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1. Voorstellen met betrekking tot transparantie en beschikbaarheid van informatie :
•	 De beschikbaarheid van gegevens over de inkomens van gepensioneerden verbeteren om beter hun armoederisico en de beschikbare 

vervangingsinkomens te kunnen evalueren.
•	 De	fysieke	belasting	van	bepaalde	beroepen	beter	definiëren,	evalueren	en	objectiveren	(voor	het	behoud	en	eventuele	ontwikkeling	van	

preferentiële	regimes).
•	 Armoede	bij	ouderen	beter	definiëren	en	kwantificeren.	
•	 Beschikken	over	betere	evaluaties	van	de	kosten	van	pensioenen	per	categorie	en	per	cohorte	(generaties,	leeftijden,	socio-professionele	

categorieën,	etc.).
•	 De	spaarelasticiteit	van	verschillende	sociale	groepen	meten,	kaderend	in	een	hervorming	van	de	tweede	en	derde	pijler.	
•	 De uitgaven van de babyboomcohorte beter evalueren en een onderscheid maken met het structurele aspect van de pensioenproblematiek: 

de	stijgende	levensverwachting.	
2. Voorstellen met betrekking tot de wettelijke pensioenen (eerste pijler):

•	 Een	geleidelijke	harmonisering	van	de	drie	pensioenstelsels	(ambtenaren,	werknemers,	zelfstandigen).
•	 Beter rekening houden met de kosten van de ambtenarenpensioenen. 
•	 Het	systeem	van	de	geassimileerde	periodes	beter	objectiveren	en	boekhoudkundig	verwerken	in	de	overheidsfinanciën.	
•	 De	pensioenopbouw	enkel	nog	op	basis	van	loopbaanduur	baseren.
•	 De	deelstaten	responsabiliseren	met	betrekking	tot	de	pensioenlast	van	hun	stijgend	aantal	ambtenaren.	
•	 Introduceer	een	systeem	van	automatische	pensioenaanpassing	in	functie	van	de	keuze	van	de	loopbaanduur	van	het	individu	en	van	de	

evolutie	van	de	levensverwachting	(notioneel	systeem).		
3. Voorstellen met betrekking tot het kapitalisatiestelsel (tweede en derde pijler) 

•	 De	 toegang	 tot	 de	 kapitalisatiestelsels	 veralgemenen	naar	 alle	 actieven	 (tweede	 pijler	 voor	 ambtenaren,	maar	 ook	 voor	 invaliden	 of 	
werklozen)	.

•	 De	uitbetaling	van	de	tweede	pensioenpijler	in	rente	in	plaats	van	in	kapitaal	aanmoedigen.	
•	 De	horizon	en	de	aard	van	de	investeringen	van	pensioenfondsen	verruimen.	
•	 Doelmatige	 limieten	 invoeren	voor	de	aftrekbare	bedragen	 in	het	kader	van	de	tweede	en	derde	pijler,	onder	meer	 in	functie	van	de	

spaarelasticiteit. 
4. Andere voorstellen

•	 Het	Belgische	pensioensysteem	beter	aangepast	maken	aan	de	mobiliteit	van	werkenden	en	gepensioneerden	binnen	het	moderne	Europa.	
•	 De	omzetting	van	activa	in	pensioeninkomsten	bevorderen.	

EXECUTIVE SUMMARY

Deze	 tekst	 moet	
eerder	 gezien	
worden	 als	 een	
synthesenota van 
debatten dan als 
een exhaustief  

pensioenrapport.	Deze	standpuntennota	
is het resultaat van discussies binnen 
de	 Vrijdaggroep	 na	 referentieliteratuur	
ter	 zake	 te	hebben	gelezen	 en	 experten	

te	 hebben	 geraadpleegd.	 Eigenlijk	
wil	 dit	 document	 de	 visie	 weergeven	
van	 conversaties	 tussen	 jongeren	 uit	
diverse	 disciplines,	 expertisedomeinen,	
achtergronden en politieke en ideologische 
gevoeligheden.	De	voorstellen	die	wij	uit	
de boeiende debatten hebben kunnen 
distilleren	zijn	niet	per	se	representatief 	
voor	een	generatie,	maar	ze	kaderen	wel	
binnen het beoogde pluralisme van de 

groep.	 We	 hebben	 ze	 in	 3	 categorieën	
verdeeld,	 met	 name	 de	 voorstellen	 die	
betrekking hebben op de vraag naar meer 
transparantie en de beschikbaarheid 
aan	 informatie,	 voorstellen	 met	
betrekking tot de hervorming van het 
wettelijk	 pensioen	 (eerste	 pijler)	 en	 de	
voorstellen die een hervorming van het 
kapitalisatiestelsel	 beogen	 (tweede	 en	
derde	pijler).	

1. Econoom bij Cushman&Wakefields en aan de ULB, lid van De Vrijdagroep.
2. Econoom en adviseur volksgezondheid en sociale zaken van Vicepremier Alexander De Croo, voorzitter van de Vrijdaggroep.
3. De auteurs wensen uitdrukkelijk de verschillende geconsulteerde experten te bedanken voor hun deskundige begeleiding, als 
ook de leden van de Vrijdaggroep voor hun actieve bijdrage. Verdienen in het bijzonder hier te worden gemeld: François Toussaint, 
Hannelore Goeman, Thomas Renard, Benoît Decerf, Romanie Dendooven, Ferdi De Ville, Naïm Cordemans en Jonathan Holslag. 
Eventuele fouten zijn enkel toe te schrijven aan de leden van de Vrijdaggroep. De meningen, standpunten en beleidsaanbevelingen 
vertolkt in dit document zijn niet per se deze van elk individueel lid, de auteurs, of de geconsulteerde experten, maar moeten 
worden gezien als een poging om als multidisciplinaire en pluralistische groep een evenwichtige en haalbare beleidsstrategie op 
lange termijn voor te stellen die de beleidsmakers in staat zou stellen, dat is thans onze overtuiging, de pensioenuitdagingen op een 
rechtvaardige maar doortastende manier het hoofd te bieden. Geen enkel lid van de Vrijdaggroep kan bijgevolg aan een geïsoleerde 
passage uit dit document worden gehouden, hoewel de leden de beleidsstrategie in zijn geheel wel onderschrijven. 
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4. De leden  van de Pensioencommissie zijn: Frank Vandenbroucke (KU Leuven), Jos Berghman (KU Leuven), Bea Cantillon 
(Universiteit Antwerpen), Ria Janvier (Universiteit Antwerpen), Erik Schokkaert (KU Leuven), Yves Stevens (KU Leuven), Pierre 
Devolder (Université Catholique de Louvain), Jean Hindriks (Université Catholique de Louvain), Alain Jousten (Université de Liège), 
Jacques Boulet (Viaxis), Françoise Masai (Nationale Bank) en Gabriel Perl (de vroegere topman van de Rijksdienst voor Pensioenen).
5. Op de Europese top in Stockholm in 2001 is inderdaad afgesproken de vergrijzingskosten via een drieledige strategie op te 
vangen: 1) schuld afbouw en opbouw van budgettaire overschotten; 2) verhogen van de activiteits- en de werkgelegenheidsgraad, 
en bijgevolg van de economische groei; en 3) hervormingen van de sociale zekerheidssystemen. 
6. De profielen van de leden van de Vrijdaggroep vindt u op onze website www.vrijdaggroep.be 

1. INLEIDING EN METHODIEK

Minister van Pensioenen 
Alexander De 
Croo	 (Open	 VLD)	
en Minister van 
Z e l f s t a n d i g e n 

Sabine	 Laruelle	 (MR)	 lanceerden	 in	
april	 2013	 de	 pensioencommissie,	 een	
interdisciplinair adviescomité bestaande 
uit	 twaalf 	 deskundigen4 op het vlak van 
vergrijzing	en	pensioenen	om	de	volgende	
grote pensioenhervorming voor te 
bereiden.	 Zij	 zullen	 in	 maart/april	 2014	
een	 rapport	 opleveren	 waarin	 concrete	
hervormingsvoorstellen	 zullen	 staan	 voor	
de	 volgende	 regering(en).	 Omdat	 elke	
pensioenhervorming in de eerste plaats 
bedoeld	is	voor,	en	effect	zal	hebben	op,	de	
jongere	generaties	–	niet	vertegenwoordigd	
in	 de	 pensioencommissie	 –	 heeft	 de	
Vrijdaggroep	 beslist	 zelf 	 een	 bijdrage	 te	
leveren aan de Pensioencommissie in de 
vorm	van	deze	standpuntennota.

Pensioenen,	 wordt	 gezegd,	 zijn	 dé	 socio-
economische	uitdaging	van	onze	generatie,	
de	generatie	Y.	Want	voor	ons	zou	er	geen	
pensioen	meer	 zijn,	 toch	niet	 als	we	voor	
ons	 zeventigste	 stoppen	 met	 werken.	
Ongetwijfeld	zullen	ons	pensioenstelsel	en	
doorsnee	 loopbaan	 er	 anders	 gaan	uitzien	
binnen	35	jaar.	Maar	al	die	onheilsberichten	
ten	 spijt	 lijken	 de	 18-35	 jarigen	 zich	
gemiddeld	niet	meer	dan	de	36-65	 jarigen	
zorgen	 te	 maken	 over	 hun	 pensioen,	 zo	
blijkt	 uit	 de	 pensioenenquête	 van	 Delta	
Lloyd	uit	2010.	Onderschatten	de	jongeren	
dan de druk die momenteel op het Belgische 
pensioensysteem	wordt	uitgeoefend?	

Met	de	kerncijfers	zijn	we	ondertussen	wel	
vertrouwd:	we	evolueren	van	vier	actieven	
voor	 1	 gepensioneerde	 vandaag,	 naar	 een	
ratio	van	2	op	1	in	2050.	Als	we	ook	rekening	
houden met de aangegane engagementen 
bedraagt	 de	 overheidsschuld	 655%	 van	
het BBP berekenden onlangs professoren 

van	de	Duitse	Universität	Freiburg	(2013).	
En	 we	 moeten	 niet	 alleen	 het	 pensioen	
van	 de	 talrijke	 babyboomers	 zien	 op	 te	
vangen	 (conjuncturele	 component),	 ook	
wij	 zullen	 van	 meer	 pensioenjaren	 willen	
genieten	 gegeven	 de	 nog	 steeds	 stijgende	
levensverwachting	(structurele	component).	

Maar	 ook	 ziende	 blind	 zijn	 we	 niet.	 De	
uitdaging	 onderschrijven	we:	 hoe	 bouwen	
we	 een	 betaalbaar	 en	 solidair	 systeem	 uit	
dat beschermt tegen de risico’s van het 
ouder	 worden	 voor	 onze	 en	 de	 volgende	
generaties?	Alleen	vetrekken	we	ook	vanuit	
de premisse dat er voor elk probleem een 
oplossing	 bestaat,	 en	 in	 iedere	 uitdaging	
een	 opportuniteit	 schuilt.	 Net	 zoals	 de	
jongeren	 in	 de	 Delta	 Lloyd	 enquête	 zijn	
we	niet	ongeruster	over	ons	pensioen	dan	
de	 gemiddelde	 burger,	 omdat	 we	 er	 nog	
steeds vanuit gaan dat de nodige politieke 
moed	en	creativiteit	zal	worden	gevonden	
om het pensioenvraagstuk op te lossen. 
En dat het daarvoor nog steeds niet te 
laat	 is.	 Met	 die	 ingesteldheid	 hebben	 we	
de	 pensioenproblematiek	 bestudeerd,	 en	
met de bedoeling concrete oplossingen te 
kunnen voorleggen. Uiteraard mogen het 
belang van een goed draaiende arbeidsmarkt 
en een dynamische economie niet 
worden	 onderschat	 in	 het	 (financierings)
vraagstuk	 van	 onze	 pensioenen,	 maar	
in	 deze	 nota	 bespreken	 we	 in	 de	 eerste	
plaats hervormingen die inherent aan het 
pensioensysteem	zelf 	zijn.	Kortom,	de	hier	
opgenomen aanbevelingen kunnen per 
definitie	 maar	 een	 deel	 van	 de	 oplossing	
zijn5.

Om	 de	 zeer	 uiteenlopende	 technische	
expertise6 en ideologische invalshoeken van 
de	leden	zo	goed	mogelijk	te	capteren	werd	
een	 specifieke	 methodiek	 uitgewerkt.	 Op	
basis van een synthesedocument over de 
basisbegrippen	en	de	werking	en	organisatie	
van	 het	 Belgische	 pensioensysteem,	

aangevuld met didactische literatuur ter 
zake,	werden	de	 leden	gevraagd	zich	voor	
te	 bereiden	 op	 twee	 deskundig	 begeleide	
debatten	 van	 telkens	 4	 uur,	 respectievelijk	
op	 vrijdag	 6	 december	 2013	 en	 op	
donderdag	 16	 januari	 2014.	Na	het	 eerste	
debat,	waarin	 de	 belangrijkste	 uitdagingen	
voor het Belgische pensioensysteem 
werden	 geschetst	 en	 besproken,	 kregen	
de	 leden	 3	 weken	 de	 tijd	 om	 een	
korte synthese op te stellen met hun 
kernboodschappen	 en	 verlanglijstjes	 voor	
een brede pensioenhervorming op lange 
termijn.	 Deze	 werden	 in	 één	 document	
gegoten	door	Laurent	Hanseeuw	en	Brieuc	
Van	Damme,	het	ad	hoc	schrijfcomité	van	
deze	 nota,	 dat	 opnieuw	 ter	 debat	 aan	 de	
leden	 werd	 voorgelegd	 tijdens	 de	 tweede	
discussieavond	in	januari.	

De synthese van de kernboodschappen en 
verlanglijstjes	 die	 in	 een	 tweede	 stadium	
nog	 eens	 werden	 aangevuld,	 gewijzigd,	
en	 gedebatteerd,	 mondden	 uit	 in	 dit	
document.	Deze	 standpuntennota	 is	 geen	
academische	oefening,	maar	evenmin	is	het	
een	 politiek	 pamflet.	 Het	 is	 het	 resultaat	
van een goed begeleide en constructieve 
denkoefening	 tussen	 jongeren	 met	 	 zeer	
diverse	 competenties,	 professionele	
activiteiten	 en	 ideologische	gevoeligheden,	
maar	 die	 dezelfde	 bekommernis	 delen	
omtrent	de	toekomst	en	duurzaamheid	van	
de	welvaartsstaat	 en	 het	 pensioensysteem.	
We hebben niet de pretentie representatief  
te	zijn,	en	nog	minder	een	allesomvattende	
noch eenvoudige oplossing aan te bieden. 
En	becijferd	zijn	onze	voorstellen	 jammer	
genoeg	meestal	ook	niet.	Veeleer	hopen	we	
met	onze	demarche,	en	de	daaruit	vloeiende	
analyse	en	beleidsaanbevelingen,	het	debat	
te voeden door unisono een pluralistische 
jongerenstem	 te	 laten	 weerklinken,	 opdat	
de	 volgende	 regeringen	 ook	 oog	 zouden	
hebben	 voor	 onze	 aandachtspunten	 en	
suggesties. 
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2. HET BELGISCHE  
PENSIOENSYSTEEM
OVERZICHT EN AANDACHTSPUNTEN VOOR HET DEBAT7 

H ieronder	 geven	 we	 een	 overzicht	 van	
het Belgische pensioensysteem en de 
basisbegrippen	 van	 het	 pensioenjargon.	
Een aantal vragen en elementen voor 
het	 debat	 springen	 daarbij	 in	 het	 oog,	
en	 zoals	 dat	 wel	 vaker	 het	 geval	 is,	 is	

de	 vraag	 stellen	 ze	 soms	 al	 grotendeels	 beantwoorden.	Deze	
vragen	hebben	de	discussies	mee	vorm	gegeven	en	het	lijkt	ons	
daarom	belangrijk	een	kort	overzicht	 te	geven	van	de	manier	
waarop	de	discussies	zijn	verlopen	en	de	aanbevelingen	(deel	3)	
vorm kregen. 

KADERSTUK: 
REPARTITIE VS. KAPITALISATIE
Pensioenen kunnen op twee manieren worden 
gefinancierd: volgens een repartitiestelsel of een 
kapitalisatiestelsel. 
•	 Repartitie: de huidige pensioenen worden uitbetaald 

via de huidige bijdragen van de actieve bevolking. In 
België worden de wettelijke pensioenen (zie punt 
3.2 hieronder) betaald door de sociale zekerheid 
die op haar beurt gefinancierd wordt door sociale 
bijdragen op het loon van de actieve bevolking 
(7,5% van de 13,07% van het brutoloon betaald 
door de werknemers, 8,5pp van de 34% van het 
brutoloon door de werkgevers). Omdat de sociale 
bijdragen niet meer voldoen om de opdrachten 
van de sociale zekerheid te financieren, en omdat 
bij alle politieke partijen consensus heerst om de 
lasten op arbeid niet te verhogen werd in 2013 
ook 34% van de sociale zekerheid gefinancierd via 
algemene middelen (BTW-inkomsten, accijnzen 
en roerende voorheffing). De solidariteit van een 
repartitiestelsel gebeurt zowel binnen eenzelfde 
generatie (hoe meer loon, hoe meer bijdragen, 
met een plafonnering van het loon dat in rekening 
wordt genomen om het pensioen te berekenen) 
als tussen de generaties. Een repartitiestelsel is 
bijgevolg gevoeliger voor demografische risico’s, 
zoals de huidige vergrijzingsgolf.

•	 Kapitalisatie: in een kapitalisatiesysteem dienen de 
bijdragen van de actieven ook om de pensioenen van 
de actieven te betalen. Dit kan zowel op nationaal 
niveau, als op ondernemings-- of individueel 
niveau gebeuren. Het “gespaarde” kapitaal wordt 
belegd en geïnvesteerd zodat het haar waarde 
(koopkracht) niet verliest. De solidariteit vindt dus 
in de eerste plaats binnen eenzelfde generatie 
plaats, en omwille van de aangewezen investering 
is een kapitalisatiestelsel gevoeliger voor financiele 
en economische risico’s. 

2.1. Economische aandachtspunten
Hoe	spreiden	we	het	best	de	risico’s	in	een	pensioensysteem?	Via	repartitie,	of 	via	kapitalisatie?	(kaderstuk)

Moeten	 de	 verschillende	 pensioenstelsels	 (werknemers-
ambtenaren-zelfstandigen,	 zie	 kaderstuk)	 niet	 geleidelijk	 aan	
dichter naar elkaar toe groeien met het oog op een moderne en 
dynamische	arbeidsmarkt	die	zo	veel	mogelijk	schotten	tussen	
de	 verschillende	 statuten	 wegwerkt?	 Is	 het	 te	 voluntaristisch	
te	denken	dat	dit	activerend	zal	werken?	Moet	er,	gegeven	de	
veranderende,	dynamischere	 arbeidsmarkt,	 geen	werk	worden	
gemaakt	van	een	opwaardering	van	de	gemengde	loopbanen?

7. Dit deel is onder meer gebaseerd op: Jos Berghman en Hans 
Peeters (KULeuven, 2012), De drie pijlers van het Belgische 
pensioenlandschap. Overzicht en uitdagingen. Eveneens 
beschikbaar in het Frans. Jos Berghman et al. (KULeuven, 
2010), De pensioenatlas. Eveneens beschikbaar in het Frans. 
OECD (2013), Pensions at glance
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Dienen	 we,	 met	 het	 ook	 op	 een	 activeringspolitiek,	 een	
automatische	 correctie	 (her)invoeren	 voor	 de	 leeftijd	 waarop	
iemand	zijn	pensioen	opneemt	(bonus-malus)8	?	En	hoe	kunnen	
we	mensen	aanzetten	om	op	zijn	minst	tot	aan	het	niveau	van	
het	minimumpensioen	bij	te	dragen?

Kan	 het	 systeem	 van	 een	 deeltijds	 pensioen	 om	 mensen	
langer	 actief 	 te	 houden	 de	 activiteitsgraad	 oppeppen	 (onder	
bepaalde	 loopbaanvoorwaarden	mogen	mensen	 een	 deel	 van	
hun	pensioen	opnemen	en	tegelijkertijd	verder	blijven	werken)?	
Of 	 dienen	we	 verder	 te	 gaan	 op	 de	 piste	 van	 het	 onbeperkt	
bijverdienen	(mensen	die	bovenop	hun	pensioen	mogen	blijven	
verder	 werken	 en	 geld	 verdienen	 –	 maar	 dus	 ook	 bijdragen	
betalen)?

KADERSTUK: DE DRIE STELSELS VAN HET WETTELIJKE 
PENSIOEN (EERSTE PIJLER)
•	 Type: verplichte repartitie georganiseerd op nationaal niveau.

•	 Financiering: sociale bijdragen en belastingen

•	 Uitbetalingen: 35 miljard € in 2013, of 10% van het BBP. Het gemiddelde 
wettelijke pensioen in België bedraagt voor werknemers om en bij de 
1300 € bruto per maand., voor zelfstandigen om en bij de 900 € bruto 
per maand en voor statutaire ambtenaren om en bij de 2200 € bruto per 
maand.

•	 Evolutie: Volgens het laatste verslag van de Studiecommissie voor de 
Vergrijzing (2013) zal de pensioenlast met 3,4% van het BBP toenemen 
bij ongewijzigd beleid tegen 2030 (oftewel 13 miljard €per jaar), en 4,5% 
BBP tegen 2060 (oftewel 17 miljard € per jaar).

•	 Variaties	 (stelsels)	 en	 berekeningen: Er bestaan in België drie 
afzonderlijke wettelijke pensioenstelsels, een voor werknemers, een 
voor zelfstandigen en een voor statutair overheidspersoneel (in feite 
een geheel van bijna 100 afzonderlijke pensioenstelsels (federatie, 
gemeenschap, gewest, provincies, verschillende gemeenten, 
verschillende intercommunales, parastatale organisaties,…):

1.	het	stelsel	van	de	werknemers: 60% van het gemiddeld loon over de 
ganse loopbaan (geplafonneerd 50 000 € bruto) vermenigvuldigd met 
de loopbaanbreuk (=het aantal gewerkte of gelijkgestelde jaren /45) 
(alleenstaanden – voor gezinnen is het 75 %).

2.	het	stelsel	van	de	zelfstandigen: 60% van het gemiddeld bedrijfsinkomen 
waar sociale bijdragen op zijn betaald over de ganse loopbaan 
(geplafonneerd 52 000 € bruto) vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk 
(alleenstaanden – voor gezinnen is het 75 %).

3.	 het	 stelsel	 van	 de	 openbare	 besturen	 (of	 ambtenaren): 75% van 
het gemiddeld loon over de laatste 10 jaar vermenigvuldigd met de 
loopbaanbreuk (er is geen gezinspensioen). Het ambtenarenpensioen 
is eveneens geplafonneerd, maar op een gevoelig hoger niveau dan 
dat van de werknemers en zelfstandigen (ongeveer 6.150 € bruto per 
maand).

8.  In België bestond er enkel een malus voor werknemers en zelfstandigen. Voor statutaire ambtenaren bestond de malus niet. 
In 2001 werd in de vorm van een leeftijdscomplement een bonus ingevoerd voor statutaire ambtenaren. In 2005 gebeurde dat ook 
voor werknemers en zelfstandigen in de vorm van de pensioenbonus. In 2013 werden beide stelsels geharmoniseerd en hervormd 
tot de nieuwe pensioenbonus.
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2.2. Sociale aandachtspunten

Moeten	 we	 in	 ons	 pensioensysteem	 een	
automatische correctie hebben voor de 
stijgende	 levensverwachting?	En	moeten	we	
daarbij	 geen	 rekening	 houden	 met	 socio-
economische	verschillen?	Gemiddeld	dragen	

hoogopgeleiden	namelijk	meer	bij,	maar	zij	leven	ook	langer.

En	hoe	ver	moet/kan	de	solidariteit	van	ons	pensioensysteem	
gaan?:
•	 Gelijkgestelde	 periodes	 (zie	 kaderstuk):	 Moet	 er	 een	

hervorming	van	de	gelijkgestelde	periodes	komen	rekening	
houdend	 met	 het	 type	 gelijkgestelde	 periode	 en	 een	
maximaal	aantal	gelijk	gestelde	jaren?

•	 Voorzien	we	 een	minimumbescherming?	Moet	 dit	 in	 het	
pensioensysteem	zitten,	bijvoorbeeld	via	een	basispensioen	
(zoals	 bestaat	 in	 Nederland)	 of 	 via	 gewaarborgde	
minimumpensioenen	 (waar	 het	 huidige	 Belgische	
systeem	op	 gebaseerd	 is)?	Of 	moet	 dit	 via	 een	 specifiek	
bijstandsregime	voor	ouderen	gebeuren?	

•	 Moet	 het	 verzekeringsprincipe	 worden	 gehandhaafd	 (er	
moet	een	relatie	bestaan	tussen	bijdragen	en	uitbetalingen)?	
En	zo	ja,	hoe	doen	we	dat	dan	in	de	toekomst	als	we	ook	
een	solidair	en	betaalbaar	systeem	wensen?

KADERSTUK: GELIJKGESTELDE PERIODES
Gelijkgestelde periodes zijn periodes van inactiviteit 
(werkloosheid, invaliditeit, loopbaanonderbreking, 
stakingsdagen, moederschapsverlof, brugpensioen, 
etc.) die toch meetellen als actieve jaren voor de 
pensioenopbouw. Uit onderzoek van Peeters en 
Larmuseau (2005)9 blijkt dat het aandeel gelijkgestelde 
periodes in de pensioenopbouw in 1970 zo’n 13% 
bedroeg, in 2001 bedroeg het aandeel 27% bij de mannen, 
en 34% bij de vrouwen (dus gemiddeld zo’n 15 jaar op een 
theoretische loopbaan van 45 jaar). We zien ook verschillen 
tussen beroepsgroepen. Zo geniet een arbeider 
bijvoorbeeld twee keer meer gelijkgestelde periodes dan 
een bediende. Vanuit internationaal perspectief is België 
genereus met haar gelijkgestelde periodes, zowel naar 
inactiviteitstype (wat wordt gelijkgesteld?) als naar het 
aantal gelijkgestelde jaren (bijna geen beperking, terwijl 
er in andere landen wel maxima bestaan).

Is het niet rechtvaardiger loopbaan centraal te stellen in plaats 
van	leeftijd	om	sociaal	te	corrigeren	voor	zij	die	langer	hebben	
mogen	studeren	(en	zo	vaak	ook	nog	eens	een	inkomensbonus	
plukken)?	 Of 	 nog:	 wat	 kan	 een	 simulatie	 van	 de	 netto	
pensioenlast	 per	 socio-economische	 status	 ons	 leren	 over	
solidariteit	tussen	de	verschillende	groepen?

Moet	 en	 kan	 de	 tweede	 pijler	 naar	 iedereen	 veralgemeend	
worden?	En	 zo	 ja,	 hoe	 (denk	 bijvoorbeeld	 aan	werklozen	 en	
uitkeringstrekkers)?	Kan	dat	via	de	 loonkosten?	 (en	met	welk	
effect	 op	 de	 loonkosten	 en	 dus	 de	 competitiviteit?).	Met	 het	
oog	op	een	maximale	 sociale	bescherming,	welke	verhouding	
tussen	 kapitaal	 en	 rente	moet	worden	 nagestreefd?	Of 	moet	
hier	de	vrijheid	van	de	gepensioeneerde	primeren,	ook	al	houdt	
die	keuze	risico’s	in?

9. In De solidariteit van gelijkgestelde periodes. Een extrapolatie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde periodes in 
de totale pensioenopbouw bij werknemers, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1e trimester 2005.
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KADERSTUK: HET AANVULLEND OF EXTRALEGALE PENSIOEN (TWEEDE PIJLER)
•	 Type: kapitalisatiesysteem georganiseerd op sectoraal of bedrijfsniveau (bij een pensioeninstelling (groepsverzekeraar 

of pensioenfonds) worden bijdragen gekapitaliseerd waarover de aangeslotene in principe pas kan beschikken bij 
pensionering (i.e. vanaf 65 jaar; vervroegde opname is echter mogelijk vanaf 60).

•	 Soorten: er zijn twee soorten aanvullende pensioenplannen, vaste prestatieplannen (“defined benefit” – DB) en 
vaste bijdrageplannen (“defined contribution” – DC). In DB-plannen belooft een werkgever aan een werknemer bij 
pensionering een bepaald bedrag of een bepaalde verhoging van de vervangingsgraad van zijn wettelijk pensioen. Het 
investeringsrisico ligt in dit geval bij de werkgever. In DC-plannen belooft de werkgever enkel om maandelijks of jaarlijks 
een bepaalde bijdrage in het pensioenplan te storten ten voordele van de werknemer. Het investeringsrisico ligt in dit 
geval bij de werknemer. Om op dit vlak toch enige sociale bescherming te bieden kent België een bij wet opgelegde 
rendementsgarantie voor DC-plannen ten laste van de werkgever. Momenteel bedraagt die rendementsgarantie 3,25 
% voor werkgeversbijdragen en 3,75 % voor werknemersbijdragen.

•	 Financiering: Wordt meestal gefinancierd via werkgeversbijdragen op het loon van de werknemer. De werknemers 
kunnen ook bijdragen, hoewel dit minder vaak voorkomt. Werkgeversbijdragen zijn een volledig aftrekbare beroepskost10  
en er moet slechts 8,86% sociale bijdragen op worden betaald (in plaats van 35% - zie boven).

•	 Uitbetalingen: 

1. 63,2 miljard € provisies in 2011, aan zo’n 2,8 miljoen werknemers, of 71% van het totaal (38% in 2000)11. 

2. Kunnen in rente (maandelijks bedrag) of in kapitaal (alles in één keer). België is op dat vlak internationaal een 
buitenbeentje. In alle landen waar de tweede pijler een belangrijke rol speelt in het pensioenbeleid worden 
aanvullende pensioenen grotendeels in rente uitgekeerd. In België neemt 78% zijn aanvullend pensioen op in 
kapitaal en nog eens 12 % in een mengvorm van kapitaal en rente. Wel kan vastgesteld worden dat de grote 
opname in rente in andere landen grotendeels verklaard wordt door een wettelijke verplichting. Van zodra de 
wetgeving er (gedeeltelijke) opname in kapitaal toelaat, kiezen de meeste gepensioneerden voor kapitaal.

10. Indien er voldaan wordt aan de zogenaamde 80%-regel (om solidariteit van de 1e pijler niet onderuit te halen), namelijk als het 
aanvullend pensioen uitgedrukt in rente + het wettelijk pensioen niet hoger zijn dan de 80% van het laatste verdiende loon. Omwille 
van de complexiteit van deze voorwaarde wordt deze op dit ogenblik amper gecontroleerd.
11. Cijfers Assuralia. 
12. Deze regel stelt dat de verhouding tussen het netto-aandeel van actieven in de welvaart en het netto-aandeel van gepensioneerden 
in de welvaart constant moet blijven. Het belastingsysteem geldt dan als buffer die schokken moet opvangen (bv. verhoging van 
belastingen voor gepensioneerden).
13. Verschenen in De Tijd van 20 november 2013.

2.3. Budgettaire aandachtspunten

Hoe	 houden	 we	 pensioenen	 betaalbaar	 zonder	
de beoogde sociale doelstellingen overboord 
te	 gooien	 (armoederisico	 beperken	 en	
levensstandaard	na	activiteit	behouden)?:

•	 Conjunctureel:	 hoe	 omgaan	 met	 de	
papyboom?	

•	 Structureel:	 hoe	 omgaan	met	 de	 altijd	maar	
stijgende	 levensverwachting	 (ook	 na	 de	
papyboom)?

Is	 een	 verhoging	 van	 het	 overheidsbeslag	 (via	 de	 sociale	
bijdragen,	 personenbelasting,	BTW,	 etc.)	 bespreekbaar	 om	de	
budgettaire	 implicaties	van	de	vergrijzing	 te	kunnen	opvangen,	
of 	‘volstaat’	het	een	groter	deel	van	de,	weliswaar	dalende,	macro-
economische	 productiviteitswinsten	 voor	 de	 opvang	 van	 de	
vergrijzingsgolf 	opzij	te	zetten?	

Dienen	 we	 daarbij,	 als	 duurzaamheidsgarantie,	 in	 ons	
pensioensysteem	 een	 automatische	 correctie	 inbouwen	 voor	
budgettaire	 onevenwichten?	 Kan	 de	 Musgraveregel12 hier een 
oplossing	 bieden?	 En	 kunnen	 we	 het	 fiscaal	 voordeel	 van	 de	
derde	 pijler	 niet	 gebruiken	 als	 glijmiddel	 voor	 een	 systemische	
hervorming	(wat	een	netto	budget	van	om	en	bij	de	300	miljoen	
€	zou	vrijmaken	volgens	recente	cijfers	van	de	FOD	Financiën13)?

KADERSTUK: HET INDIVIDUEEL PENSIOENSPAREN 
OF LEVENSVERZEKEREN (DERDE PIJLER)  

• Type: vrijwillig kapitalisatiesysteem georganiseerd 
op individueel niveau. Het is een soort persoonlijke 
levensverzekering waarbij u elk jaar een zeker bedrag 
stort bij een financiële instelling (bank of verzekeraar).
• Financiering: Iemand bouwt een individueel, 
bijkomend pensioen op gebruik makend van een fiscaal 
voordeel van 30% op een maximum van 950  per jaar. 
Dit kost de fiscus zo’n 500 miljoen € per jaar. 
• Uitbetalingen: de helft van de doelgroep participeert 
op dit ogenblik.  

Zonder	de	pretentie	te	hebben	op	al	deze	complexe	budgettaire,	
sociale,	ethische	en	economische	vragen	een	sluitend	antwoord	
te	kunnen	geven,	bleek	uit	onze	discussies	desalniettemin	een	
consensus te ontstaan over onderstaand pakket van maatregelen 
dat,	 ons	 inziens,	 samen	moeten	worden	 gezien	opdat	 op	 een	
evenwichtige	manier	 het	 hoofd	 zou	worden	 geboden	 aan	 de	
soms uiteenlopende facetten van de pensioenuitdaging. Het 
staat	de	beleidsmakers	uiteraard	vrij	een	eigen	selectie	te	maken	
uit	onderstaande	maatregelen	en	zodoende	onze	beleidsstrategie	
eerder als een catalogus te benaderen. 

-7-
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3. SUGGESTIES  
VAN DE VRIJDAGGROEP
 
A. KRIJTLIJNEN: EEN SYSTEEM GEBASEERD OP 
REPARTITIE EN KAPITALISATIE

Alvorens verder 
in te gaan op 
onze	 specifieke	
voorstellen voor de 
hervorming van het 
pensioenstelsel,	 lijkt	

het	 ons	 opportuun	 om	 de	 grote	 lijnen	
van	 het	 debat	 van	 de	 Vrijdaggroep	 te	
schetsen.	We	willen	daarbij	 in	de	eerste	
plaats	wijzen	op	het	algemene	standpunt	
dat ons hybride pensioenstelsel 
bestaande uit een combinatie van 
repartitie	 en	 kapitalisatie	 moet	 worden	
verdedigd.	 Beide	 systemen	 lijken	 ons	
behoorlijk	 complementair,	 omdat	 ze	
toelaten om de beheerrisico’s van het 
pensioensysteem te spreiden. 
Het repartitiestelsel houdt een 
demografisch	risico	in,	omdat	een	sterke	
stijging	van	het	aantal	gepensioneerden	
ten	 opzichte	 van	 de	 actieve	 bevolking	
budgettaire	en	financiële	onevenwichten	
kan	 veroorzaken	 binnen	 het	 stelsel.	
Buiten een eventueel globaal 
demografisch	 risico	 –	 en	 dus	 ook	
een lage economische productie op 
wereldvlak	–	kent	een	kapitalisatiestelsel	
dit	probleem	niet,	omdat	het	 spaargeld	

van	 de	 werknemer	 wordt	 gebruikt	 om	
zijn	 eigen	 pensioen	 te	 betalen.	 Maar	
deze	 spaargeldkapitalisatie	 wordt	 wel	
beïnvloed	 door	 financiële	 instabiliteit:	
een	 sterke	 daling	 van	 de	 financiële	
markten kan de uitbetaling van de 
beloofde pensioenen in het gedrang 
brengen	 (en	 in	 bepaalde	 gevallen	 zelfs	
een	 pensioendaling	 veroorzaken!).	 Een	
optimale combinatie van beide systemen 
garandeert	 volgens	 ons	 een	 redelijke	
spreiding van de risico’s voor de 
gepensioneerden,	 het	 overheidsbudget	
en de bevolking in het algemeen.

Wij	weerleggen	dan	ook	de	eventuele	eis	
om	 het	 wettelijke	 pensioenstelsel	 af 	 te	
schaffen,	 zoals	 die	 soms	weerklinkt	 bij	
jongeren	die	menen	dat	zij	de	financiële	
druk van de hedendaagse papyboomers 
op het systeem niet hoeven te dragen. 
Uiteraard heeft de generatie die vandaag 
de arbeidsmarkt verlaat collectief  een 
financieel	 engagement	 gecreëerd	 voor	
de	 toekomst	 –	 een	 schuld,	met	 andere	
woorden	 –	 die	 gedeeltelijk	 zal	 moeten	
worden	 betaald	 door	 de	 volgende	
generatie. Toch is het naïef  om niet 

verder	te	kijken	dan	deze	realiteit:	onze	
generatie heeft immers de vruchten van 
het investeringsbeleid van het verleden 
mee	kunnen	plukken	(denk	bijvoorbeeld	
aan	 ons	 kwalitatief 	 onderwijs,	 maar	
ook	 aan	 de	 intra-familiale	 en	 inter-
generationele	transferts).	Een	eenzijdige	
verbreking van het pensioencontract 
lijkt	 ons	 bijgevolg	 niet	 rechtvaardig	 of 	
aanbevolen,	 rekening	 houdend	 met	
de	 crisis	 die	 eruit	 zou	 voortvloeien.	
Hervormingen,	 daarentegen,	 zijn	
volgens	ons	wel	noodzakelijk.

De	 voorstellen	 die	 hieronder	 worden	
toegelicht,	 zijn	 het	 resultaat	 van	
debatten	 binnen	 de	 groep	 en	 werden	
opgebouwd	rond	drie	grote	thema’s.	Het	
eerste	 thema	 betreft	 alle	 noodzakelijke	
elementen	voor	de	verdere	uitbouw	van	
kennis en bestaande expertise over het 
onderwerp.	Het	tweede	thema	groepeert	
alle voorstellen met betrekking tot de 
publieke	 (wettelijke)	 pensioenen	 of 	
de	 zogenaamde	 eerste	 pensioenpijler.	
Het derde thema overloopt alle 
voorstellen met betrekking tot de 
kapitalisatiepensioenen	(2e	en	3e	pijler).	

« EEN COMBINATIE 
VAN REPARTITIE EN 
KAPITALISATIE MOET 
WORDEN VERDEDIGD.»
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B. VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT 
TRANSPARANTIE – BESCHIKBAARHEID VAN 
INFORMATIE – HULP BIJ BESLUITVORMING

M et	 vijfendertig	 miljard	 euro	
vertegenwoordigen	 de	 pensioenen	
ongeveer de helft van het sociale 
zekerheidsbudget	 en	 bijna	 een	 vijfde	
van	 alle	 openbare	 uitgaven	 in	 België,	
goed voor tien procent van het bruto 

binnenlands	 product	 (BBP).	 Hun	 belang	 voor	 de	 bevolking	
is	 minstens	 even	 groot.	 Eender	 welke	 pensioenhervorming	
moet	 dus	 –	 ongeacht	 de	 betrokken	 pijler	 –	 kunnen	 worden	
geëvalueerd	op	basis	van	complete	gegevens	en	moet	gepaard	
gaan met een gedetailleerde analyse die de impact van een 
bepaalde	 voorkeur	 op	 een	 duidelijke	 en	 transparante	 manier	
toelicht.	Helaas	moeten	we	 vaststellen	 dat	 deze	 voorwaarden	
vandaag	 slechts	 gedeeltelijk	 worden	 gerespecteerd,	 wat	 de	
transparantie van de debatten en de doeltreffendheid van de 
besluitvorming	niet	ten	goede	komt.	Er	is	op	heel	wat	vlakken	
nood	 aan	 verbetering,	 maar	 onderstaande	 aspecten	 moeten	
volgens	ons	zo	snel	mogelijk	worden	aangepakt:	

I. GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE 
INKOMSTEN VAN GEPENSIONEERDEN
Om de impact van een pensioenhervorming correct te kunnen 
beoordelen,	 moeten	 we	 uiteraard	 ook	 de	 inkomsten	 van	 de	
begunstigden	 correct	 kunnen	 evalueren.	 Helaas	 zijn	 deze	
gegevens	erg	versnipperd	in	ons	land	(en	in	Europa).	Vermits	
de roerende en onroerende kapitaalinkomsten niet of  foutief  
worden	 verzameld	 via	 de	 belastingaangifte,	 is	 het	 onmogelijk	
om de inkomsten van de gepensioneerden correct en globaal te 
evalueren. Het debat over de aangifte van alle kapitaalinkomsten 
staat uiteraard los van het debat over de pensioenhervorming. 
Maar	 zolang	 er	 geen	 complete	 gegevens	 beschikbaar	 zijn,	
moeten de besluitvormers beschikken over een betere schatting 
van	 de	 inkomsten	 van	 gepensioneerden.	 Dit	 wordt	 des	 te	
meer	 gerechtvaardigd	 door	 het	 feit	 dat	 onze	 ouderen	 het	
leeuwendeel	 van	 het	 roerende	 en	 onroerende	 kapitaal	 van	 de	
Belgische particulieren in handen hebben. Met een correcte 
schatting	 van	 deze	 inkomstenstromen	 zou	 de	 keuze	 tussen	
intra-	 of 	 intergenerationele	 solidariteit	 transparanter	 kunnen	
verlopen.	 Deze	 gegevens	 zijn	 bovendien	 cruciaal	 voor	 een	
correcte	 analyse	 van	 de	 armoede	 bij	 gepensioneerden	 –	 een	
belangrijk	aspect	voor	de	bescheiden	pensioenen	–	en	bieden	
de	mogelijkheid	om	die	opnieuw	te	evalueren.	De	actuele	cijfers	
over	 armoede	bij	 gepensioneerden	 zijn	 immers	 gebaseerd	 op	
een	 enquête14,	 waardoor	we	 ons	 ook	 kunnen	 afvragen	 of 	 de	
bijhorende	statistieken	wel	solide	zijn.	

II. GEGEVENS MET BETREKKING TOT 
DE ZWAARTE VAN DE ARBEID (‘ZWARE 
BEROEPEN’) IN HET KADER VAN DE 
VOORKEURREGIMES
De	 basishypothese	 luidt	 dat	 de	 leeftijd	 waarop	 iemand	
wettelijk	 met	 pensioen	 kan	 gaan	 ongeveer	 gelijk	 moet	 zijn	
voor	 iedereen	of 	–	anders	bekeken	–	dat	het	aantal	gewerkte	
jaren	 gelijk	 moet	 zijn	 voor	 iedereen.	 Iemand	 die	 beslist	 om	
vroeger	 (of 	 later)	 met	 pensioen	 te	 gaan,	 zou	 dan	 een	malus	
(of 	 bonus)	 moeten	 krijgen.	 Er	 bestaat	 echter	 een	 belangrijk	
argument	om	te	eisen	dat	bepaalde	categorieën	van	werknemers	
vervroegd	met	pensioen	kunnen	gaan	zonder	malus,	wanneer	
de	 zwaarte	 van	 de	 arbeid	 hen	 niet	 toelaat	 om	deze	 arbeid	 te	
blijven	 doen	 boven	 een	 bepaalde	 leeftijd	 en	 wanneer	 de	
kenmerken	van	de	arbeid	de	gezonde	levensverwachting	van	de	
werknemer	aanzienlijk	hebben	ondermijnd.	Zonder	ons	uit	te	
spreken	over	de	relevantie	van	bepaalde	regimes,	 lijkt	het	ons	
vanzelfsprekend	dat	ze	–	wanneer	ze	dan	toch	moeten	bestaan	
–	 worden	 geëvalueerd	 op	 basis	 van	 objectieve	 en	 meetbare	
gegevens	 voor	 elke	 socioprofessionele	 categorie	 (gezonde	
levensverwachting,	definitie	van	de	zwaarte	van	de	arbeid,	…),	
met	het	oog	op	een	zo	transparant	en	duidelijk	mogelijke	keuze.	
Zo	niet	bestaat	het	risico	dat	de	toekenning	van	deze	regimes	
eerder	 afhangt	 van	 het	 gewicht	 van	 bepaalde	 pressiegroepen	
en	niet	wordt	gebaseerd	op	de	reële	zwaarte	van	de	arbeid.	De	
sociale	 partners	 proberen	 al	 jarenlang	 te	 onderhandelen	 over	
dit	 vraagstuk,	 zonder	 tastbare	 resultaten.	 In	het	kader	van	de	
recente	 hervorming	 van	 de	 gelijkgestelde	 periodes	 werd	 een	
beperkte	lijst	opgesteld	van	zware	arbeid.	Maar	een	objectiever	
systeem,	waarbij	de	zwaarte	wordt	berekend	in	punten	per	jaar	
zware	 arbeid	 (en	 de	 werknemer	 dus	 bij	 manier	 van	 spreken	
een	 ‘zwaarterugzak’	 opbouwt),	 lijkt	 ons	 gepaster	 wanneer	 de	
voorkeurregimes	moeten	worden	behouden.

III. ARMOEDE BIJ OUDEREN CORRECT 
KWANTIFICEREN
Een	van	de	terugkerende	debatten	over	de	pensioenen	in	België	
berust	op	het	armoedepercentage	bij	gepensioneerden,	dat	vrij	
hoog	 is	 in	 vergelijking	met	 de	 rest	 van	Europa.	Dit	 is	 onder	
meer	 te	 wijten	 aan	 het	 relatief 	 lage	 basispensioen	 in	 België,	
maar	waarschijnlijk	ook	omwille	van	de	artificiële	vertekening	
van	 veel	 lage	 zelfstandigenpensioenen.	 Voor	 dit	 debat	 is	 het	

14. Enquête EU-SILC in de vorm van een vragenlijst, waarbij aan de deelnemers wordt gevraagd welke bronnen van inkomsten zij 
hebben en hoe groot die zijn.
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belangrijk	 om	 zowel	 de	 kwantiteit	
als	 de	 kwaliteit	 van	 de	 beschikbare	
gegevens	 te	 verhogen.	 We	 weten	
weinig	 over	 de	 aanvullende	 inkomsten	
van	 gepensioneerden	 (zie	 punt	 A	
hierboven),	maar	 ook	 andere	 gegevens	
zouden	 nuttig	 zijn	 om	dit	 probleem	 te	
evalueren.	 Zo	 zouden	 we	 bijvoorbeeld	
meer	 inzicht	 moeten	 krijgen	 in	 het	
armoedepercentage per cohort van 
gepensioneerden	 (Zijn	 de	 65-jarigen	 in	
2014	armer	dan	de	65-jarigen	in	2004?),	
per	 socio-economische	 categorie,	 per	
beroepscategorie,	per	geslacht,	etc.

IV. EEN 
KOSTENEVALUATIE 
PER CATEGORIE VAN 
GEPENSIONEERDEN
Het voortbestaan van een repartitiestelsel 
hangt buitenproportioneel af  van het 
vertrouwen	 van	 de	 bevolking	 over	
de	 verschillende	 leeftijdsgroepen	
en cohorten heen. Het verlies van 
vertrouwen	in	het	stelsel	is	dan	ook	een	
sluimerend	 gevaar:	 dat	 zou	 niet	 enkel	
het	 systeem	 en	 de	 bewegingsmarge	
van	 de	 besluitvormers	 beperken,	 maar	
ook	 het	 vertrouwen	 ten	 opzichte	 van	
het	 sociale	 zekerheidssysteem	 in	 zijn	
geheel.	Dat	kan	dan	weer	leiden	tot	een	
verhoging van de fraudeproblematiek 
en een uitbreiding van de alternatieve 
economie	 (een	 fenomeen	 dat	 zich	
vandaag	al	voordoet	in	België).	Met	het	
oog	 op	 transparantie	 en	 duidelijkheid	
omtrent	 de	 geëngageerde	 solidariteit	
(inter-	 en	 intragenerationeel),	 lijken	
afdoende gegevens over de kosten die de 

gepensioneerden	met	zich	meebrengen,	
inclusief  eventuele verschillen in 
levensverwachting	 per	 leeftijdsgroep	
en	 socioprofessionele	 categorie,	
noodzakelijk.	 Volgens	 ons	 kunnen	 we	
zo	 ook	 de	 toetreding	 tot	 het	 systeem	
verhogen,	om	van	daaruit	de	veerkracht	
van	het	pensioenstelsel	en	onze	sociale	
zekerheid	op	lange	termijn	te	versterken.

V. DE ELASTICITEIT VAN 
HET SPAARGELD VAN 
DE BEVOLKING (EN 
DE VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN) METEN 
Omdat ons pensioenstelsel ook 
gebaseerd	 is	 op	 kapitalisatie	 (via	 de	
tweede	en	derde	pijler),	is	het	belangrijk	
om	 meer	 inzicht	 te	 verwerven	 in	 het	
spaargedrag van de burgers en de 
factoren die dit gedrag beïnvloeden. 
Vooral	 voor	 de	 derde	 pijler	 lijkt	 het	
immers	bewezen	dat	 iemand	met	meer	
inkomsten	 ook	 meer	 spaart,	 los	 van	
de	 fiscale	 voordelen	 op	 dat	 gebied15. 
Wanneer	we	een	duidelijk	inzicht	hebben	
in de veerkracht van het spaargeld van 
de	 burgers,	 kunnen	 we	 ook	 gerichter	
de maatregelen en stimuli toepassen 
die	 noodzakelijk	 zijn	 om	 de	 algemene	
werking	 van	 het	 pensioenstelsel	 te	
optimaliseren. 

VI. DE TIJDELIJKE 
MEERKOST VAN 
DE GENERATIE 
BABYBOOMERS 
NAUWKEURIG 
EVALUEREN 
De	pensioenfinanciering	wordt	vandaag	
en in de komende decennia onder meer 
bemoeilijkt	 door	 de	 generatie	 baby-	
of 	 papyboomers.	 Zij	 zijn	 met	 veel	
meer dan de groep die hen opvolgt en 
zullen	 dus	 tijdelijk	 (tot	 hun	 overlijden)	
de	 pensioenkost	 per	 werknemer	
verhogen,	 bijna	 ongeacht	 met	 hoeveel	
jaar	de	pensioenleeftijd	wordt	verhoogd	
(binnen	 de	 politiek	 aanvaardbare	
leeftijdsgrenzen).	

Dit	 onderwerp	 wordt	 echter	 nog	
te	 vaak	 verward	 met	 de	 stijgende	
levensverwachting,	 het	 toenemende	
aantal	 pensioenjaren	 en	 het	 bijhorende	
kostenplaatje	 (wat	 vandaag	 en	
in de toekomst geldt voor alle 
gepensioneerden,	 niet	 enkel	 voor	 de	
cohorte	 van	 babyboomers).	 Om	 beide	
problemen te evalueren en aan te 
pakken,	zou	het	dus	nuttig	zijn	om	een	
precies beeld te hebben van de meerkost 
die	 de	 cohort	 van	 babyboomers	 (d.i.	
de	 generatiecohort	 die	 op	 dezelfde	
leeftijd	 proportioneel	 groter	 is	 dan	 de	
vorige	en	de	volgende	generatie)	oplegt	
aan	 het	 pensioenstelsel.	 Omdat	 deze	
specifieke	 kost	 tijdelijk	 is,	 kunnen	 we	
een	alternatieve	financiering	overwegen	
die	eveneens	beperkt	is	in	de	tijd.	

15. Cheti et. Al, Active vs. Passive Decisions and Crowdout in Retirement Savings Accounts, NBER Working Paper, december 2013.
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C. VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT DE 
HERVORMING VAN DE EERSTE PIJLER 

I. HARMONISERING 
VAN DE DRIE 
PENSIOENSTELSELS 
Vandaag	is	de	eerste	pijler	–	het	wettelijke	
pensioen	 –	 opgebouwd	 rond	 drie	
berekeningsmodules voor de toekenning 
van	pensioenen	(zie	tweede	deel):	er	is	een	
pensioen	voor	ambtenaren,	werknemers	
en	zelfstandigen.	De	scheiding	van	deze	
stelsels	 was	 misschien	 zinvol	 toen	 het	
systeem	werd	 opgericht,	maar	 lijkt	 ons	
vandaag achterhaald. Een loopbaan 

steunt vandaag op uiteenlopende 
ervaringen	 in	 deze	 drie	 statuten	 en	 dit	
zal	ongetwijfeld	nog	vaker	het	geval	zijn	
in de toekomst. Dit onderscheid staat 
een eenvoudige interpretatie van het 
pensioenrecht	 in	 de	 weg	 en	maakt	 het	
moeilijk	 om	 na	 te	 gaan	 welk	 inkomen	
iemand	 later	 zal	 hebben.	 Bovendien	
kan	 het	 een	 carrièreomschakeling	 –	
bijvoorbeeld	 wanneer	 een	 ambtenaar	
ondernemer	 wil	 worden	 –	 of 	
omscholing onnodig afremmen. Het 
financiële	 argument	 dat	 het	 pensioen	
van een ambtenaar hoger is dan dat 
van	een	werknemer	of 	een	zelfstandige	
omdat ambtenaren een lager loon 
hebben,	 lijkt	ook	niet	 langer	te	worden	
gestaafd	door	de	huidige	cijfers16. In het 
verleden moesten er veel ambtenaren 
worden	aangetrokken	om	het	land	weer	
op	 te	 bouwen	 na	 de	 oorlog,	 wat	 de	
invoering	 van	 een	 bijzonder	 voordelig	
sociaal	zekerheidsregime	rechtvaardigde.	
Wij	dringen	er	echter	op	aan	om	goede	

ambtenaren aan te trekken met een 
hoger loon in plaats van met uitgestelde 
inkomsten in de vorm van een pensioen: 
deze	 loonmethode	 is	 immers	 minder	
transparant	 voor	 zowel	 de	 inkomsten	
van het individu als het budgettaire 
kostenplaatje	 voor	 de	 staat	 (het	 is	 een	
methode	 die	 gemakkelijker	 ten	 prooi	
valt van een politicus die met cadeaus 
wil	 strooien	 tijdens	 de	 verkiezingen	 en	
zijn	opvolgers	wil	 laten	opdraaien	voor	
de	kosten).	
De	obstakels	voor	deze	hervorming	zijn	
niettemin	 enorm	 en	 wij	 onderschatten	
die niet. Een volledige uniformering van 
het	pensioen	voor	zelfstandigen	zou	een	

geleidelijke	 aanpassing	 van	 hun	 sociale	
bijdragen	 naar	 werknemersniveau	
rechtvaardigen	 (vandaag	 betalen	
zelfstandigen	 procentueel	 lagere	
bijdragen	die	worden	gelimiteerd	in	euro	
–	 zie	 deel	 2),	 maar	 kan	 een	 negatieve	
impact	 hebben	 op	 de	 werkgelegenheid	
en het ondernemerschap. Dit is een 
bijzonder	 slecht	 idee:	 in	 een	 tijdperk	
waarin	 de	 werkgelegenheid	 vooral	
in	 de	 privésector	 moeten	 worden	
aangezwengeld	 en	 niet	 zozeer	 in	 de	
openbare	sector,	moeten	we	deze	laatste	
niet	nog	aantrekkelijker	maken.
Langs	 de	 andere	 kant	 zou	 een	 abrupte	
daling	van	het	ambtenarenpensioen	(een	
substantiële	verhoging	van	het	pensioen	
van	 werknemers	 en	 zelfstandigen	 lijkt	
budgettair	niet	haalbaar,	tenzij	de	sociale	
bijdragen	 en/of 	 de	 belastingsschalen	
aanzienlijk	 worden	 verhoogd	 of 	 er	
drastisch	 wordt	 gesnoeid	 in	 andere	
budgetten)	 de	 consumptie	 van	 de	
huishoudens destabiliseren en terecht 

ondenkbaar	 zijn	 op	 politiek	 en	 sociaal	
vlak.	De	invoering	van	een	geloofwaardig	
plan	 op	 lange	 termijn	 en	 aangepaste	
maatregelen	 –	 grandfathering	 in	 het	
economische	 jargon	 –	 zijn	 essentieel	
voor	elke	harmonisering,	die	bovendien	
gespreid	 moet	 worden	 doorgevoerd	
over verschillende decennia. Een reden 
te meer om snel actie te ondernemen. 
Ten	 slotte	 lijkt	 ook	meer	 transparantie	
over	de	kosten	van	ambtenaren	(en	hun	
pensioenen)	 aanbevolen.	 Momenteel	
betaalt	 een	 ambtenaar	 slechts	 7,5%	
sociale	 bijdragen,	 terwijl	 de	 staat	
helemaal	 geen	 werkgeversbijdrage	
betaalt	 voor	 haar	 ambtenaren	 (d.i.	 de	

statutaire	 benoemingen).	 Vanuit	 een	
algemeen budgettair standpunt van 
de overheidsinstellingen verandert dit 
niets,	 maar	 de	 werkingskost	 van	 de	
openbare	 besturen	 wordt	 kunstmatig	
verlaagd	door	de	kost	gedeeltelijk	onder	
te	 brengen	 in	 ons	 pensioenstelsel,	
terwijl	 dit	 stelsel	 op	 zoek	 moet	 gaan	
naar	 een	 alternatieve	 financiering.	 Het	
lijkt	ons	dus	ook	wenselijk	om	bepaalde	
boekhoudmethodes van de staat aan te 
passen. 

« EEN LOOPBAAN STEUNT VANDAAG OP 
UITEENLOPENDE ERVARINGEN IN DEZE DRIE 
STATUTEN EN DIT ZAL ONGETWIJFELD NOG 
VAKER HET GEVAL ZIJN IN DE TOEKOMST. » 

16. Zie Economisch Tijdschrift 2011 van de Nationale Bank van België

« HET LIJKT ONS 
DUS OOK WENSELIJK 
OM BEPAALDE 
BOEKHOUDMETHODES 
VAN DE STAAT AAN TE 
PASSEN. » 
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II. MEER OBJECTIVITEIT 
EN EEN CORRECTE 
BOEKHOUDING VOOR 
GELIJKGESTELDE 
INACTIEVE PERIODES 

Om verschillende redenen hebben 
bepaalde personen geen formele baan in 
een	specifieke	fase	van	hun	leven	waarin	ze	
worden	 verondersteld	 actief 	 te	 zijn	 (tussen	
het	 beëindigen	 van	 hun	 studies	 en	 de	
pensioenleeftijd):	 mannen	 of 	 vrouwen	 die	
een	bepaalde	tijd	bij	hun	gezin	doorbrengen,	
werkzoekenden,	 kunstenaars	 die	 slechts	
periodiek	bijdragen	betalen,	…	In	een	regime	
dat	 de	 wettelijke	 pensioenen	 uitsluitend	
beschouwt	 als	 een	 verzekering	 tegen	
veroudering,	 zou	 de	 ontbrekende	 betaling	
van	 bijdragen	 in	 deze	 periode	 moeten	
leiden tot een evenredige vermindering 
van	 het	 inkomen	 dat	 wordt	 gestort	 door	
de	 sociale	 zekerheid	 wanneer	 iemand	 de	
pensioenleeftijd	 bereikt.	 Maar	 ons	 systeem	
is	–	en	wij	vinden	dat	ook	logisch	–	solidair	
en	dus	worden	bepaalde	‘inactieve’	periodes	
beschouwd	als	gelijkgesteld	(aan	het	hebben	
van	een	baan).	Niettemin	vinden	wij	dat	het	
systeem	 meer	 objectiviteit	 en	 transparantie	
aan de dag moet leggen. 

De	periodes	die	kunnen	worden	beschouwd	
als	 gelijkgesteld	moeten	 in	 de	 eerste	 plaats	
objectiveerbaar	 zijn	 en	 mogen	 nooit	 het	
resultaat	zijn	van	ad	hoc	beslissingen	onder	
druk van belangengroepen. Periodes van 
werkloosheid	 lijken	 vanuit	 dat	 standpunt	
logisch	 en	 objectief 	 (voor	 zover	 het	
werkloosheidssysteem	 goed	 is	 opgebouwd	
en effectief  de personen omvat die geen 
werk	 vinden).	 Moeders	 of 	 vaders	 die	
beslissen	 om	 meer	 tijd	 te	 wijden	 aan	 hun	
kinderen	zijn	eveneens	objectieve	kandidaten	
voor	deze	gelijkgestelde	periodes,	voor	zover	
het systeem geen stimulans is voor een 
archaïsche	 gezinswerking.	 Het	 onderscheid	
op dat gebied is echter niet evident. 
Bepaalde	 gelijkgestelde	 periodes	 voor	
andere	 categorieën	 van	 inactieve	 personen	
roepen	meer	vragen	op.	Buiten	welomlijnde	
en	 objectieve	 uitzonderingen,	 moeten	 de	
gelijkgestelde	 periodes	 worden	 toegekend	
aan	personen	wier	inactiviteit	buiten	hun	wil	
om gebeurt en dus niet het gevolg is van een 
individuele	keuze.	

Daarnaast	 moet	 ook	 het	 kostenplaatje	
van de solidariteit die voortvloeit uit de 
toekenning	van	deze	gelijkgestelde	periodes	
transparanter	worden.	Momenteel	brengt	de	
toekenning	 van	 een	 gelijkgestelde	 periode	
op	korte	termijn	geen	enkele	meerkost	mee	
voor	 het	 overheidsbudget,	 omdat	 de	 kost	
pas	 tastbaar	 wordt	 op	 het	 moment	 dat	 de	
persoon	 aan	 wie	 een	 gelijkgestelde	 periode	
werd	toegekend	effectief 	met	pensioen	gaat.	
Dit	geeft	in	onze	ogen	blijk	van	kwade	trouw	
op boekhoudkundig vlak. Volgens ons moet 
er	meer	transparantie	zijn	over	de	budgettaire	
kost	 van	 deze	 gelijkgestelde	 periodes	 op	
het	 moment	 dat	 ze	 worden	 toegekend.	
De	 staat	 zou	 gedurende	 de	 periode	 van	
inactiviteit	 ‘pensioenbijdragen’	 voor	 deze	
personen kunnen storten aan de sociale 
zekerheid,	 wat	 de	 budgettaire	 transparantie	
al	 zou	 vergroten.	 Om	 budgettaire	 laksheid	
te	vermijden,	zou	men	de	staat	zelfs	kunnen	
verplichten	 om	 deze	 bedragen	 te	 storten	
in	 een	 pensioenfonds	 voor	 gelijkgestelde	
periodes	(een	soort	van	nieuw	‘Zilverfonds’).	
Niettemin	kunnen	we	ons	inbeelden	dat	het	
vrij	ongezien	en	verrassend	zou	zijn	om	een	
element van kapitalisatie te integreren in ons 
herverdelingsstelsel. 

III. HET PENSIOENRECHT 
BASEREN OP HET AANTAL 
GEWERKTE JAREN

De	 pensioenleeftijd	 ligt	 momenteel	 vast	
op	 vijfenzestig	 jaar,	 ongeacht	 het	 aantal	
gewerkte	 jaren.	Het	 lijkt	ons	 rechtvaardiger	
en	 logischer	om	geleidelijk	om	te	schakelen	
naar	een	pensioenrecht	dat	wordt	berekend	
op	het	aantal	gewerkte	jaren	in	plaats	van	een	
bepaalde	leeftijd.	Er	kan	een	minimumleeftijd	
worden	 overwogen	 waarop	 elk	 individu	
het	 recht	 heeft	 om	 zonder	 beperkingen	
met	pensioen	te	gaan,	maar	het	kan	niet	de	
bedoeling	zijn	om	een	systeem	in	te	voeren	
dat arbeidsongeschikte personen verplicht 
om	te	blijven	werken.	De	evolutie	naar	een	
systeem dat rekening houdt met het aantal 
gepresteerde	 jaren	 om	 te	 bepalen	 wanneer	
iemand	 met	 pensioen	 kan	 gaan	 (voor	 alle	
duidelijkheid,	het	aantal	gewerkte	jaren	wordt	
al	in	rekening	genomen	bij	de	berekening	van	
het	wettelijke	pensioen	via	de	tantièmes)	zou	
eerlijker	 zijn,	 omdat	 iedereen	 dan	 evenveel	
jaren	 moet	 bijdragen,	 en	 zou	 ook	 sociaal	
rechtvaardiger	 zijn,	 omdat	 personen	 die	

vandaag	 jonger	 beginnen	 te	 werken	 –	 en	
dus	 meer	 jaren	 moeten	 werken	 –	 meestal	
ook	 lager	 opgeleiden	 zijn	 wier	 inkomen	
tijdens	hun	hele	 loopbaan	 (en	dus	ook	hun	
pensioen)	 lager	 ligt	 dan	 het	 gemiddelde.	
Personen	die	laat	op	de	arbeidsmarkt	komen,	
zijn	doorgaans	hoger	opgeleid	en	beschikken	
bijgevolg	ook	over	een	hoger	inkomen.	Het	
zou	dus	niet	ongepast	zijn	om	hen	te	vragen	
op	 latere	 leeftijd	 met	 pensioen	 te	 gaan,	
vooral	 niet	 wanneer	 men	 er	 rekening	 mee	
houdt	dat	zij	meestal	een	beroep	uitoefenen	
dat geen grote fysieke inspanningen vergt en 
waarvoor	een	hoge	leeftijd	geen	grote	fysieke	
belemmering vormt.

IV. MEER SAMENHANG 
TUSSEN BESLUITVORMING 
EN BUDGETTAIRE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
IN HET KADER VAN DE 
AMBTENARENPENSIOENEN 
VAN DE DEELSTATEN 
Momenteel	 worden	 de	 kosten	 van	 de	
wettelijke	 pensioenen	 gedragen	 door	
het	 federale	 niveau,	 via	 de	 sociale	
zekerheid.	 Niettemin	 hebben	 de	 gewest-	
en gemeenschapsambtenaren die met 
pensioen gaan een groeiend aandeel in de 
pensioenkost	 (de	 gemeenschappen	 moeten	
een groot deel van de pensioenkost dragen 
voor	 hun	 ex-ambtenaren).	 De	 deelstaten	
hebben geen beslissingsbevoegdheid op het 
gebied	 van	 de	 wettelijke	 pensioenen,	 maar	
hebben	 wel	 inspraak	 in	 de	 pensioenleeftijd	
van	hun	ambtenaren	en	bijgevolg	ook	in	het	
aantal	bijdrage-	en	pensioenjaren.	Slechts	een	
klein	 deel	 van	 deze	 eventuele	 bijkomende	
kost	 is	 voor	hun	 rekening	en	moet	worden	
gedragen door de federale overheid. In het 
kader	van	de	zesde	staatshervorming	zullen	
er nog meer ambtenaren op deelstaatniveau 
komen.	 Het	 is	 dus	 noodzakelijk	 om	 de	
besluitvorming optimaal te regelen in het 
kader van de geanticipeerde pensioenregimes 
zolang	deze	regimes	nog	blijven	bestaan.

« DE PERIODES DIE KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS GELIJKGESTELD MOETEN IN 
DE EERSTE PLAATS OBJECTIVEERBAAR ZIJN. »
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V. DE PENSIOENLEEFTIJD EN HET EVENTUELE PENSIOENBEDRAG AANPASSEN AAN DE 
EVOLUTIE VAN DE LEVENSVERWACHTING (NOTIONEEL SYSTEEM) 
De	 levensverwachting	 van	 onze	 bevolking	 blijft	 gelukkig	
toenemen,	 maar	 dat	 betekent	 ook	 dat	 de	 kost	 van	 eender	
welk	 pensioenstelsel	 zal	 blijven	 stijgen	 als	 de	 effectieve	
pensioenleeftijd	 niet	 wordt	 aangepast,	 los	 van	 het	 tijdelijke	
probleem van de cohort van babyboomers die met pensioen 
gaat.	Daar	vloeit	een	relatief 	eenvoudig	dilemma	uit	voort,	met	
name	dat	we	collectief 	en	individueel	de	keuze	hebben	tussen	
drie	mogelijkheden	(of 	een	variant	hierop):

•	 De loopbaanduur verhogen om het totaal aantal 
pensioenjaren	aan	te	passen.

•	 Het	 spaarniveau	 van	 de	 werknemers	 verhogen,	 hetzij	
collectief 	 via	 een	 hogere	 sociale	 bijdrage	 voor	 de	
pensioenen,	 hetzij	 individueel	 via	 een	 hogere	 bijdrage	
voor	het	pensioenfonds	(de	eerste	mogelijkheid	berust	op	
solidariteit,	de	tweede	minder).	

•	 Een	inkomensdaling	accepteren	zodra	men	met	pensioen	
gaat,	hetzij	door	een	daling	van	het	wettelijke	(collectieve)	
pensioen,	hetzij	door	een	daling	van	de	spaarinkomsten.	

 

De	 echte	 oplossing	 schuilt	 ongetwijfeld	 in	 een	 combinatie	
van	 deze	 drie	 mogelijkheden.	 In	 dit	 kader	 kan	 de	 verhoging	
van	de	pensioenleeftijd	worden	 aangepast	 aan	de	 stijging	van	
de	 gemiddelde	 levensverwachting	 van	 de	 pensioenbevolking,	
door	 de	 pensioenleeftijd	 te	 verhogen	 volgens	 een	 sleutel	 die	
gebaseerd	 is	op	de	 levensverwachting	 (bv.	 een	 stijging	van	de	
levensverwachting	met	één	jaar	resulteert	in	een	verhoging	van	
de	 pensioenleeftijd	 met	 zes	 maanden).	 Met	 het	 oog	 op	 een	
flexibeler	systeem	en	minder	druk	op	het	individu,	zou	men	de	
werknemer	toch	kunnen	toestaan	om	de	arbeidsmarkt	vroeger	
te	 verlaten.	 In	 plaats	 van	 te	werken	met	 een	 ad	 hoc	 systeem	
–	zoals	dat	vandaag	het	geval	 is	–	zou	men	een	automatische	
berekening	van	de	daling	van	het	pensioeninkomen	(de	derde	
oplossing	hierboven),	die	precies	overeenkomt	met	de	stijgende	
kost	door	het	hogere	aantal	pensioenjaren	en	het	lagere	aantal	
bijdragejaren,	kunnen	voorleggen	aan	het	individu.	Deze	laatste	
kan	dan	in	alle	vrijheid	en	met	kennis	van	zaken	een	beslissing	
nemen.	Dit	 systeem	werd	 in	 verschillende	 vormen	 ingevoerd	
in	 Italië	 en	Zweden.	Het	 voordeel	 van	dit	 systeem	 is	 dat	 het	
demografische	risico	in	het	kader	van	de	eerste	pensioenpijler	
aanzienlijk	 afneemt,	 terwijl	 de	 druk	 op	 het	 individu	 tot	 een	
minimum	wordt	beperkt.	

D. VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT DE 
HERVORMING VAN DE KAPITALISATIEPIJLERS 
(TWEEDE EN DERDE PENSIOENPIJLER) 

I. AMBTENAREN TOEGANG GEVEN TOT DE TWEEDE PENSIOENPIJLER 
Een	 geleidelijke	 harmonisering	 van	 het	 wettelijke	 pensioen	 (zie	
voorstel	2.a.	van	deze	standputennota)	voor	alle	werknemers	zou	er	
logischerwijs	moeten	toe	leiden	dat	alle	werknemers	ook	dezelfde	
rechten hebben voor het kapitalisatiedeel van hun pensioen. Om 
dat	 te	 realiseren,	 lijkt	 een	 uitbreiding	 van	 de	 tweede	 pijler	 naar	
alle	 ambtenaren	 vanzelfsprekend.	 Zo	 zouden	 de	 demografische	
en	 financiële	 risico’s	 worden	 gespreid	 over	 alle	 werknemers	 en	
zouden	de	kosten	van	de	beslissingen	omtrent	de	pensioenen	 in	
de	openbare	sector	minstens	gedeeltelijk	worden	geactualiseerd	in	
de	begroting	van	de	legislatuur	die	de	beslissing	heeft	genomen,	in	

plaats	van	te	worden	doorgeschoven	naar	de	volgende	legislaturen.	
We kunnen dan ook hopen op meer discipline en transparantie in 
de	begroting	van	onze	bestuurders.	Budgettair	kan	de	extra	kost	
voor	 de	 invoering	 van	 deze	maatregel	worden	 gefinancierd	met	
de besparing die de kostendaling van de ambtenarenpensioenen 
in	de	eerste	pijler	oplevert,	voor	zover	de	harmonisering	dan	naar	
beneden	toe	gebeurt	(zie	punt	2.a).	Vermits	deze	twee	voorstellen	
hoogstwaarschijnlijk	parallel	moeten	worden	bekeken,	betreft	dit	
een	omschakeling	op	lange	termijn.	

« HARMONISERING VAN HET WETTELIJKE PENSIOEN ZOU ER LOGISCHERWIJS 
MOETEN TOE LEIDEN DAT ALLE WERKNEMERS OOK DEZELFDE RECHTEN HEBBEN 
VOOR HET KAPITALISATIEDEEL »
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II. EEN MAANDELIJKSE 
UITBETALING VAN 
DE TWEEDE PIJLER 
AANMOEDIGEN IN PLAATS 
VAN EEN UITBETALING IN 
KAPITAAL
Zodra	 iemand	 de	 pensioenleeftijd	
bereikt,	kan	hij	het	kapitaal	dat	hij	samen	
met	zijn	werkgever(s)	heeft	opgebouwd	
laten uitbetalen in één keer of  in de 
vorm	van	 rente	 (maandelijkse	 schijven)	
tijdens	de	rest	van	zijn	 leven.	In	België	
kiest	 men	 –	 in	 tegenstelling	 tot	 het	
merendeel	van	de	OESO-/EU-landen	–	
doorgaans voor een uitbetaling van het 
volledige kapitaal op het moment dat 
men met pensioen gaat. 

Niettemin	 houdt	 deze	 keuze	
verschillende nadelen in. Ten eerste 
beschikt het individu meteen over een 
groot kapitaal en neemt het risico op 
wangebruik	 of 	 een	 slechte	 investering	
van dit kapitaal toe. In een liberale 
samenleving	 als	 de	 onze	 moeten	
we	 deze	 keuze/dit	 risico	 aan	 het	
individu	 laten,	maar	dit	kan	problemen	
veroorzaken	wanneer	deze	persoon	zich	
later	tot	de	staat	wendt	(IGO,	OCMW)	
omdat	 hij	 behoeftig	 wordt.	 Ten	
tweede	 zet	 een	 uitbetaling	 in	 kapitaal	
het	 individu	 ertoe	 aan	 om	 de	 tweede	
pijler	 te	 gebruiken	 als	 een	 vorm	 van	
investering	 (of 	 zelfs	 schenking),	 terwijl	
een	 pensioeninkomen	 oorspronkelijk	
bedoeld is om een inactief  individu een 
redelijke	inkomstenstroom	te	bieden	tot	
het	 einde	 van	 zijn	 leven.	 Dit	 verdraait	
dus min of  meer het achterliggende 
principe	 van	 de	 tweede	 pijler	 en	 de	
bijhorende	 fiscale	 voordelen.	 Ten	
slotte	 wordt	 deze	 kapitaalinning	 vaak	
geïnvesteerd in de vorm van onroerend 
goed	 –	 een	 tweede	 verblijf 	 of 	 een	
opbrengsteigendom	–	in	België	of 	in	het	
buitenland. In het eerste geval neemt de 
vraag	naar	onroerend	goed	toe	en	stijgt	
de	prijs,	wat	een	negatieve	impact	heeft	
op	jonge	gezinnen	die	een	eigen	woning	
zoeken.	 In	 het	 tweede	 geval	 haalt	 de	
Belgische	 economie	 minder	 winst	 uit	
privéconsumptie. 

Een	zuiver	verbod	op	een	uitbetaling	in	
kapitaal	lijkt	niet	wenselijk:	deze	aanpak	
is	te	paternalistisch	en	ligt	waarschijnlijk	

ook erg gevoelig op politiek vlak. 
Niettemin	moeten	we	nadenken	over	de	
invoering	van	stimulerende/ontradende	
maatregelen	 –	 al	 dan	 niet	 fiscaal	 –	 om	
de	opgebouwde	 fondsen	uit	 de	 tweede	
pijler	 vaker	 te	 doen	 uitbetalen	 in	 rente	
in plaats van in kapitaal. We moeten ook 
tussenoplossingen	uitwerken	die	worden	
aangeboden	 door	 de	 verzekeraars	
en	 waarbij	 het	 kapitaal	 in	 geval	 van	
vervroegd	 overlijden	 gedeeltelijk	 kan	
worden	 gerecupereerd.	 Zo	 krijgt	 het	
individu	 meer	 keuzemogelijkheden,	
wat	 uiteindelijk	 ook	 de	 uitbetaling	 in	
maandelijkse	schijven	moet	stimuleren.

III. DE HORIZON EN 
DE AARD VAN DE 
INVESTERINGEN VAN 
PENSIOENFONDSEN 
VERRUIMEN 
De geïnvesteerde bedragen in 
pensioenfondsen	 (groepsverzekeringen,	
vrij	 aanvullend	 pensioen	 voor	
zelfstandigen,	 pensioenfondsen	 uit	
de	 derde	 pijler)	 worden	 financieel	
gekenmerkt door een relatief  lange 
duur:	de	bedragen	worden	geïnvesteerd	
voor	 een	 vrij	 lange	 periode.	 De	
investeringsmogelijkheden	 van	 deze	
bedragen verschillen dus van andere 
spaar-	of 	verzekeringsproducten	waarbij	
het	 kapitaal	 op	 kortere	 termijn	 kan	
worden	 opgenomen.	 Dit	 betekent	 dat	
pensioenfondsen kunnen investeren 
in	 reële	of 	financiële	activa	waarbij	het	
geïnvesteerde bedrag pas verschillende 
decennia	later	kan	worden	geïnd.	

Dit	 is	 erg	 belangrijk	 voor	 onze	
economie,	 omdat	 maar	 weinig	
marktspelers	 de	 mogelijkheid	 hebben	
om	te	investeren	op	heel	lange	termijn.	
Bovendien	 verplichten	 de	 nieuwe	
bankvoorschriften op het gebied van 
solvabiliteit	 –	 en	vooral	 liquiditeit	 (Net	
Stable	 Funding	 Ratio)	 –	 de	 banken	
om de duur van hun leningen en 
investeringskredieten te beperken. Het 
is	dus	essentieel	dat	de	verzekeraars	via	
hun	 pensioenfondsen	 een	 belangrijke	
rol	spelen	in	de	langetermijnfinanciering	
van	 investeringen	 in	 onze	 economie.	
Om	 dit	 te	 realiseren,	 moeten	 een	
aantal beperkingen rond de aard en de 
horizon	 van	 de	 investeringen	 worden	

herzien.	Logischerwijs	kan	de	wetgever	
de	 verzekeraars	 niet	 verplichten	 of 	
stimuleren om vooral te investeren in 
België,	want	dit	zou	een	inbreuk	zijn	op	
het	vrij	verkeer	van	kapitaal	 in	Europa.	
De	 oorspronkelijke	 voorschriften	 voor	
pensioenfondsen bevatten overigens 
wel	 voorkeurelementen,	 die	 werden	
geschrapt	op	uitdrukkelijk	bevel	van	de	
Europese Commissie. 

Niettemin	 lijkt	 het	 ons	 haalbaar	 om	
de	 investeringsmogelijkheden	 van	 de	
groepsverzekeringen,	 VAPZ,	OFP’s	 en	
pensioenspaarfondsen te verruimen 
voor	 een	 deel	 van	 het	 fonds	 en	 zo	
de	 financiering	 van	 reële	 activa	 op	
lange	 termijn	 aan	 te	 moedigen	 via	
infrastructuurprojecten,	 publiek	
private	 samenwerking,	 …	 in	 plaats	
van de fondsen te veel te beperken 
tot	 beursgenoteerde	 activa	 (aandelen,	
obligaties,	…).	

IV. RELATIEVE EN 
ABSOLUTE LIMIETEN 
INVOEREN VOOR DE 
AFTREKBARE BEDRAGEN 
IN HET KADER VAN DE 
TWEEDE EN DERDE 
PIJLER 
Het	 pensioenstelsel	 (gebaseerd	 op	
zowel	 herverdeling	 als	 kapitalisatie)	
is	 bedoeld	 om	 iedereen	 een	 redelijke	
levensstandaard	 te	 bieden	 en	 zoveel	
mogelijk	 mensen	 een	 comfortabel	
leven	 te	 garanderen	 zodra	 ze	 de	
pensioenleeftijd	 bereiken.	 Dit	 moet	 zo	
blijven.	Het	 kan	 niet	 de	 bedoeling	 zijn	
om een minderheid te stimuleren om 
een	aanzienlijk	kapitaal	op	te	bouwen	of 	
hen voordelen toe te kennen voor een 
kapitaal	dat	ze	sowieso	zouden	kunnen	
vergaren.	Net	zoals	het	nuttig	is	om	het	
bedrag	 van	 de	 wettelijke	 pensioenen	
te beperken onder bepaalde bedragen 
die	 vandaag	 worden	 toegepast,	 lijkt	
het	 ons	 gezond	 om	 de	 toegekende	
aftrek	 in	 het	 kader	 van	 de	 tweede	
en	 derde	 pijler	 te	 beperken	 tot	 een	
niveau dat toelaat om een comfortabel 
pensioensupplement	 op	 te	 bouwen,	
zonder	 meer.	 Elk	 individu	 is	 vrij	 om	
meer	 te	 sparen	 wanneer	 hij	 dat	 wil,	
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maar	 de	 staat	moet	 niet	 tussenkomen	 in	 die	 beslissing.	Deze	
redenering houdt ook in dat de extra spaaractiviteit voor de 
opbouw	 van	 een	 pensioenverzekering	moet	 gebeuren	 via	 het	
werk	(tweede	pijler)	en	dat	een	bijkomende	aftrek	in	het	kader	
van	de	derde	pijler	(pensioensparen)	slechts	mogelijk	moet	zijn	
voor	personen	die	geen	of 	te	weinig	voordelen	hebben	uit	de	
tweede	 pijler	 (of 	 misschien	 ook	 personen	 die,	 in	 afwachting	
van	een	harmonisering,	 in	het	 laagste	deciel	van	de	wettelijke	
pensioenen	zitten).	

Daarnaast moeten ook de beperkende regels voor de bedragen 
die	de	werkgevers	opbouwen	voor	hun	werknemers	in	het	kader	
van	de	tweede	pensioenpijler	naar	behoren	worden	uitgewerkt.	
Tot	 de	 vorige	 legislatuur	 konden	 de	 werkgevers	 onbeperkte	
bedragen	 storten,	 voor	 zover	 het	 opgebouwde	 kapitaal	 –	
uitgedrukt	in	de	vorm	van	een	jaarlijkse	rente	–	niet	meer	bedroeg	
dan	80%	van	het	laatste	loon	van	de	werknemer.	Deze	regel	had	
het	averechtse	effect	dat,	enerzijds,	werknemers	en	werkgevers	
massaal	 hun	 toevlucht	 namen	 tot	 groepsverzekeringen	 en,	
anderzijds,	werknemers	opslag	kregen	in	hun	laatste	dienstjaar,	
zodat	de	werkgever	deze	bedragen	ook	effectief 	kon	aftrekken.	
Dit	zal	geleidelijk	worden	aangepast	 tussen	nu	en	2015,	maar	
deze	maatregelen	 lijken	ons	niet	 afdoend.	Volgens	ons	 is	 het	
noodzakelijk	 om	 de	 opgebouwde	 bedragen	 in	 de	 tweede	 en	
derde	pijler	 gedetailleerd	 te	 analyseren,	 om	 te	 garanderen	dat	
de	fiscale	aftrek	(en	dus	de	begrotingsuitgaven)	effectief 	wordt	
geïnvesteerd	 om	 onze	 gepensioneerden	 een	 comfortabele	
levensstandaard	te	bieden,	in	plaats	van	de	bevoorrechte	klassen	
en	ondernemingen	een	fiscaal	cadeau	te	geven.	Vindt	men	de	
lage	en/of 	middelhoge	belastingspercentages	nog	te	hoog,	dan	
moeten	ze	worden	verlaagd	via	een	fiscale	hervorming	en	niet	
via	een	ondoorzichtige	fiscale	aftrek.

V. DE TWEEDE PIJLER VERPLICHT 
MAKEN VOOR ALLE WERKNEMERS (EN 
INACTIEVE PERSONEN?) 
Wanneer	 we	 het	 Belgische	 pensioenstelsel	 beschouwen	 als	
een	 combinatie	 van	 herverdeling	 en	 kapitalisatie,	 moet	 de	
totale	 bevolking	 kunnen	 genieten	 van	 de	 twee	 luiken	 in	 het	
pensioeninkomen.	 Het	 lijkt	 dan	 aantrekkelijk	 om	 de	 tweede	
pijler	 te	 veralgemenen.	 De	 werkgevers	 zullen	 uiteraard	
vrezen	 voor	 de	 arbeidskost	 van	 laaggeschoolden	 en	 zullen	
waarschuwen	 voor	 de	 impact	 op	 de	 werkgelegenheid.	 Maar	
het	lijkt	ons	niettemin	opportuun	om	op	termijn	na	te	denken	
over	de	geleidelijke	invoering	van	een	systeem	dat	steunt	op	een	
relatief 	lage	minimumbijdrage.	

Daarnaast	moet	er	ook	worden	nagedacht	over	de	personen	die	
tijdelijk	geen	baan	hebben	(zie	ook	punt	3.C.III).	Ook	hier	lijkt	
het	 –	 uitgaande	 van	 een	 tweeledig	 pensioenstelsel	 –	 niet	 ger-
echtvaardigd	dat	deze	groep	gedurende	een	bepaalde	periode	
niet	kan	genieten	van	het	kapitalisatiedeel.	Het	lijkt	aantrekkelijk	
om	de	staat	voor	hen	te	laten	kapitaliseren	tijdens	deze	periode	
(bovenop	 de	 eerste	 pijler),	maar	 dit	 legt	 veel	 druk	 op	 de	 be-
groting	en	het	is	niet	zeker	dat	we	de	neuzen	daar	allemaal	in	
dezelfde	richting	krijgen.	Een	geprivilegieerde	toegang	tot	een	
derde	eventueel	hervormde	pijler,	tijdens	of 	na	de	periode	van	
inactiviteit,	zou	dan	een	aantrekkelijke	oplossing	kunnen	zijn.

HET 
PENSIOENSTELSEL 
IS NIET ALTIJD EEN 
STIMULANS VOOR 
DE MOBILITEIT 
VAN PERSONEN IN 
EUROPA

E. ANDERE VOORSTELLEN

I. HET PENSIOENSTELSEL MEER EURO-
FRIENDLY MAKEN
Met het oog op de Europese integratie en de bescherming van 
de	 eurozone	 is	 het	 belangrijk	 om	de	mobiliteit	 van	personen	
in Europa te versterken: dit komt niet alleen de dynamiek en 
economische	 stabiliteit	 van	 de	 zone	 ten	 goede,	maar	 ook	 de	
opbouw	 van	 een	 democratisch	 stelsel	 op	 lange	 termijn.	 De	
pensioenstelsels in de verschillende lidstaten spelen daarin een 
belangrijke	 rol.	De	mobiliteit	 van	 personen	 in	Europa	wordt	
afgeremd	 door	 taalkundige	 of 	 culturele	 barrières,	 maar	 ook	
het	pensioenstelsel	is	niet	altijd	een	stimulans:	de	mogelijkheid	
om	pensioenrechten	‘mee	te	nemen’	(zowel	wettelijk	als	privé)	
is	vaak	niet	duidelijk	of 	helemaal	 transparant	voor	de	burger.	
Initiatieven	 tot	 verbetering	 –	 zowel	 federale	 initiatieven	 als	
Belgische	initiatieven	op	Europees	niveau	–	moeten	dan	ook	op	
de	agenda	worden	gezet.	

II. DE OMZETTING VAN ACTIVA IN 
PENSIOENINKOMSTEN BEVORDEREN 
Heel	wat	gepensioneerden	hebben	een	bescheiden	of 	zelfs	 te	
laag	 inkomen,	 terwijl	 ze	 wel	 tastbare	 activa	 hebben	 vergaard	
tijdens	 hun	 loopbaan	 (een	 vastgoedpatrimonium).	 Vooral	
gepensioneerden	 die	 bijvoorbeeld	 geen	 erfgenamen	 hebben,	
zouden	meer	 financiële	 mogelijkheden	moeten	 krijgen,	 zoals	
een	 omgekeerde	 hypotheek	 (een	 soort	 van	 lijfrente),	 om	 een	
bijkomend	en	terugkerend	inkomen	te	genereren	uit	activa.	
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4. BESLUIT

Z oals	 reeds	 vermeld	 in	 de	 inleiding	 is	 deze	 nota	 niet	 bedoeld	
als	 een	 toonaangevend	 of 	 autoritair	werk	 op	 het	 gebied	 van	
pensioenen,	maar	vormt	dit	document	een	mogelijke	synthese	
van	 de	 mening	 van	 een	 aantal	 jongeren	 over	 ons	 systeem.	
Dit	betekent	niet	dat	deze	nota	de	mening	van	een	generatie	
vertegenwoordigt:	 ze	 geeft	 een	 beeld	 van	 de	 resultaten	 die	

debatten	 en	 discussies	 tussen	 jongeren	 met	 een	 uiteenlopende	 expertise	 en	
een	 verschillend	 perspectief 	 kunnen	 opleveren,	 waarbij	 de	 gevoelige	 punten	
min	 of 	 meer	 het	 hele	 Belgische	 politieke	 spectrum	 vertegenwoordigen.	 Er	
is	 geen	 sprake	 van	 conservatisme	of 	 revolutie.	De	belangrijkste	 principes	 van	
het	 systeem	moeten	 volgens	 ons	 behouden	 blijven.	Maar	 dat	 neemt	 niet	weg	
dat	verschillende	hervormingen	ons	onvermijdelijk	lijken	en	dat,	zelfs	wanneer	
bepaalde	 hervormingen	 heel	 geleidelijk	 moeten	 worden	 ingevoerd,	 deze	
noodzakelijke	traagheid	meteen	ook	aanmaant	tot	een	zekere	dringendheid	(‘Wie	
op	tijd	begint,	is	voor	de	avond	klaar’	luidt	het	gezegde).	Zonder	verandering	is	
het	bijna	mathematisch	zeker	dat	de	kost	van	het	systeem	zal	toenemen	en	telkens	
een	beetje	meer	zal	worden	doorgeschoven	naar	de	toekomstige	werknemers.	Dit	
is	een	gevaarlijk	spel,	omdat	een	vorm	van	poujadisme	–	de	grote	afwezige	 in	
deze	nota	–	in	de	geesten	van	de	volgende	generaties	zou	kunnen	sluipen.	Het	is	
daarom	ieders	plicht	om	een	dergelijke	wending	te	vermijden.	
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