar vervoer voor iedereen. De nabijheid van een bus en/of 
tramhaltes, in combinatie met een goede ontsluiting van maat
schappelijke functies (woonwijken, winkels, sociale voorzieningen, 
ziekenhuizen en woonzorgcentra, lokale dienstencentra, cultuur, 
ontmoetings en vergadercentra, sportclubs, enz.) bieden de 
nodige garanties. 

ABVV Senioren eisen het behoud van de belbussen. Vooral in 
de landelijke gemeenten zijn de belbussen de enige vorm van 
openbaar vervoer die de kleine dorpen verbinden met de kern
gebieden, waar de meeste diensten zijn gecentraliseerd. 

Extra aandacht moet gaan naar toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer. Het op en afstappen mogen geen hinderpaal 
zijn voor oudere personen. De treinen dienen aangepast te 
worden aan de verschillende hoogtes van de perrons en de ruimte 
tussen perron en opstap. De bereikbaarheid van de perrons kan 
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verbeterd worden met roltrappen en liften. Omdat ouderen vaak 
een visuele en auditieve beperking hebben dienen mededelingen 
in stations en op het openbaar vervoer zowel auditief als visueel 
duidelijk gecommuniceerd worden. 

De NMBS moet alle beperkingen en prijzen afbouwen, zodat 
ouderen er voluit gebruik van kunnen maken. Een verdere 
uitbouw van zowel bereik, als uurregeling is een must. 

Daar waar het openbaar vervoer tekortschiet, moeten alterna-
tieven uitgewerkt worden. De alternatieve vormen van collectief 
vervoer moeten georganiseerd worden conform een regelgevend 
kader. Het kan niet dat vrijwilligers de plaats van de reguliere 
arbeid innemen. Een rit met alternatief collectief vervoer mag 
niet meer kosten dan een rit met de bus.

Bij voorkeur geldt een één ticket systeem voor alle 
verplaatsingen. 
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Levenslang leren eindigt 
niet bij pensionering
Levenslang leren is een essentieel onderdeel 
van actief ouder worden. Het is een belangrijke 
buffer tegen sociale uitsluiting. Levenslang 
leren beperkt zich niet tot het volgen van 
cursussen. Het draait om het versterken van 
mensen in hun persoonlijke ontplooiing en 
hun zelfredzaamheid, en het vergroten van de 
maatschappelijke participatie en dat doorheen 
de hele levensloop. 
Een ontmoetingsplaats waar ervaringen kunnen uitgewisseld 
worden, waar men deskundigen kan ontmoeten, waar men een 
vrijwilligersfunctie kan uitoefenen, … is belangrijk. De bereikbaar
heid van dergelijke plaatsen – zoals dienstencentra – is dan ook 
een must.

Met het oog op het stimuleren van de maatschappelijke partici
patie van ouderen, moeten ouderen kunnen genieten van een 
inkomensgerelateerd tarief op de cursusbijdrage. Er moet de 
mogelijkheid bestaan tot spreiding van de kosten. In tegenstelling 
tot de actieve bevolking kunnen senioren niet genieten van 
tegemoetkomingen in het kader van het tewerkstellingsbeleid. 
Wat de individuele kost zwaar maakt. 

De sociaal-culturele verenigingen zijn een bron van ‘levenslang 
leren’. Ze verhogen de weerbaarheid van de zestigplussers. Ze 
zorgen ervoor dat ouderen volwaardig blijven deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. Ze versterken het sociaal weefsel 
en reiken de nodige contacten aan opdat ouderen niet zouden 
vereenzamen.

Deze opportuniteiten worden maar gerealiseerd indien  
de gemeente faciliterend optreedt. Dit kan gaan van het ter 
beschikking stellen van infrastructuur over logistieke steun tot 
subsidiëring en educatieve ondersteuning.
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Het cultuurbeleid van de gemeente moet ervoor zorgen dat alle 
inwoners optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het 
culturele leven. Toegankelijkheid is hier de eerste opgave, inzake 
prijzen, uren en bereikbaarheid.
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Recht op zelfbeschikking
Het zelfbeschikkingsrecht houdt in dat de 
patiënt zelf kan beslissen over het eigen leven. 
De patiënt moet steeds de vrije keuze hebben 
om met een behandeling in te stemmen of 
deze te weigeren. Dit moet ook gerespecteerd 
worden. 
Sensibilisering is nodig bij de bevolking en de zorgverleners. 
Palliatieve sedatie en euthanasie zijn twee verschillende behan
delingen. Bij palliatieve sedatie gaat het om pijnbehandeling in de 
laatste levensfase, waarbij de symptomen worden verlicht door 
het toedienen van morfine en sedativa. Wanneer de wilsbekwame 
patiënt bewust verzoekt om hoge dosissen sedativa met het oog 
op levensbeëindiging, spreken we van euthanasie en moet de 
wetgeving gevolgd worden. 

De patiënt die opteert voor euthanasie moet ernstig genomen 
worden en er moet hem of haar de mogelijkheid geboden worden 
om aan zijn/haar keuze te voldoen in optimale omstandigheden. 

Alle artsen dienen een opleiding te krijgen om euthanasie 
oordeelkundig en zo humaan mogelijk uit te voeren. 

Een individuele arts kan weigeren om euthanasie toe te passen, 
hij dient dit echter tijdig te doen en de vraag door te verwijzen 
naar een collega. Deze doorverwijsplicht moet opgenomen 
worden in de euthanasiewet.

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te 
stellen waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien 
men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Hieronder 
vallen alleen comateuze patiënten. De wilsverklaring moet in 
aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen op papier worden 
gezet. Minstens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn of 
materiëel belang hebben bij de dood van de patiënt. De wilsver
klaring moet elke 5 jaar hernieuwd worden. ABVV senioren eisen 
een administratieve vereenvoudiging van de wilsverklaring,in het 
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bijzonder de regeling om de wilsverklaring elke vijf jaar opnieuw 
te moeten vastleggen.

Het debat over euthanasie voor dementerenden, zwaar psychisch 
lijdenden, wilsonbekwame maar bewuste personen en nog andere 
groepen waarover discussie bestaat, moet bespreekbaar blijven 
door een beroep te doen op wetenschappelijk onderbouwde 
kennis, en niet op emoties of gevoelens. 

De morele twijfels van een instelling zijn van ondergeschikt 
belang t.o.v. het recht op zelfbeschikking van de patiënt. Een 
instelling mag het recht op euthanasie niet weigeren aan de 
resident.

Een verdere uitbouw van de palliatieve (thuis)zorg moet worden 
gerealiseerd. Professionalisering en wetenschappelijk onderzoek 
moeten de steunpilaren zijn voor de dagelijkse zorg van vele 
hulpverleners. 

Palliatieve zorg moet toegankelijk zijn voor alle terminale 
patiënten, ongeacht hun ziektebeeld. 

Palliatieve zorg is meer dan enkel medische zorg toedienen. 
Zorgverleners moeten oog hebben voor de sociale, psychische en 
existentiële noden van de patiënt. Deze zorgnoden moeten vanaf 
de diagnose regelmatig worden gemonitord en worden opgeno
men in een patiëntendossier. 

Zorgverleners die palliatieve zorg toedienen, moeten opgeleid 
worden in de basisvaardigheden om palliatieve zorg te kunnen 
verlenen

Erkenning en gepaste financiering van dagcentra is nodig, zodat 
zij ten gepaste tijden de mantelzorgers kunnen ontlasten en 
ondersteunen.
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Intergenerationele 
solidariteit 
De ouderen zijn bekommerd om het welzijn 
van hun kinderen en kleinkinderen. Ze zien 
dat deze het op heel wat vlakken erg moeilijk 
hebben.
Het kostwinnersmodel van de jaren ’50 heeft plaats gemaakt 
voor het tweeverdienersmodel. Gezinnen waar de vrouw de zorg 
voor de kinderen en het huishouden op zich neemt, komen steeds 
minder voor. We verrichten op gezinsniveau bijgevolg veel meer 
arbeid dan in de jaren ‘50. Dit heeft gevolgen voor de combinatie 
werk en gezin. 

Jobs worden gekenmerkt door hoge werkdruk, meer tijdelijke 
en onzekere statuten, stijgende vraag naar flexibiliteit, lange 
pendeltijden. Gezinnen hebben al snel het gevoel in een ratrace 
terecht te komen. Met een stijgend aantal burnouts en depressies 
tot gevolg. Een brede waaier maatregelen is nodig om dit om te 
buigen tot een leefbare toestand.

Een loopbaan is geen renbaan. Er moet na de job en de huishou
delijke taken voldoende tijd overblijven voor quality time met de 
partner en de kinderen, een stapje in de wereld, levenslang leren, 
op tijd wat sport en een streepje cultuur of een portie lekker lui 
niets doen…

Onze speciale aandacht gaat uit naar de allerkleinsten: om hen 
de best mogelijke start te garanderen, eisen wij een uitbreiding 
van het ouderschapsverlof tot één jaar, met behoud van loon en 
daaraan gekoppelde rechten. Zowel moeders als vaders moeten 
verplicht 3 maanden ouderschapsverlof opnemen, om zo tot meer 
gendergelijkheid te komen. Aansluitend moet er voldoende en 
vooral betaalbare kinderopvang zijn.

Er is nood is aan meer actieven om het hoofd te kunnen bieden 
aan de vergrijzingskost. Maar dit is niet enkel een discussie over 



20  ABVV SENIOREN

het aantal jobs. Ook de kwaliteit telt. Wie veel mensen aan het 
werk wil, moet oog hebben voor werkbaar werk. 
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Recht op rechtvaardige 
fiscaliteit en rechtspraak
Wij stappen niet mee in het verhaal van de 
onbetaalbare kosten van de vergrijzing. Dat is 
immers een verhaal van angst zonder hoop-
gevend perspectief. Het kan anders. De nodige 
politieke wil en creativiteit is nodig om een 
loopbaan naadloos te laten aansluiten op een 
pensioen met leefbaarheidsgarantie.
ABVV senioren willen een fiscaal systeem waarbij de sterkste 
schouders, de zwaarste lasten dragen. Een ruimere belasting
grondslag waar ook belastingen op vermogen worden geïnd. Het 
systeem is eerlijker omdat het principe ‘gelijke inkomsten, gelijke 
belasting’ wordt gerespecteerd.

Met een meerwaardebelasting op aandelen, een belasting op 
huurinkomsten, een graaitaks op superhoge ontslagpremies en 
de uitdoving van fiscale gunstregimes zoals de notionele interest
aftrek, zitten we al een stuk in de goede richting. 

We pleiten voor een belasting op de grote vermogens van meer 
dan één miljoen euro. Door het bankgeheim af te schaffen kan 
een kadaster van alle vermogens worden opgesteld. Via een 
Algemene Sociale Bijdrage (ASB) zouden ook inkomsten uit 
kapitaal meebetalen voor de sociale zekerheid, en zo de kosten 
van de vergrijzing helpen opvangen.

De fiscale administratie moet over genoeg middelen en mensen 
beschikken, zodat fiscale achterpoortjes kunnen worden 
aangepakt. 

De belastingaangifte kan veel eenvoudiger. Voor veel mensen 
is het elk jaar weer een titanenstrijd. We kunnen de personen-
belasting sterk vereenvoudigen door fiscale aftrekken af te 
schaffen of te vervangen door een rechtstreekse korting op 
factuur.
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Onregelmatigheden in ons belastingsysteem moeten wegge
werkt worden, zodat een verhoging van het brutopensioen niet 
meer kan leiden tot een verlies in het nettopensioen. 

De rechtelijke macht dient over voldoende middelen te beschik
ken die de uitvoering van zijn opdracht en de modernisering van 
justitie mogelijk maken. Gerechtelijke procedures moeten binnen 
termijn worden behandeld en juridische achterpoortjes moeten 
worden aangepakt. 

Juridische bijstand is een grondrecht. Een advocaat moet gratis 
blijven voor wie het financieel moeilijk heeft. De overheid moet 
voldoende middelen vrijmaken zodat de toegang tot het gerecht 
gegarandeerd blijft.
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NOTA’S



We verwelkomen je graag in onze seniorenwerking. 

Surf naar www.abvvsenioren.be of neem contact op met  
de seniorenwerking van je gewest of centrale waarbinnen  
je actief bent!   

WAAR VIND JE ONS ?

ABVV SENIOREN

Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Tel. 02 289 01 81
info@linxplus.be

ABVV ANTWERPEN

Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen 
Tel. 03 220 67 11 

seniorenwerking.antwerpen@abvv.be

ABVV LIMBURG

Gouverneur Roppesingel 55,
3500 Hasselt 

Tel. 011 28 71 43
senioren.limburg@abvv.be

ABVV MECHELEN-KEMPEN

Grote Markt 48, 2300 Turnhout
Tel. 014 40 03 60

linxplus.mechelenkempen@abvv.be

ABVV OOST-VLAANDEREN

Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent 
Tel. 09 265 52 63
Linx+.ovl@abvv.be

ABVV VLAAMS-BRABANT

Maria-Theresiastraat 119-121, 3000 Leuven 
Tel. 016 27 18 87 
linx.vlbr@abvv.be

ABVV WEST-VLAANDEREN

Regio Kortrijk/Roeselare/Ieper

Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk
Tel. 056 24 05 37

kortrijk@linxplus-wvl.be

Regio Brugge/Oostende 

Zilverstraat 43, 8000 Brugge
Tel. 050 44 10 41

brugge@linxplus-wvl.be
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