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Prioriteiten uit het memorandum naar aanleiding van  

de federale verkiezingen van mei 2014 

 

Een daadkrachtig beleid voor actief ouder worden 

 

De verkiezingen in 2014 moeten de start vormen van een beleid waarin actief ouder worden 

centraal staat. Door ouderen garanties te geven voor een toereikend inkomen, een 

toegankelijke zorg en daadwerkelijke kansen tot participatie en actief ouder worden, kan de 

volgende federale regering hen stimuleren om als actieve burgers deel te nemen aan de 

samenleving. Voor de komende legislatuur ziet de Vlaamse Ouderenraad daarom de 

volgende prioriteiten: 

 

1. Een sterk wettelijk pensioen 

Als enige pijler die voor iedereen toegankelijk is, moet het wettelijk pensioen een sterke 

garantie vormen op een adequaat inkomen, zowel voor de huidige als de toekomstige 

gepensioneerden. Om dit te verzekeren moet de eerste pensioenpijler dringend versterkt 

worden. De nieuwe federale regering wordt daarom gevraagd om: 

 

 een welvaartsmechanisme in te voeren waarmee de pensioenen structureel 

gekoppeld worden aan de evolutie van de lonen (5); 

 de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en de minimumpensioenen te verhogen (9, 

11, 12); 

 werk te maken van een modernisering van de pensioenen, met het oog op de noden 

van de huidige en toekomstige generaties (13 tot 19). 

 

2. Kwalitatieve zorg voor iedereen, op elk moment 
De gevolgen van de financieel-economische crisis en de vergrijzing mogen niet afgeschoven 

worden op ouderen. Acties zoals het ontzeggen van therapeutische of medische ingrepen 

vanaf een bepaalde leeftijd of het verhogen van het remgeld zijn ontoelaatbaar. Daarnaast 

zijn ook andere beleidsmaatregelen nodig om de toegang tot gepaste en kwaliteitsvolle zorg 

aan ouderen te vrijwaren, namelijk: 

 

 het garanderen van de betaalbaarheid van de zorg, met prioritaire aandacht voor 

kwetsbare doelgroepen (31 tot 33); 

 de uitwerking van een structurele ondersteuning van de mantelzorger, wat een 

aanvullende professionele zorggarantie, meer psychosociale begeleiding van de 

mantelzorgers en het erkennen van hun rol als volwaardige partner in de zorg vergt 

(35 tot 38); 

 het aanbieden van tijdige en duidelijke informatie alsook van gepaste zorg en 

ondersteuning, eveneens in de laatste levensfase (39 tot 44). 

 



 

 

3. Participatiekansen op elk domein 
Ouderen vormen een belangrijke meerwaarde voor de samenleving, niet alleen als 

werknemer, maar ook als mantelzorger, vrijwilliger, student en consument. Het stimuleren 

van actieve en geëngageerde zestigplussers vormt een cruciale bouwsteen voor een sociale 

en inclusieve maatschappij. Het federaal beleid kan hiervoor een stevige basis leggen door: 

 

 de arbeid en tewerkstelling voor oudere werknemers te ondersteunen met positieve 

stimuleringsmaatregelen op vlak van vorming, kwaliteitsvol werk, flexibele 

tewerkstelling en aangepaste uitgroeiregelingen (45 tot 48);   

 leeftijdsdiscriminatie te bestrijden, zowel op de werkvloer als in de toegang tot 

goederen en diensten, in het bijzonder met betrekking tot verzekeringen (29, 55 tot 

58); 

 het stimuleren van digitale inclusie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die 

veilig, duurzaam en gebruiksvriendelijk zijn voor alle leeftijds- en doelgroepen (23, 

54); 

 ouderen een sterkere stem te geven binnen het beleid, onder meer door 

betrokkenheid in alle relevante inspraak- en overlegorganen en door de verdere 

uitbouw van de Federale Adviesraad voor Ouderen (73 tot 76). 
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