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DISCLAIMER
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….. in functie van de vraag

Toekomst van onze pensioenen

Wij spreken al jaren over de “uitdaging van de pensioenen”

Wij lezen bijna elke dag wel iets over de nood aan pensioenhervormingen 

Maar: wat gebeurt er? 

Wat zou er moeten gebeuren? 

Wat zou er volgens u moeten gebeuren? 





EEN AANZET :

OVERZICHT:

I. Belgisch pensioenlandschap

II. Enkele cijfers

III. Pensioenhervormingen: het debat

IV. Madame Soleil: Op langere termijn 

V. Besluit
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I. BELGISCH PENSIOENLANDSCHAP
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I. Belgisch pensioenlandschap
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4° Pijler

3° Pijler

2° Beroepsgebonden
aanvullend pensioen

(AP)

1° Wettelijk pensioen (WP)

Individueel pensioensparen

Levensverzekering



I. Belgisch pensioenlandschap

Belgisch wettelijk pensioenstelsel = meerdere wettelijke pensioenstelsels

Onderscheid tussen de stelsels naargelang het statuut van de werkende

Wettelijk pensioen als werknemer

Wettelijk pensioen als zelfstandige

Wettelijk pensioen als ambtenaar (statutair personeelslid)

Opmerkingen

Meer en meer gemengde loopbanen

Contractanten in de overheidssector

Gezinspensioenen en alleenstaande pensioenen
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I. Belgisch pensioenlandschap
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Bron: https://www.wikifin.be/nl/levensmomenten/pensioen/aanvullend-pensioen

https://www.wikifin.be/nl/levensmomenten/pensioen/aanvullend-pensioen


II. ENKELE CIJFERS
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II. Enkele cijfers: wettelijke pensioenen

Hoeveel personen ontvingen in 2020 een pensioeninkomen?

Statistieken : PensionStat en FPD: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

Verdeling pensioenuitgaven en pensioengerechtigden

Bronnen: PensionStat.be en FPD – Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2020 10

Situatie rustpensioenen Aantal 

rustpensioengerechtigden

Uitgaven

per jaar

Werknemers

(situatie 1.1.2020)

1.910.364 22 miljard

Zelfstandigen

(situatie 1.1.2020)

491.163 2,8 miljard

Ambtenaren

(situatie 2019)

481.000 14 miljard



II. Enkele cijfers: wettelijke pensioenen

Gemiddeld wettelijk rustpensioen per maand

Bron: Ambtenaren: FPD Statisiteken

Bron Werknemers en Zelfstandigen:: analyse VRT n;a;v. verkiezingsbelof 11

Werknemers 1.650 EUR

Bij volledige loopbaan (45)

In de praktijk: in 2020: 

Mannen: 1.311 EUR

Vrouwen: 1.024 EUR

Zelfstandigen In de praktijk 

Mannen: 1.143 EUR

Vrouwen : 712 EUR

Ambtenaren 2.514 EUR 

In het onderwijs: ± 2.800 EUR

Woonzorg-

centrum 

59 EUR per 

dag



II. Enkele cijfers: wettelijke pensioenen

Kost van de wettelijke pensioenen

Overheidsuitgaven: impact op de begroting 

Vergrijzing: kost van de vergrijzing : zie Jaarlijks Verslag van de Studiecommissie voor de 
vergrijzing (juli 2021) :

Sociale uitgaven verbonden aan vergrijzing: 24,6% van het bbp in 2019 

29,8% van het bbp in 2070 

Budgettaire impact: stijging kost van de vergrijzing  + 5,2%

Pensioenuitgaven: in 2019: 10,5% 

in 2050: 14,% 

Gezondheidszorg: in 2019: 7,8%

in 2050: 10% 
12

Systeem van 

repartitie



II. Enkele cijfers: wettelijke pensioenen

Financiële houdbaarheid ? Duurzaamheid van onze pensioenen

 Wat wil men behouden?  

 Uitdaging = NIMBY  

Sociale houdbaarheid ? Duurzaamheid van onze pensioenen

Armoedegrens: is dat de doelstelling van een wettelijk pensioen?

Oplossingen???? “langer werken, meer mensen aan de slag, langer aan de slag…”  

Haalbaarheid voor de actieve beroepsbevolking?

Financiering van de wettelijke pensioenen: herzien? 

Hervormingen: NIMBY

Grondslag van verschillen “tussen” en “binnen” verschillende pensioenstelsels : geen taboe

Appelen met appelen vergelijken 13

NIMBY



II. Enkele cijfers



II. Enkele cijfers : tweede pijler

3,5 mio werknemers bouwen een aanvullend pensioen op 

o via sector en/of via ondernemingspensioenstelsels

o 53 sectorale pensioenstelsels 

o 116.595 ondernemingspensioenstelsels

Dekkingsgraad: 6 à 7 op 10 werknemers

Bron: FSMA Tweejaarlijks verslag mei 2021 www.fsma.be : gegevens op 1.1.2020

Verslag Rekenhof (november 2020)

3,8 mio personen zijn aangesloten aan een aanvullende pensioentoezegging (75% van de 
beroepsbevolking)

Pensioenreserves : 85,6miljard EUR
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http://www.fsma.be/


II. Enkele cijfers : tweede pijler werknemers

Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen (organismes voor de financiering van pensioenen)

o aantal aanvullende pensioenstelsels

o bedragen van de opgebouwde pensioenreserves    

Pensioenreserves: ± 60 miljard EUR

Gemiddelde pensioenreserve die opgebouwd was op 1.1.2020

o in sectorale pensioenstelsels

o in ondernemingspensioenstelsels

Bron: FSMA Tweejaarlijks verslag mei 2021 www.fsma.be : gegevens op 1.1.2020
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Systeem van 

kapitalisatie

http://www.fsma.be/


II. Enkele cijfers : tweede pijler

Verslag Rekenhof 

 gebruikt in het kader van de pensioenhervormingen huidige regering/Minister

“sociale onrechtvaardigheden” – “ongelijkheden”

 In 2017 genoot 1% van de gepensioneerden 20% van het totaal bedrag van de betaalde 
aanvullende pensioenen

en 

 70% van de gepensioneerden ontvingen samen 10% van de betaalde aanvullende 
pensioenen
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II. Enkele cijfers : tweede pijler

Working Paper van het Federaal Planbureau (mei 2021): “Belastinguitgaven voor tweede 
pijler pensioenen in België”

Fiscale incentives voor de tweede pijler in vraag stellen 

Systeem van sociale onrechtvaardigheden

 Indien het fiscaal gunstig regime voor de aanvullende pensioenen afgeschaft zou worden, zou 
men enkele miljarden kunnen besparen

 In tijden van begrotingstekort…

Ramingen: indien de bijdragen die gestort worden in aanvullende pensioenstelsels zouden 
belast worden volgens het gewone regime: 3,5 miljard extra inkomsten: 2 miljard voor de 
werknemersstelsels en 1,5 miljard voor de stelsels van de zelfstandigen
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II. Enkele cijfers : tweede pijler

Enkele bedenkingen bij de tweede pijler:

Veralgemenen en democratiseren +  versterken (3%)

Maatschappelijk belang 

Risico shifting omwille van wettelijk kader (investeringen, verantwoordelijkheden)

Lange termijn: rechts(on)zekerheid

Stabiliteit (fiscaliteit)

Vertrouwen van alle stakeholders

Uw mening?
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III. PENSIOENHERVORMINGEN: 
HET DEBAT
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Voer voor debat

Initiatieven voor maatschappelijk debat

Wat bepaalt het reegeerakkoord? 

Wat stelde onze Minister van Pensioenen reeds voor? Wat 
denkt u ervan? 



III. Pensioenhervormingen

Regeerakkoord : hoe de vergrijzing aanpakken?

Werkzaamheidsgraad 

Productiviteit 

Budgettair : controle

Pensioen en werk: samen

o SWT

o Zachte landingsbanen

o Deeltijds pensioen

o Re-integratie langdurig zieken
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III. Pensioenhervormingen
Regeerakkoord : 
Minimumpensioen 1.500 EUR

 Minimumpensioen van 1.500 EUR 
netto per maand voor volledige 
loopbaan van 45 jaar

 Mits voorwaarden

o loopbaan van 30 jaar

o met “een” voorwaarde van effectieve 
tewerkstelling : de omvang van deze 
effectieve tewerkstelling moet nog 
bepaald worden

 Geleidelijk: tegen 2024
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III. Pensioenhervormingen

Regeerakkoord :  “oog hebben voor de vervangingsratio’s”

Verklaring: loonplafond voor de berekening van de wettelijke pensioenen

Voor werknemers

Voor zelfstandigen 

Plafonds voor ambtenaren

Welk loon als pensioengrondslag?

Loonplafonds stijgen mee

Maar : ze worden niet afgeschaft

En : de maxima/plafonds worden evenmin gelijk getrokken in de verschillende stelsels 

Bedoeling : tred houden met de loonstijgingen: hoe?
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III. Pensioenhervormingen

Belangrijke bedenking: pensioen is één zaak maar evolutie en welvaartsvastheid van een 
pensioen is een andere zaak: het ene zonder het andere kan ook leiden tot armoede of 
uitholling van vervangingsratio

Regeerakkoord: afschaffen van correctiefactor voor de zelfstandigen

Aandachtspunt: voor tijdvakken van arbeid gesitueerd in de toekomst 
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III. Pensioenhervormingen

Principes van de hervormingen:

Rekening houden met iedereen: jong en oud: intergenerationeel: generatiepact: sociaal contract 

Pensioenbeleid en werkgelegenheidsbeleid vullen mekaar aan

Becijfer de hervormingsvoorstellen

Behoud van opgebouwde rechten van de huidig gepensioneerden

Spelregels kunnen niet aangepast worden m.b.t. reeds opgebouwde rechten

Overgangsmaatregelen om voldoende voorzienbaarheid te garanderen
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III. Pensioenhervormingen

Kanttekening bij het principe inzake “niet raken aan verworven of opgebouwde rechten”

Wat betekent dit? 

Uw mening? 

1. Reeds gepensioneerden: geen impact ook indien nieuw gepensioneerden beter af zijn ?

2. Vanaf welke leeftijd is er voldoende voorzienbaarheid? 

3. Indien leeftijdsgroepen bepaald worden : dezelfde voor alle stelsels? werknemers, zelfstandigen, 
ambtenaren?

4. Hoe lang mag het duren vooraleer 100% impact bereikt wordt?
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III. Pensioenhervormingen

Principes van de hervormingen:

Genderongelijkheid: loonkloof mannen/vrouwen : pensioenkloof mannen en vrouwen

o Kanttekening en verklaring

o Berekeningselementen van wettelijk pensioen: stelsel +loon + loopbaan

o Zachte sectoren – harde sectoren: rijke/minder rijke sectoren

o Deeltijdse tewerkstelling en werkonderbrekingen 

Mypension.be kan u helpen bij uw keuzes : 

Lees: “kan u de mogelijke impact laten zien van de invulling die ‘gegeven wordt’ aan uw loopbaan”

Uw keuze? 

Uw mening?
28



III. Pensioenhervormingen 29

Uw online

pensioendossier

https://www.mypension.be/


III. Pensioenhervormingen

Principes van de hervormingen:

Overleg met de sociale partners 

o IPA 2021

o Vraagt stabiliteit, rechtszekerheid (tweede pijler)

o Antwoord van onze Minister

o Overleg: maatschappelijk debat

o Ook andere actoren betrekken in het debat

De verschillen tussen en binnen de pensioenstelsels van de werknemers, zelfstandigen en 
ambtenaren mogen niet toenemen

Convergentie  versus  discriminatie 

Uw mening?
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III. Pensioenhervormingen

Principes van de hervormingen:

Solidariteit tussen de hoogste en de lagere pensioenen moet versterkt worden

o Wat betekent dit?

o Minimumpensioenen worden opgetrokken. 

o Wanneer spreek je van “lagere” pensioenen?

o Komen de vervangingsratio’s hier ook in het debat?

o Komt de financiering om de hoek kijken? 

o Bijdragen op niet-geplafonneerde lonen en pensioenen op geplafonneerde lonen

o Geen hogere belastingen, maar is een solidariteitsbijdrage een belasting?
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III. Pensioenhervormingen

Principes van de hervormingen:

Meer convergentie “tussen” en “binnen” de verschillende pensioenstelsels

Vraag: hoeveel pensioenstelsels bestaan er ? 

Hoeveel verschillen bestaan er? 

Transparantie : als basis voor een degelijk maatschappelijk debat 
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III. Pensioenhervormingen

Hervormingen in de tweede pijler:

 Veralgemening

 Harmonisering arbeiders en bedienden

 Versterken: bijdrage: optrekken tot 3% van het loon 

Kanttekening: loonmarge van 0,4%?

 Investering: green deal : engagement in beleggingen: duurzaam en ESG 

Kanttekening: info en impact

Kosten in kaart brengen, analyseren en maatregelen nemen indien nodig

33



III. Pensioenhervormingen

Andere werven:

 Pensioensplit: “het principe van de pensioensplit zal bestudeerd worden”

Problematiek van de echtscheidingen 

Mypension.be zal verder uitgebouwd worden 

Recente enquête over informatie over uw pensioen

Enkele resultaten toegelicht

Top 3 vragen waarop mensen een antwoord willen? 

Wat denkt u? 

40% van de slapers kent zijn pensioeninstelling (verzekeraar/pensioenfonds) niet!
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

Minimumpensioen van 1.500 EUR netto per maand

o Politiek nog geen consensus over de voorwaarden

o Loopbaan 30 jaar  - effectieve tewerkstelling ???

o Herwaardering van deeltijdse loopbanen (gendergelijkheid) 

o Dat het minimumpensioen opgetrokken wordt tot 1.500 EUR netto per maand is verworven, als 
principe 

o Uitwerking: politiek compromis
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

Minister wil werken in fases en haar voorstellen zijn ingegeven door een rode draad als 
doelstelling: sociale onrechtvaardigheden en ongelijkheden wegwerken

Kanttekening: werk aan de winkel

Goed begonnen en goed gescored: ongelijkheid volgens opleiding

Ongelijkheid volgens opleidingsniveau: 

Beginnen werken op 18 met vervroegd pensioen op 60 na loopbaan van 42 jaar

Gelijke loopbaanvoorwaarde voor iedereen voor de toegang tot vervroegd pensioen
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

Kanttekening: levensverwachting verschilt naargelang opleidingsniveau…

Feiten en statistieken 

Gevoelig en evolutief

Actuariële waarde van het pensioen: actuariële correctie

Evolutieve normale pensioenleeftijd: in functie van de levensverachting
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

Genderongelijkheid: dit is een andere ongelijkheid die onze Minister bij voorrang wil 
aanpakken

o Vrouwen hebben een kortere loopbaan

o Werken meer deeltijds

o Loonkloof mannen/vrouwen
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

De ongelijkheid in de aanvullende pensioenen

o De Minister “volgt” de vraag van de sociale partners 

o Geen wijziging in fiscaliteit van de aanvullende pensioenen tijdens deze legislatuur

o Reacties van de sector 

o Reacties van economen, Planbureau, Hoger raad voor Financiën,…
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III. Pensioenhervormingen

Wat konden wij al vernemen? Initiatieven van onze Minister van Pensioenen

Recent in de pers: voorstellen van Minister Lalieux

Pensioenbonus

Deeltijds pensioen

Overlevingspensioen

 In de derde fase (eind 2021): veralgemening aanvullend pensioen (3%) en de pensioensplit
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IV. MADAME SOLEIL OP LANGERE 
TERMIJN ?
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IV. Op langere termijn?

Madame Soleil

Waar wil men geraken? Wat is of zou de doelstelling moeten zijn? 

Eenvoudig, transparant uniform pensioenstelsel voor iedereen die 
werkt en dat een degelijk welvaartsvast pensioeninkomen garandeert
Pensioenhervormingen: aandachtspunten : hoe er geraken?

Enkele aandachtspunten
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IV. Op langere termijn?

Visie : weet u 
het?

Structurele 
hervormingen? 

NIMBY

Lange termijn: 
voorbeeld: 

pensioenbonus
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IV. Op langere termijn

De fundamentele vragen: financiële en sociale houdbaarheid van onze wettelijke pensioenen

o Uw mening?

o Een debat met wie?

De sociale onrechtvaardigheden en de ‘typisch Belgische koterijen”

o Convergenties tussen de verschillende pensioenstelsels

o Verschillen wegwerken binnen de stelsels : voorbeelden

o Begin met transparantie : onderzoeksjournalistiek

 Intergenerationeel : sociaal contract met de burger (repartitiesysteem)

o Vertrouwen op lange termijn
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IV. Op langere termijn

Hervormingen

o Hoe? Welke technieken?

o Sociaal rechtvaardig 

o Zgn. “verworven” rechten of “opgebouwde rechten” versus reeds opengevallen rechten

o Voldoende informatie en communicatie : beperkte overgangsperiode

o Indien nieuw stelsel sociaal rechtvaardig is: toekomstige opbouw volgens nieuw stelsel 

o Geen privileges, geen uitzonderingen, geen afwijkende regimes

o Het debat van de zware beroepen: uw mening? 
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IV. Op langere termijn

Transparantie en de verdere uitbouw van Mypension.be 

o Interesse

o Recente enquête onder jongeren

o Bewustwording 

o Financiële kennis

o Onderwijs 

o Sector zelf: KIS 
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www.mypension.be
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http://www.mypension.be/


IV. Op langere termijn

Enkele hervormingen nader onder 
de loep genomen
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IV. Op langere termijn

Enkele hervormingen nader onder de loep genomen

Minimumpensioen van 1.500 EUR 

o Voor wie? 

o Perceptie van de mensen

o Gevaar van nieuwe sociale onrechtvaardigheden (minimum en maximumpensioenen)

o Politiek compromis: basis voor duurzame hervorming

o Neveneffecten
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IV. Op langere termijn

Toetredingsvoorwaarden op basis van loopbaanjaren voor iedereen gelijk

o Niet meer gekoppeld aan pensioenleeftijd

o Let wel: de normale pensioenleeftijd blijft behouden en wordt geleidelijk opgetrokken

o Sociale rechtvaardigheid

o Gaat over de toegang tot het pensioen, niet over het bedrag van het pensioen
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IV. Op langere termijn

Herwaardering van deeltijds werk/werkonderbrekingen: genderongelijkheid

o Aandachtspunt: “gelijkgestelde perioden”

o Echt maatschappelijk debat over de “effectieve tewerkstelling”

o Combineren met initiatieven inzake tewerkstelling: werkbaar werk

o Opnieuw ongelijkheden in functie van waar men werkt

o Stand van zaken vandaag 

o Transparantie vandaag?

o Zoek creatieve oplossingen voor invulling van de loopbaan met impact op het pensioen
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IV. Op langere termijn

Pensioenbonus

o Vertrouwen op lange termijn 

o Ervaring van het verleden : leer van het verleden

o Nieuwe sociale onrechtvaardigheden 

o Stel eerlijk de vragen: Wie zal er gebruik van maken? Wat kost het? Hoe lang zal deze vaas 
te water gaan? 

o “Geluk” hebben om in die time window te vallen
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IV. Op langere termijn

Deeltijds pensioen

o Welke voorwaarden?

o Welke gevolgen: link met het aanvullend pensioen sinds de duurzaamheidswet

o Inschatting van succes: welke parameters? Welke reacties van werkvloer? Input sociale 
partners

o Complexiteit in beheer ‘KIS’

o Denk aan creatieve ideeën voor financiering 
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IV. Op langere termijn

Aanvullende pensioenen: ongelijkheid, veralgemenen, versterken

o Ongelijkheid

o Van waar komt de ongelijkheid?

o Hoe kan je oplossen? 

o Vergelijk appelen met appelen 

o Zijn er haalbare alternatieven? 

Vrees over de rol van de aanvullende pensioenen?

Vraag naar kapitalen en renten?
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Sociale onrechtvaardigheden en budgetcontrole?

55This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

Wettelijk pensioen 

1.500 EUR

http://www.groundreport.com/top-8-mobile-apps-makes-real-cash/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


IV. Op langere termijn

Pensioensplit

o Wettelijke pensioenen, aanvullende pensioenen

o Samenlevingsvormen : in verschillende aspecten: update nodig

o Hoe los je op? 

o Welke visie ? 

o Hoe een split implementeren ?

o Sociale onrechtvaardigheden wegwerken, geen nieuwe creëren
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V. BESLUIT
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Heeft u nu voer voor het debat ?



Dank u voor uw aandacht

Lut Sommerijns
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