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Structurele versus parametrische hervormingen
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Er is een onderscheid tussen:
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Structurele versus parametrische hervormingen
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Wijzigen de architectuur van een systeem.  

Ontstaan uit de noodzaak om een nieuwe coherentie tot 

stand te brengen. 

Voorbeelden:

Afschaffing van het ziektepensioen bij ambtenaren

Invoering van een puntenstelsel

Invoering van de splitsing van pensioenrechten bij 

echtscheiding

STRUCTURELE HERVORMINGEN
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Structurele versus parametrische hervormingen
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Wijzigen specifieke parameters binnen een bestaande architectuur 

(zoals criteria m.b.t. pensioenleeftijden en loopbaanduurvoorwaarden, 

gelijkgestelde periodes, regularisatie studieperiodes, …). 

Actuariële correcties (bonus, malus, loopbaanduurverlenging, 

pensioenleeftijdverhoging) zijn parametrische hervormingen die in de 

bestaande reglementering uitvoerbaar zijn.

Zijn in vergelijking met structurele hervormingen niet noodzakelijk 

minder drastisch, wat betreft hun concrete gevolgen voor toekomstige 

gepensioneerden en actieven, of hebben niet noodzakelijk minder 

impact.

PARAMETRISCHE HERVORMINGEN
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Inhoud Conceptueel
framework: 
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The World Bank Pension Conceptual Framework
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Inhoud

Principes
van de

Pensioenhervorming



Regeerakkoord 
30 september 
2020:
principes

• Als sociale verzekering vormt het pensioensysteem een sociaal contract 
… ; 

• Pensioenbeleid en werkgelegenheidsbeleid vullen elkaar aan en zijn 
afhankelijk van elkaar; 

• Voorbereiding op basis van berekeningen … ; 

• Behoud van de opgebouwde rechten van de huidige gepensioneerden; 

• De spelregels die voor de ingang van de hervorming van toepassing 
waren, kunnen niet aangepast worden met betrekking tot de reeds 
opgebouwde rechten; 

• De nodige overgangsmaatregelen om voldoende voorzienbaarheid te 
garanderen; 

• Rekening houden met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen … ; 

• Overleg met de sociale partners in de verschillende systemen; 

• De verschillen tussen en binnen de stelsels (werknemers, zelfstandigen, 
ambtenaren) mogen niet toenemen. 



Regeerakkoord
30 september 2020
Eerste pijler: wettelijke pensioenen
enkele cijfers (2020)



Wettelijke pensioenen in cijfers (2020)



Geslacht Aantal 
gepensioneerden

Gemiddeld
Bruto/m

Gemiddeld
Netto/m

Zuiver werknemerspensioen

Man 503.551 1.586,6 1.421,68

Vrouw 359.005 1.077,1 1.022,28

Zuiver ambtenarenpensioen

Man 95.661 3.104,4 2.189,94

Vrouw 85.312 2.741,5 1.939,93

Zuiver zelfstandigenpensioen

Man 31.153 1.249,5 1.211,64

Vrouw 22.410 498,2 476,81

Geslacht Aantal 
gepensioneerden

Gemiddeld
Bruto/m

Gemiddeld
Netto/m

Gemengd pensioen: werknemer + ambtenaar

Man 106.651 2.424,7 1.795,29

Vrouw 66.079 2.273,4 1.722,68

Gemengd pensioen: werknemer + zelfstandige

Man 203.759 1.430,1 1.364,37

Vrouw 88.238 1.019,2 992,39

Gemengd pensioen: zelfstandige + ambtenaar

Man 4.387 3.543,1 2.351,02

Vrouw 1.895 2.774,8 1.918,04

Gemengd pensioen: werknemer + zelfstandige + ambtenaar

Man 14.262 2.306,5 1.764,63

Vrouw 6.356 1.964,7 1.564,92

Wettelijke pensioenen in cijfers: maandbedragen (2020)
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Regeerakkoord
30 september 2020
Eerste pijler: wettelijke pensioenen

optrekken activiteits- en werkzaamheidsgraad?



Regeerakkoord 30 
september 2020: 
optrekken activiteits- en 
werkzaamheidsgraad? 

• Deeltijds pensioen

• Minimumpensioen 1500 euro/m

• Verbetering vervangingsratio

• Afschaffing correctiecoëfficiënt

• Pensioenbonus

• Verhoging pensioenplafond

• Aanpassing SOL & ZIV

• Financiële en sociale houdbaarheid 
garanderen



18

Aanvraag advies

• Aanvraag voor  advies (2/06) van de Ministers Karine Lalieux en David Clarinval aan de sociale partners (CRB en 
NAR)

• « voorstellen van concrete maatregelen waarover ze zich akkoord verklaren of waarvoor ze een engagement 
nemen om erop verder te werken » m.b.t. de volgende 3 thema’s :

1. De financiële en sociale houdbaarheid van het pensioensysteem 

2. De veralgemening en de versterking van de aanvullende pensioenen

3. De modernisering van de familiale dimensie

Werkmethode

• Gemengde subcommissie ad-hoc “pensioenen”

• Kalender:

• September 2022

• Vastleggen van de modaliteiten van de hoorzittingen en de vragen

• Vastleggen van de tussenkomsten tijdens de hoorzittingen

• Oktober 2022

• Thema 1 en 2

• Opstellen van het rapport

• November 2022

• Thema 3

• Opstellen van het rapport

• December 2022

• Goedkeuring van het rapport

• Opstellen van het advies

• Publicatie van het rapport en het advies

Adviesaanvraag bij sociale partners



Financiële en 
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houdbaarheid 
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Financiële en 
sociale 

houdbaarheid 
garanderen



Globaal beheer werknemers
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Globaal beheer zelfstandigen
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Financiering ambtenarenpensioenen
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Regeerakkoord
30 september 2020
Eerste pijler: wettelijke pensioenen

doelstellingen van kostenbeheersing?



Regeerakkoord 
30 september 
2020:
doelstellingen 
van 
kostenbeheersing

• Voor toekomstig gepensioneerden wordt 
naast een minimumloopbaanduur voor het 
minimumpensioen van 30 jaar voortaan ook 
een voorwaarde van effectieve 
tewerkstelling van een nog te bepalen 
omvang of een equivalente maatregel 
ingevoerd; 

• De solidariteit tussen de hoogste pensioenen 
en de lagere pensioenen wordt versterkt;

• Er komt meer convergentie tussen en binnen 
de verschillende stelsels.



Zomerakkoord
van 20 juli 2022

De vertaling van de 
ambities

26



Zomerakkoord
van 20 juli 2022:
pensioenbonus

• Pensioenbonus tussen 2 en 3 euro per dag na de datum van vervroegd 
pensioen of wettelijke pensioenleeftijd (definitieve bedrag wordt bepaald na 
een budgetneutrale analyse)

• Deze bonus zal maximaal 3 jaar opgenomen kunnen worden, met 3
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Zomerakkoord van 
20 juli 2022:
minimumpensioen

• Naast een minimale loopbaanperiode van 30 jaar voor toegang tot het 
minimumpensioen zal een effectieve arbeidsvoorwaarde van 20x250 dagen 
(strikt criterium) en 20x156 dagen (zacht criterium) op de hele loopbaan 
(14.040 dagen) nodig zijn (ingang vanaf 2024 via een overgangsperiode op 
graduele basis)

• Verlaging feitelijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers in invaliditeit

• Dagen van zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof, 
evenals de perioden waarvoor de persoon wordt erkend als persoon met 
een handicap, tellen als dagen effectieve arbeid
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Zomerakkoord
van 20 juli 2022:
Vrouw & 
deeltijds werk

• Deeltijdswerk gaat vooral om vrouwelijke werknemers. Het heeft een 
directe impact op de hoogte van hun pensioenen en kan hen uitsluiten van 
het recht op een minimumpensioen bij gebrek aan een voldoende lange 
loopbaan. 

• Herwaardering van deeltijds werk in de berekening van het 
minimumpensioen.
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Zomerakkoord
van 20 juli 2022

Persbericht:

“Deze nieuwe maatregelen maken deel uit van de hervorming van het 
pensioenstelsel die sinds het begin van de legislatuur werd doorgevoerd. Dit
komt naast de stijging van het minimumpensioen tot 1500 euro netto (buiten
indexering en welvaartsaanpassing) in 2024, de afschaffing van de 
correctiecoëfficiënt voor het pensioen van de zelfstandigen, de hervorming
van de overgangsuitkering of zelfs de verhoging van het berekeningsplafond.”
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Invulling van 
een 
kiesbelofte 
(beleidsnota)

• Minimumpensioen werknemer / zelfstandige 
wordt, naast de indexeringen en de geplande 
welvaartsaanpassingen, opgetrokken: 

• op 1 januari 2021 met 2,65 %;

• op 1 januari 2022 met 5,37 %;

• op 1 januari 2023 met 8,16 %;

• op 1 januari 2024 met 11 % cumulatief

• de inkomensgarantie voor ouderen wordt, naast 
de indexeringen en de geplande 
welvaartsaanpassingen, opgetrokken wordt

• op 1 januari 2021 met 2,58 %;

• op 1 januari 2022 met 5,23 %;

• op 1 januari 2023 met 7,94 %;

• op 1 januari 2024 met 10,75 % cumulatief.
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Invulling van een kiesbelofte
(zonder 3 indexeringen en 4 geplande welvaartsaanpassingen)

32



afschaffing van de 
correctiecoëfficiënt 

Wat betekent dit voor het pensioen van een 
zelfstandige?

• Elk loopbaanjaar levert vanaf 2021 extra 
pensioen op (+45%). Er wordt dan geen 
rekening meer gehouden met de 
correctiecoëfficiënt.

• De nieuwe pensioenberekening geldt voor de 
pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 
januari 2022.

• Voor alle jaren tot en met 2020 gebeurt de 
pensioenberekening volgens het oude 
systeem.



Regeerakkoord
30 september 2020
Tweede pijler: aanvullende pensioenen
enkele cijfers (2020)



DB2P in 
cijfers



DB2P in 
cijfers



DB2P in 
cijfers



DB2P in 
cijfers



Regeerakkoord 
30 september 
2020:
tweede pijler

• Doelstelling om verder te veralgemenen. 

• Harmonisering tussen arbeiders en 
bedienden 

• Aanvullend pensioenplan met bijdrage van 
minstens 3% van het  brutoloon. 

• Engagementen inzake het beleggingsbeleid 
(ESG)

• Analyse kosten (instapkosten, beheerskosten, 
…) van 2de en 3de pijler

• Kostenreductie



Beleidsnota: 
aanvullende 
pensioenen

• Een betere dekking (3%)

• Een harmonisering van de tweede pijler 
(wegwerken discriminaties)

• Een transparante tweede pijler (communicatie)

• Studie & evaluatie van: 

• Pensioensplit (ook in 1e pijler)

• Beleggingspolitiek aanvullende pensioenen

• Verlaging van de kosten voor 
buitenwettelijke pensioenen (legistieke 
vereenvoudiging + automatisering en 
administratieve vereenvoudiging + een meer 
doorgedreven digitalisering zonder daarbij 
uit het oog te verliezen dat niet iedereen 
toegang heeft tot elektronische 
informatiekanalen)



Onderwerp
• Voorontwerp van wet tot wijziging van verscheidene bepalingen tot versterking van de 

transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler
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Belang

• Kwaliteitsvolle pensioencommunicatie: pensioenoverzicht, informatie bij pensionering (tijdelijke 
uitzondering plannen KSZ-gegevens tot 2027), aansluitingsdocument en algemene informatie (ter 
beschikking)

• Administratieve vereenvoudiging: kleine rechten, rol mypension.be, ontdubbeling communicatie 
en afschaffing bepaalde aangiftes FSMA

• Actualisering mypension.be

Acties

• Input aan beleidscel op de 3 ontwerpversies → (o.m.) uitzonderingsbepaling sectoren 2027

• Verschillende werkgroepen transparantie

• Input kabinet, FSMA en Sigedis inzake KB parameters, methodologieën, verwachte prestaties

Lopende dossiers rond transparantie

Stand van zaken

• Voor advies bij Raad van State

• Streefdatum: stemming parlement einde jaar

• Gefaseerde inwerkingtreding (2023-2027)



Informatie bij 
pensionering

• Afschaffing van de dubbele informatieplicht

• Inrichter : 2 maanden voor pensionering

• Pensioeninstelling: “bij” pensionsering

• Eén enkele informatie door de pensioeninstelling

• bij pensionering (signaal Sigedis): 60 dagen 
vóór de pensionering tenzij laattijdig signaal

• in geval van vervroegde opname

• 60 dagen voor de wettelijke pensioenleeftijd

• Tijdelijke uitzonderingsregel voor sectoren
(gegevens uit netwerk)

• 30 dagen-termijn wordt met 6 maanden 
verlengd

• Uitzondering treedt buiten werking op 
1/1/2027
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Regeerakkoord
30 september 2020
Pijleroverschrijdend
enkele cijfers (2020)



Regeerakkoord 30 
september 2020:
varia of 
pijleroverschrijdend

• controle op de naleving van de 
verblijfsvoorwaarde van de inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO)

• principe van de pensioensplit bestuderen

• De verouderde regeling van het ziektepensioen 
voor arbeidsongeschikte ambtenaren …

• cumulregeling voor personen die een 
overlevingspensioen combineren met een 
beroepsinkomen …

• problematiek binnen het stelsel van de 
provinciale en lokale overheidsdiensten

• gelijkaardige problemen binnen andere stelsels 
(bijvoorbeeld journalisten)



Sociale bijstand: IGO
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Waarin verschilt deze
pensioenhervorming?

Conclusie


