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HEADLINE
De voorspellingen van het Monitoringcomité voor de sociale zekerheid zijn alarmerend.1 De 
uitkeringen stijgen met 20,7% tussen 2020 en 2024, van 46.123 miljoen euro in 2020 tot 55.655 
miljoen euro in 2024. De uitgaven in de gezondheidszorg stijgen met 23,9% en de pensioensuitgaven 
met 22,6%. In dezelfde periode zullen de bijdragen aan de sociale zekerheid stijgen met 14% (op basis 
van een veronderstelde jaarlijkse loongroei van 3%).

SAMENVATTING
De uitgaven in de pensioenen stijgen veel sneller dan de inkomsten. Dat komt door de stijging van de 
pensioenen in combinatie met de toenemende vergrijzing, het zogenaamde dubbele sneeuwbaleffect. 
Omdat de vergrijzing vast staat en de werkgelegenheid niet gegarandeerd is, pleiten wij voor een 
gezamenlijke inspanning van beide generaties. Die wordt in de praktijk gekenmerkt door het beginsel 
van koopkrachtpariteit tussen werkenden en gepensioneerden. Vervolgens komen we terug op het 
sociaal contract, voorgesteld door de Commissie Pensioenhervorming, en de maatregelen die de 
regering-Michel heeft genomen. De maatschappij verandert wel, onze pensioenen niet. We besluiten 
met de noodzakelijke modernisering van ons pensioensysteem op basis van het repartitiestelsel. Of 
het nu gaat om een pensioen op basis van punten of om een individuele pensioenrekening, het moet 
een systeem zijn dat ons tegen politieke, economische en financiële onzekerheden beschermt en zich 
aan nieuwe arbeidsvormen aanpast.

1 Monitoring comité, Raming 2020-2024, BOSA, FOD Beleid & ondersteuning, Brussel 2 September 2019, p170.
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DE GELEIDELIJKE SCHIPBREUK VAN ONZE PENSIOENEN
Als we de krantenkoppen erbij halen, worden we geconfronteerd met rampen, waarvan ongelijkheid, 
migratie, populisme en klimaatverandering de belangrijkste zijn. Naast deze rampen lijkt de 
naderende schipbreuk van de pensioenen van miljoenen huidige en toekomstige gepensioneerden 
onze media en politici niet al te zeer te verontrusten. 

Wij gebruiken de term “schipbreuk” (of ramp), niet omdat we het leuk vinden om te dramatiseren en 
te overdrijven, maar wel omdat de beschikbare officiële rapporten en statistieken erop wijzen dat het 
met de financiering van onze pensioenen echt fout aan het gaan is. Ons pensioenstelsel valt uiteen. 

De situatie is alarmerend en geeft weinig reden tot optimisme. Volgens alle gekwalificeerde 
waarnemers (onder wie ook de leden van de Commissie Pensioenhervorming waarvan wij deel 
uitmaken) is het van essentieel belang dat de vakbonden, de werkgevers en de regering opnieuw 
over de wettelijke pensioenen onderhandelen om tot een akkoord te komen over hoe de financiering 
ervan verzekerd blijft.

Die overeenkomst moet zich vertalen in een verlaging van de pensioenen, een verhoging van de 
bijdragen, langer werken of een slimme combinatie van die opties. Voorlopig stellen we ons tevreden, 
en dat is niet nieuw, door het probleem met een aantal ad-hoc maatregelen naar de volgende 
legislatuur uit te stellen (als het al geen lapwerk is) om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als 
tijdbesparende redmiddelen zijn er onder meer de afschaffing van de pensioenbonus, de geleidelijke 
verschuiving van de wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030, de afschaffing 
van de diplomabonus voor ambtenaren, de afschaffing van de eenheid van loopbaan en de discussie 
over de zware beroepen. Inmiddels zijn de jaarlijkse kosten van de pensioenuitgaven in 10 jaar tijd 
met bijna 15 miljard gestegen. Nog verrassender is dat niet de vergrijzing de grootste boosdoener 
is, maar wel de herwaardering van de pensioenen. Hindriks en Baurin (2019) tonen aan dat de 
stijging van de uitgaven voor driekwart te wijten is aan een stijging van het gemiddelde pensioen. 
Dat betekent dat van de stijging van 14,6 miljard uitgaven bijna 11 miljard toe te schrijven is aan de 
stijging van het gemiddelde pensioen, terwijl 3,6 miljard toe te schrijven is aan de groei van het aantal 
gepensioneerden.

www.itinerainstitute.org
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Bron: Hindriks en Baurin (2019)

Die verklaring voor deze pensioeninflatie staat haaks op de huidige beweringen over de vermindering 
van de pensioenen. De verhoging van de pensioenen suggereert duidelijk dat de indexatie van de 
pensioenen centraal moet staan in de discussie over de financiering ervan. Men begrijpt niet altijd dat 
een herwaardering van de pensioenen met 2% een jaarlijkse meeruitgave van 1 miljard euro betekent 
voor de pensioenen die gedurende de hele pensioenperiode gewaarborgd moeten worden. Rekening 
houdend met vervroegde uittreding duurt het gemiddelde pensioen nu 22 jaar voor mannen en 
26 jaar voor vrouwen, of gemiddeld 24 jaar. De cumulatieve kosten van de herwaardering van 2% 
bedragen dus uiteindelijk 24 miljard. We kunnen de pensioenen een paar jaar bevriezen, maar we 
moeten inzien dat de besparing in kwestie in hoge mate afhankelijk zal zijn van het niveau van de 
inflatie en de loonstijging. Er kan aanzienlijk bespaard worden als de inflatie hoog is en de salarissen 
sterk stijgen (productiviteit), zo niet is er misschien helemaal geen sprake van besparingen.

Realistische besparingsoplossingen zijn kort samengevat de verhoging van de inkomsten, de 
vermindering van de uitkeringen en het uitstellen van de pensioengerechtigde leeftijd.

We weten dat ons land (net als alle buurlanden) vergrijst en dat onze sociale zekerheid onder druk staat 
door de aanzienlijke toename van het aantal gepensioneerden aan wie ze over een steeds langere 
periode steeds hogere pensioenen moet betalen. Het is onmogelijk om deze hogere pensioenen te 
blijven betalen met de bijdragen van de actieve bevolking. Zoals uit onderstaande figuur blijkt, stijgen 
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sinds 2003 de werkgevers- en werknemersbijdragen aanzienlijk trager dan de pensioenuitgaven. De 
bijdragen evolueren in dezelfde mate als de economische groei, wat betekent dat hun aandeel in 
het BBP min of meer constant blijft. De taxshift lijkt het aandeel van de bijdragen in het BBP dus 
niet te hebben veranderd. Het aandeel van de pensioenuitgaven in het BBP daarentegen is sinds 
2007 aanzienlijk toegenomen. Het steeg van 8,5% in 2007 tot 10,5% in 2017. Volgens de recentste 
voorspellingen van het FPB in het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV 2018) zal 
het aandeel van de pensioenen in het BBP in 2040 verder stijgen tot 13%, alvorens in 2070 tot 12,3% 
te dalen. We komen later nog op die voorspellingen terug. 

Bron: Hindriks et Baurin (2019)

Het probleem is acuut en de vooruitzichten op massale pensioneringen in de komende twee decennia 
zullen de situatie niet verbeteren. De enige mogelijke en geloofwaardige oplossingen lijken nu al 
bijzonder pijnlijk en ondenkbaar voor politici en sociale partners die de mensen liever blijven vertellen 
wat ze willen horen dan wat ze moeten weten. Onpopulaire maatregelen zijn evenwel nodig als we 
ons pensioenstelsel niet failliet willen laten gaan met gepensioneerden zonder uitkeringen die voor 
hun levensonderhoud op hun kinderen een beroep moeten doen. 

De stilte in de pers over dat rampzalig vooruitzicht oorverdovend. Als het gaat over de toekomst van 
de pensioenen, blijft de media hangen in de huidige onderhandelingen over de pensioenvorming, in 
de strijd om het prachtige repartitiestelsel voor pensioenen in stand te houden dat de rest van de 
wereld ons matig benijdt (en waarin jongeren niet sterk meer lijken te geloven) en in de standpunten 
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van onvermurwbare vakbonden, die theatraal maar heel duidelijk de burgers bang maken. Volgens 
een recente studie van de OESO is het pensioen een van de grootste bekommernissen van de Belg. 
Die bezorgdheid ligt meer bij het bedrag dan bij de pensioenleeftijd. Meer dan zes op de tien Belgen 
zijn dus bang om “peanuts” of bijna “peanuts” te krijgen. De leeftijd lijkt onze medeburgers minder 
zorgen te baren, zoals blijkt uit de verkiezingsenquête van de PS van april 2019. Daarin was (tegen 
alle verwachtingen in) de terugkeer van de pensioenleeftijd naar 65 jaar niet prioritair (maar het 15e 
voorstel op 25). Het is niet de eerste keer dat de vrees voor de ineenstorting van het systeem en de 
bedragen van de toekomstige pensioenen in het hoofd van onze medeburgers rondspoken. Als die 
angst blijft bestaan, is dat ook omdat politici te lange tijd vergeten zijn de verantwoordelijkheid voor 
die netelige kwestie op zich te nemen en omdat de burgers zich niet laten misleiden door politieke 
verklaringen en verkiezingsbeloften die na de verkiezingen als sneeuw voor de zon smelten.

Percent of respondents identifying each risk as one of the top three greatest long-term (beyond 
the next decade) risks to themselves or their immediate family, 2018

Notes: Respondents were asked to identify the three greatest risks to themselves or their immediate family from a list of 
five risks. Respondents had the option of selecting zero, one, two, or three risks.
Source: OECD Secretariat estimates based on the OECD Risks That Matter survey
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LOKROEP 
Een succesvolle pensioenhervorming kan alleen op een transparante en open manier doorgevoerd 
worden. Om te beginnen moeten we ons de kernvraag stellen die al zo lang taboe is: hoe gaan 
we de kosten van de vergrijzing in de komende decennia verdelen? Wat is de verdeling tussen de 
aanpassingen van de financieringen, de verlenging van de loopbaanduur en de wijziging van de 
pensioenen (via loon- en prijsindexatie)? Die vragen zijn tot nu toe nog nooit echt gesteld en toch 
lijken ze essentieel om een open en transparante dialoog met de sociale partners op gang te brengen. 

Momenteel worden die vragen omzeild met de magische oplossingen van werkgelegenheid en 
migratie. Bij de werkgelegenheid moet men uitgaan van een werkgelegenheidsgroei die meer dan de 
helft van de kosten van de vergrijzing opvangt. De demografische voorspellingen van het FPB wijzen 
erop dat het aandeel van de gepensioneerden (65 jaar en ouder) in de totale bevolking toeneemt 
van 16,8% in 2000 tot 24,35% in 2040. Dat is een groei van 50%. Het aandeel van de werknemers 
van 25 tot 50 jaar stijgt van 36,42% in 2000 tot 30% in 2040. Het resultaat is een groei van meer 
dan 50% van de demografische afhankelijkheidsratio (het aantal mensen van 67+ tegenover het 
aantal mensen tussen 18-66 jaar).2 In het kader van die vergrijzing van de bevolking gaat het FPB 
uit van een werkgelegenheidsuitbreiding van 30%, die dus drie vijfde van de vergrijzende bevolking 
absorbeert (zoals uit de onderstaande grafiek blijkt). Die hypothese is het referentiescenario van het 
FPB dat door de Studiecommissie voor de Vergrijzing wordt gebruikt om haar prognoses te maken. De 
werkgelegenheidsgroei is toe te schrijven aan een drieledig effect: migratie, waardoor de werkende 
bevolking (gemiddeld 20.000 eenheden per jaar) toeneemt, de toegenomen arbeidsparticipatie 
van vrouwen en migranten, en de hogere participatiegraad van oudere werknemers. Concreet 
betekent dit dat de participatiegraad van de 60- tot 64-jarigen stijgt van 40% in 2020 tot 60% in 
2040 (een stijging met de helft) en die van de 65- tot 69-jarigen van 6,4% in 2020 tot 23% in 2040 
(een verviervoudiging). Volgens die voorspellingen van het Federaal Planbureau zou de economische 
afhankelijkheid met 20% toenemen (tegenover een toename van de demografische afhankelijkheid 
met 50%). Het verschil wordt verklaard door een stijging van het totale werkgelegenheidsniveau 
met 30%. Kortom, drie vijfde van de vergrijzing zou door de toename van de werkgelegenheid 
opgevangen worden; de resterende twee vijfde zou dus gefinancierd moeten worden. De oplossing 
om de werkgelegenheid uit te breiden, is zeer aantrekkelijk en, zoals bij elke aantrekkelijke oplossing, 
zijn we er minder toe bereid om ze in vraag te stellen. Maar de evolutie van de werkgelegenheid is een 
variabele die waarschijnlijk onzekerder is dan die van de demografie. Voorzichtigheid is dus geboden, 
omdat de financiering van de sociale zekerheid op een solide basis gebaseerd moet zijn en niet op 
onzekere veronderstellingen. Daarom moeten we een B-plan overwegen waarin de werkgelegenheid 
tussen 2020 en 2040 constant blijft. In Hindriks en Baurin (2019) worden beide scenario’s bekeken 
en de resultaten zijn zeer uiteenlopend. Als de werkgelegenheid in 2040 constant zou blijven, zou de 
economische afhankelijkheid tussen 2020 en 2040 met 35% toenemen (in vergelijking met een stijging 

2 Zie Duyck et al. (2018)
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van 20% in het referentiescenario van het FPB met een werkgelegenheidsgroei). Dat lijkt misschien 
beperkt, maar de impact is aanzienlijk op het vlak van aanpassingen van de bijdragen of pensioenen. 
In het geval van een aanpassing via uitsluitend bijdragen, moeten de bijdragen in het constante 
werkgelegenheidsscenario met 35% stijgen (tegenover een stijging van 20% in het referentiescenario). 
Omgekeerd, als de aanpassing alleen via de pensioenen gebeurt, moeten de billijke pensioenen bij 
een constante tewerkstelling met 25% dalen tegenover 12% in het referentiescenario.

Bron: SCvV 2018

HET SOCIAAL CONTRACT 

De pensioenhervorming is een langetermijnhervorming waarmee geen enkele vorm van populisme en 
lobbying gemoeid mag zijn. De pensioenhervorming is geen technische aangelegenheid, hoewel we 
de technische gevolgen ervan ernstig moeten nemen. Die werden (voornamelijk) door de Commissie 
Pensioenhervorming en de Academische Raad van Pensioenen geanalyseerd. De hervorming is duidelijk 
van politieke aard. Het belang ervan ligt in het feit dat ze de inter- en intragenerationele solidariteit 
in stand moet houden. Principes zoals toegankelijkheid, transparantie, solidariteit en soliditeit van 
het systeem moeten in de context van demografische en arbeidsmarktontwikkelingen gegarandeerd 
worden. 

www.itinerainstitute.org
https://www.hogeraadvanfinancien.be/sites/default/files/public/publications/hrf_vergrijzing_2018_07_0.pdf
https://www.conseilacademiquepensions.be/
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Het ontwerp voor een structurele, pragmatische en niet-dogmatische pensioenhervorming moet een 
pensioenstelsel invoeren op basis van gemeenschappelijke regels (pensioenstelsel voor ambtenaren, 
werknemers en zelfstandigen). Het moet de intergenerationele solidariteit in stand houden, iedereen 
voor zijn keuzes verantwoordelijk houden, door solidariteit de zwaksten beschermen en iedereen 
de kans geven om de vruchten van zijn werk te plukken door het pensioen te koppelen aan de 
inspanningen op het vlak van bijdragen. 

Onze medeburgers verliezen soms de visie op het algemeen belang en hun onderlinge afhankelijkheid. 
Iedereen verdedigt koste wat het kost zijn eigen belangen: het egoïsme van sommigen voedt dat van 
anderen. Als we aan de vervreemding geen einde maken, als de jongere generaties het vertrouwen 
in het pensioenstelsel verliezen, waarom zouden ze dan voor een systeem kiezen waarin ze niet 
geloven? Waarom zouden ze het door hun werk financieren? Als ouderen aan de achteruitgang van de 
levenskwaliteit en het welzijn van de actieve bevolking geen aandacht meer besteden, stellen we ons 
bloot aan “generationeel egoïsme” dat de fundamenten van onze sociale zekerheid kan ondermijnen. 
We moeten durven toegeven dat de armoede bij ouderen momenteel overal in Europa afneemt, 
terwijl ze bij de jongeren toeneemt. Het armoedepercentage is nu hoger bij de jongeren dan bij de 
gepensioneerden. Volgens Eurostat bedroeg het armoederisico in Europa in 2016 24% voor jongeren 
van 18 tot 24 jaar, tegenover 14% voor mensen ouder dan 65 jaar.

De pensioenhervorming is vooral een sociaal project dat het vertrouwen van jongeren in de hulp 
aan ouderen en de aandacht van ouderen voor de levenskwaliteit van jongeren moet vergroten. Als 
we de heersende sfeer van angst rond de pensioenen, maar ook de evolutie van de arbeidsmarkt en 
de maatschappij in het algemeen willen tegengaan, moeten we geloofwaardige, betrouwbare taal 
spreken tegen iedere burger die zich terecht zorgen maakt. 

PENSIOENHERVORMINGEN MICHEL 1 (2014-2019)
Het regeerakkoord van oktober 2014 over de pensioenhervorming vermeldt vier belangrijke punten 
die onze aandacht getrokken hebben. 

In de eerste plaats wordt naar een structurele hervorming gestreefd: “De inspanningen dienen te 
worden aangevuld met structurele hervormingen die voldoende bijdragen tot de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn, in het bijzonder via een pensioenhervorming uitgevoerd volgens 
het rapport van de expertengroep voor de pensioenhervorming 2020-2040 als wetenschappelijke 
basis, evenals een loopbaanhervorming. Deze hervormingen zullen in werking treden tussen nu en 
2030.” (p. 20)

www.itinerainstitute.org
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Ten tweede wijzigt het akkoord de wettelijke pensioenleeftijd op basis van het verslag van de 
Commissie: “De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en zal in 2030 67 jaar 
bedragen, overeenkomstig het rapport van de expertengroep.” (p. 21) 

Ten derde voorziet het akkoord in de onderling afgestemde invoering van een wettelijk kader voor 
het pensioen met punten: “De regering zal, in nauw overleg met de sociale partners en het Nationaal 
Pensioencomité, een wettelijke basis met inwerkingtreding ten laatste in het jaar 2030 opstellen voor 
een puntensysteem voor de pensioenberekening, dat een correcte weerspiegeling van opgebouwde 
rechten is.” (p. 23)

Ten vierde voorziet het akkoord in mechanismen voor automatische aanpassingen: “De regering zal 
een wettelijke basis opstellen met inwerkingtreding ten laatste in het jaar 2030 die automatische 
aanpassingen van de voorwaarden om het wettelijk en vervroegd pensioen op te nemen, mogelijk 
maakt. Deze automatische aanpassingen kunnen gebeuren in samenhang met de demografische en 
financiële evoluties binnen het pensioensysteem en de stijging van de levensverwachting.” (p. 23)

Wat is er al bereikt?

In overeenstemming met het regeerakkoord werd deze legislatuur gekenmerkt door verschillende 
maatregelen waarbij het verslag van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 soms als 
wetenschappelijke basis ... of als voorwendsel gebruikt werd. 

De meest in het oog springende (maar ook de meest controversiële) hervorming is de verhoging van 
de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Een andere belangrijke hervorming 
is de aanscherping van de voorwaarden om op vervroegd pensioen recht te hebben. De leeftijds- 
en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen bleven in 2015 en 2016 ongewijzigd. Vervolgens 
werd de loopbaanvoorwaarde verhoogd tot 41 jaar in 2017 en 42 jaar in 2019. De leeftijd waarop een 
vervroegd pensioen uitgekeerd kan worden, is verhoogd naar 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar in 2018. 
Voor lange loopbanen wordt er een uitzondering gemaakt: vanaf 2019 zijn de loopbaanvoorwaarden 
vastgesteld op 44 jaar voor pensionering op 60 jaar en 43 jaar voor pensionering op 61 jaar. 

Daarnaast is besloten om van het principe van eenheid van loopbaan af te zien, zodat een persoon die 
meer dan 14.040 dagen werkt, pensioenrechten blijft opbouwen. Zo zijn ook de maximumbedragen 
voor toegestane beroepsinkomsten, in combinatie met een rustpensioen na de wettelijke 
pensioenleeftijd of na 45 jaar loopbaan, afgeschaft. De ontvangen beroepsinkomsten in combinatie 
met een rustpensioen geven evenwel geen bijkomend recht op het wettelijke pensioen. Bij een 
vervroegd pensioen en een overlevingspensioen worden de huidige inkomensgrenzen gehandhaafd. 

Wat het pensioen met punten betreft, is de regering er niet echt in geslaagd om de wettelijke basis te 
leggen voor een systeem dat de rechten die tijdens deze legislatuur zijn vastgelegd, correct weergeeft. 

www.itinerainstitute.org
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Evenmin heeft de regering voldaan aan haar wens om de voorwaarden voor (vervroegd) pensioen 
automatisch aan te passen aan de demografische en financiële veranderingen in het pensioenstelsel 
(de babyboomgeneratie) en aan de stijging van de levensverwachting. 

Met het oog op de harmonisatie van de pensioenstelsels heeft de regering maatregelen genomen om 
de verschillen tussen de pensioenstelsels te verkleinen, zowel voor de berekening als voor de toegang 
tot het vervroegde pensioen. De symbolische maatregel is de afschaffing van de diplomabonus voor 
de toegang tot het pensioen en de harmonisatie van de voorwaarden om studiejaren af te kopen. De 
afschaffing van de preferentiële tantièmes in het stelsel van statutaire ambtenaren wordt opgeschort 
bij gebrek aan een akkoord over zware beroepen in de overheidssector. 

Wat de zware beroepen betreft, besloot de regering de sociale partners een maximale lijst van 
beroepen te laten opstellen die op interprofessioneel niveau als zwaar beschouwd kunnen worden. 
Er is over dat thema nog geen akkoord bereikt en het is moeilijk denkbaar dat er een akkoord kan 
worden bereikt (zie rapport Soete & de Calattaÿ 2019).

Bij de invoering van het gemengd pensioen (een werknemerspensioen voor de jaren als contractueel 
personeelslid en een ambtenarenpensioen voor de jaren als statutair personeelslid) wijzigde de 
regering ook het wettelijk kader voor de aanvullende pensioenen om de openbare besturen en de 
overheidsbedrijven ertoe aan te moedigen om een aanvullend pensioenstelsel voor contractueel 
personeel te ontwikkelen. Sinds de invoering van een gemengd pensioen in de overheidssector 
wordt voor de berekening van het ambtenarenpensioen geen rekening meer gehouden met de jaren 
gepresteerd als contractueel personeelslid. Dat is een bijzonder gevoelige hervorming, aangezien 
vandaag twee op de drie ambtenaren contractuele personeelsleden zijn en statutaire benoemingen 
steeds zeldzamer worden omdat ze voor de werkgever zeer duur zijn.

De regering stemde over de modaliteiten voor een deeltijds pensioen dat vanaf oktober 2019 
beschikbaar is. Het deeltijdse pensioen dient vooral voor wie momenteel geen toegang tot 
de eindeloopbaanstelsels heeft, zoals zelfstandigen, bepaalde ambtenaren (in Vlaanderen) en 
werknemers met onvoldoende loopbaanjaren. In overleg met hun werkgever kunnen werknemers 
die in het jaar voorafgaand aan hun aanvraag ten minste 80% van een voltijdse tewerkstelling 
uitoefenden, vanaf de leeftijd waarop ze tot het vervroegde pensioen toegang hebben, de helft 
van het pensioen ontvangen waarop ze recht hebben. In ruil daarvoor moeten de werknemers hun 
beroepsactiviteit verminderen tot hoogstens de helft van een voltijdse tewerkstelling. Een werknemer 
blijft tijdens de deeltijdse beroepsactiviteit pensioenrechten opbouwen voor de deeltijdse loopbaan 
tot de datum van het volledige pensioen. Dat is een groot verschil met het tijdskrediet aan het einde 
van de loopbaan, dat voor de berekening van de pensioenrechten volledig meetelt. 

www.itinerainstitute.org
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Kader: Is een halftijds pensioen voordeliger dan een tijdskrediet? 

We nemen hier de simulatie over van het kabinet van Pensioenen, die in L’Echo van 1 april 
2019 verschenen is. Stel dat Pierre en Jean allebei ambtenaren zijn met een maandsalaris 
van 4.500 euro en een vervroegd maandelijks pensioen op 63-jarige leeftijd van 3.150 euro. 
Pierre kiest voor een deeltijds tijdskrediet in plaats van een vervroegd pensioen tussen 63 
en 65 jaar. Hij ontvangt dus de helft van zijn maandsalaris (2.250 euro) en een maandelijkse 
uitkering van de RVA van 425 euro, voor een totaalbedrag van 2.675 euro tot zijn volledige 
pensioen. Jean daarentegen kiest voor een halftijds pensioen tussen 63 en 65 jaar. Net 
als Pierre ontvangt hij dus de helft van zijn maandsalaris (2.250 euro), maar ook de helft 
van zijn vervroegde pensioen (1.575 euro). Dat komt neer op een totaalbedrag van 3.825 
euro (tegenover 2.675 euro voor Pierre). Jean ontvangt dus een maandelijks inkomen 
tussen 63 en 65 jaar dat 1.150 euro hoger is dan dat van Pierre. Dit komt overeen met een 
jaarlijks verschil van 13.800 euro gedurende twee jaar. Pierre blijft wel met zijn tijdskrediet 
volledige pensioenrechten opbouwen tussen 63 en 65 jaar om op 65 jaar een pensioen 
van 3.300 euro te verkrijgen. Met zijn halftijdse pensioen bouwt Jean pensioenrechten op 
voor een halftijdse tewerkstelling tussen 63 en 65 jaar om op 65 jaar een pensioen van 
3.225 euro te verkrijgen. Dat komt overeen met een jaarlijks verschil van 900 euro. Het 
halftijdse pensioen resulteert dus in een jaarlijkse salarisverhoging van 13.800 euro tussen 
63 en 65 jaar, tegenover een verlies van 900 euro na 65 jaar. Vanuit het standpunt van de 
staatsbegroting verdient de formule van het deeltijdse pensioen de voorkeur boven het 
deeltijdse tijdkrediet omdat de werknemer dan de deeltijdse inactiviteit financiert door 
een deel van het pensioen op te nemen, dat niet meer opgebouwd wordt.

De regering heeft ook een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) ingevoerd: ze kunnen 
nu vrijwillig een aanvullend pensioen van de tweede pijler opbouwen bij een instelling naar keuze 
en volgens de voorwaarden naar keuze, dankzij inhoudingen op het nettosalaris door de werkgever 
(geplafonneerd op 3% van het salaris voor het jaar n-2, maar rekening houdend met wat al voor 
hen in de tweede pijler werd betaald). Ze genieten dan van de fiscale voordelen van de aanvullende 
pensioenregelingen die de werkgevers invoeren. De Academische Raad van Pensioenen bracht 
een kritisch advies over dit VAPW uit.3 De paradox van de hervorming is dat ze het initiatief aan de 
aangeslotene geeft en hem voor complexe keuzes stelt. We weten nochtans uit ervaring uit het 
buitenland dat de grootste obstakels voor de aangeslotene bij de opbouw van een aanvullend 
pensioen uitstel en verwarring zijn.4 Het aanvullende pensioenstelsel NEST in het Verenigd Koninkrijk 
heeft aangetoond aan dat de automatische deelnemingsmechanismen en de vereenvoudiging van de 
aanvullende pensioenen doeltreffend zijn. 

3 https://www.conseilacademiquepensions.be/
4 Improving retirement incomes considering behavioral biases and limited financial knowledge, chapter 5 in OECD Pension Outlook 
2018.

www.itinerainstitute.org
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Ten slotte heeft de regering het pensioen van alleenstaande zelfstandigen geharmoniseerd door 
het geleidelijk aan te passen aan dat van alleenstaande werknemers. Zelfstandigen die als natuurlijk 
persoon werken, hebben voortaan ook toegang tot de tweede pensioenpijler. 

BELEMMERINGEN VOOR LANGERE LOOPBANEN
Evenwichtige aanpassingsmechanismen zijn essentieel voor ons pensioenstelsel. Daarom moet 
de geleidelijke verlenging van de beroepsloopbaan een sleutelrol spelen. Dat is een duidelijke 
vereiste, aangezien de loopbanen korter zijn dan in het verleden en gedurende een langere periode 
recht geven op hogere pensioenuitkeringen. Een verlenging van de loopbaan lijkt wenselijk, maar 
is om verschillende redenen moeilijk haalbaar. Ten eerste staan langere loopbanen haaks op ons 
huidige pensioenstelsel, dat korte loopbanen bevordert en onder een gebrek aan flexibiliteit voor 
zware beroepen en geleidelijke pensionering lijdt. Ten tweede wordt de verlenging van loopbanen 
belemmerd door de terughoudendheid van de werkgevers die vrezen ‘oudere’ werknemers te 
moeten opleiden en behouden door de extra kosten die ze meebrengen. Ten derde, en voornamelijk 
in de overheidssector, verliezen oudere werknemers hun motivatie als ze langer moeten werken en 
worden ze soms de deur gewezen om plaats te maken voor interne promoties. Ten vierde, we lopen 
geen marathon met de snelheid van een sprint. Werknemers kunnen langer werken zolang ze tijdens 
hun loopbaan onderbrekingen, opleidings- en omscholingsperioden kunnen inlassen. De paradox 
vandaag is dat onze levenscyclus langer wordt, maar dat onze competentiecyclus korter wordt als 
gevolg van de digitale revolutie en artificiële intelligentie. In vergelijking met de Scandinavische 
landen investeren we te weinig in de opleiding van werknemers. De pensioenhervorming kan alleen 
succesvol zijn als we de belemmeringen voor de verlenging van loopbanen kunnen wegnemen, 
waarbij we moeten aanvaarden dat extra financiering nodig is om het evenwicht te herstellen. Om een 
rechtvaardige hervorming voor alle generaties door te voeren, is het ook noodzakelijk om de kosten 
van de vergrijzing beter over de generaties te verdelen via mechanismen die niet alleen de bijdragen 
maar ook de uitkeringen aanpassen. Dat betekent dat ons pensioenstelsel op een transparante 
manier beheerd moet worden om vertrouwen en een draagvlak bij de bevolking te creëren. 

TERUG NAAR DE TOEKOMST: HET PENSIOEN MET PUNTEN
In haar verslag van juni 2014 stelt de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor om het 
pensioenstelsel om te vormen tot een pensioenstelsel met punten. Dat voorstel is in het regeerakkoord 
van 11 oktober 2014 opgenomen. Wat is zo’n stelsel precies en hoe werkt het concreet?

In een stelsel met punten bepaalt de ‘kilometerstand’ en niet de leeftijd wanneer mensen met 
pensioen gaan. Wie eerder aan zijn carrière begint, kan dus eerder met pensioen gaan. Gedurende 
je hele loopbaan verzamel je punten op een ‘puntenrekening’, evenredig aan je brutoloon in 
verhouding tot het gemiddelde brutoloon. Perioden van inactiviteit (vergoede werkloosheid, ziekte, 
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ouderschapsverlof, tijdskrediet enzovoort) leveren ook punten op. Bij de pensionering wordt het 
pensioen berekend in euro door alle (of een deel van de) punten op de ‘rekening’ om te rekenen 
op basis van de waarde van het punt en de omzettingscoëfficiënt voor een eventueel vervroegd 
pensioen. De waarde van het punt is openbaar, zodat werknemers de evolutie van hun pensioen 
kunnen volgen aan de hand van het aantal punten dat ze verzameld hebben. 

De website van de Academische Raad van Pensioenen geeft een volledige beschrijving van het pensioen 
met punten, zoals het door de Raad voorgesteld is.5 

De pensioenberekening:

 het pensioenbedrag = (aantal opgebouwde punten tijdens de loopbaan) x (de waarde van 
 het punt) x (de omzettingscoëfficiënt).

De waarde van het punt. De waarde van het punt is gelijk aan de verhouding tussen het gemiddelde 
bruto maandsalaris en de referentieloopbaan (bijvoorbeeld 43 jaar), vermenigvuldigd met een 
targetvervangingsratio. De referentieloopbaan vertegenwoordigt de duur van een zogenaamde 
‘normale’ loopbaan. Die zogenaamde normale loopbaan evolueert zeer waarschijnlijk in functie van 
de levensverwachting. Concreet betekent dit dat hoe hoger de levensverwachting is, hoe langer de 
referentieloopbaan is. Het principe is dat de referentieloopbaan in verhouding tot de stijgingen van 
de levensverwachting uitbreidt om het aantal ‘vereiste’ jaren werk per pensioenjaar te stabiliseren. 
De trend van de laatste decennia is dat de loopbaan gekrompen is en het aantal jaren pensioen met 
een verhoogd gemiddeld pensioen gestegen is. Dat lijkt ons een schending van het sociaal contract 
tussen de generaties: mensen werken minder lang voor een hoger pensioen gedurende een langere 
periode. De waarde van het punt is dan afhankelijk van de doelvervangingsratio. Het sociaal contract 
moet net een bepaald, stabiel en voorspelbaar vervangingsratio garanderen voor mensen met een 
normale carrière. Ten slotte wordt de waarde van het punt geïndexeerd aan de hand van de evolutie 
van het gemiddelde brutoreferentiesalaris. De doelvervangingsratio wordt bij de overgang naar het 
systeem met punten vastgelegd om (gemiddeld genomen) gelijkwaardige pensioenen in het oude 
en het nieuwe systeem te waarborgen. Er werd een microsimulatie uitgevoerd van de impact van 
een gedeeltelijke overgang naar een puntensysteem op een cohort van recent gepensioneerde 
werknemers (Peeters, 2017). De analyse richt zich op het effect van de herwaardering van de (in 
ons huidige systeem ontbrekende) loopbaansalarissen op basis van de gemiddelde loonstijging, die 
in het puntensysteem impliciet is. Uit de studie blijkt dat gepensioneerden met een laag pensioen, 
laaggeschoolden en vrouwen bij de hervorming winnen en dat gepensioneerden met een hoog 
pensioen, hoogopgeleide mensen en mannen verliezen. De reden daarvoor is dat de herwaardering 
de berekening van de pensioenen weer in evenwicht brengt in het voordeel van de salarissen aan het 
begin van de loopbaan en in het nadeel van de salarissen op het einde van de loopbaan.

5 Voor een pedagogische beschrijving van het puntenverdelingssysteem zie Devolder et al. (2017). Voor meer technische en gede-
tailleerde beschrijvingen zie Devolder (2019) en Schokkaert et al. (2018).

www.itinerainstitute.org
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Ten slotte hebben we de omzettingscoëfficiënt. Wat is dat? De omzettingscoëfficiënt is een 
vorm van actuariële correctie die sinds de afschaffing van de pensioenbonus in 2015 niet meer 
in ons pensioenstelsel voorkomt. De actuariële correctie is op het verschil tussen de werkelijke 
loopbaanduur en de duur van de referentieloopbaan gebaseerd.6 Ter vereenvoudiging kunnen we 
stellen dat die ‘coëfficiënt’ de budgettaire impact van een vervroegd of uitgesteld pensioen tegenover 
de referentieloopbaan moet compenseren. Dat lijkt ons normaal en België is in dat opzicht een 
uitzondering omdat er op het vlak van pensioenen geen actuariële correctie is. Als we minder werken, 
is het logisch dat ons pensioen lager is. Het omgekeerde geldt, als we langer werken. Daaraan voegen 
we toe dat de omzettingscoëfficiënt leeftijd automatisch aangepast wordt aan de evolutie van de 
levensverwachting. Hoe hoger de levensverwachting wordt, hoe langer de referentieloopbaan wordt 
en hoe meer de omzettingscoëfficiënt zich aanpast. De actuariële correctie is van cruciaal belang 
met het oog op de invoering van progressieve pensioenen. Er moet voor het deeltijdse pensioen 
een actuariële correctie toegepast worden op het deel van het vervroegde pensioen zodat wie 
zijn voltijdse loopbaan tot de wettelijke pensioenleeftijd voortzet, niet benadeeld wordt. Zonder 
de actuariële correctie kan de werkelijke duur van de loopbaan korter worden en dat is net het 
tegenovergestelde van wat we willen bereiken. 7

Een belangrijk obstakel voor een progressieve pensionering is het ambtenarenstelsel, waar een 
progressieve terugtrekking uit de arbeidsmarkt een verlaging van de pensioenen meebrengt, 
aangezien die over de laatste tien jaar berekend worden. Daarom moet het ambtenarenpensioen 
berekend worden op basis van de volledige loopbaan (zoals bij de twee andere pensioenstelsels), 
ook al moeten er compensaties voorzien worden. De hervorming van het gemengde pensioen voor 
ambtenaren is een stap in de goede richting, maar de compensaties voor statutaire ambtenaren 
moeten nog verduidelijkt worden. Het deeltijdse pensioen kan ook een systeem worden waarbij 
zowel ambtenaren als werknemers de mogelijkheid krijgen de arbeidsmarkt op een flexibele manier 
te verlaten en een deel van de sociale kosten te internaliseren. De ervaring in andere landen leert ons 
daarover dat het belangrijk is om het systeem zo te organiseren dat het deeltijdse pensioen als laatste 
redmiddel wordt aangeboden aan mensen die anders de arbeidsmarkt zouden verlaten, en niet aan 
mensen die nog altijd voltijds zouden blijven werken (buitenkanseffect).8 

We zien dan ook dat de centrale variabele de duur van de referentieloopbaan zal zijn (vooral om 
het pensioen aan de hogere levensverwachting aan te passen). Maar het pensioen met punten zal 
ook met andere mechanismen werken die de kosten van de vergrijzing eerlijk tussen de actieve 
bevolking en gepensioneerden verdelen. Het puntensysteem voorziet namelijk in de invoering 

6 Zoals Frank Vandenbroucke (2019) heeft vermeld, is het rechtvaardiger maar ook complexer om de actuariële correctie te baseren 
op de loopbaan in plaats van op de leeftijd, omdat het minder eenvoudig is om de loopbaan te definiëren. Hoe onderscheid je een 
volledige deeltijdse loopbaan van een volledige voltijdse loopbaan? Moeten studentenjobs in de loopbaan meegeteld worden? En 
hoe kunnen we rekening houden met nieuwe arbeidsvormen die door de ontwikkeling van digitale technologieën ontstaan?
7 Zie Aanvullend advies van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, april 2015. Zie ook Börsch-Supan et al (2018).
8 Flexible retirement in OECD countries, Chapter 2 in Pension at a Glance, OECD 2017.
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van een houdbaarheidsfactor. Op basis daarvan worden de pensioenen tijdens het pensioen 
geïndexeerd op de nominale groei van het gemiddelde brutosalaris, vermenigvuldigd met een 
houdbaarheidscoëfficiënt die naargelang van de financieringscapaciteit van het pensioenstelsel 
varieert. Als namelijk de budgettaire beperkingen van het stelsel dat vereisen, kan de nominale groei 
van salarissen maar gedeeltelijk geïndexeerd worden (houdbaarheidscoëfficiënt lager dan 1).

WAAROM IS HET PENSIOEN MET PUNTEN RECHTVAARDIGER?
Als bestaande systemen aangepast worden, is dat momenteel het gevolg van willekeurige 
en abrupte hervormingen, afhankelijk van de (vaak onvoorspelbare) politieke situatie op dat 
moment. De politieke hervormingen leiden tot de ongelijke behandeling van werknemers. Een 
rechtvaardiger pensioenstelsel moet de politieke onzekerheid beperken en werkt met progressieve 
aanpassingsmechanismen die vooraf bekend zijn en gebaseerd zijn op objectieve criteria die voor 
iedereen waarneembaar zijn. 

De pogingen om het pensioenstelsel te hervormen oogsten heel wat kritiek omdat ze onrechtvaardig 
zouden zijn. Toch - en daar ligt de paradox - is er niets onrechtvaardiger dan immobiliteit. Ons huidige 
systeem is bezoedeld door vijf vormen van onrechtvaardigheid die we met een pensioen met punten 
kunnen rechtzetten.9  

Gezien de vergrijzing en de schommelingen in de werkgelegenheid is het niet rechtvaardig om 
alle aanpassingsinspanningen alleen op de actieve bevolking of de gepensioneerden te richten. De 
inspanningen moeten over de hele bevolking gespreid worden, zodat ze voor iedereen minder zwaar 
zijn. In ons huidige pensioenstelsel wordt de koopkrachtpariteit niet in aanmerking genomen en is 
het de actieve bevolking die de inspanningen ondersteunt. Een eerlijker pensioenstelsel moet een 
verdelingssysteem implementeren dat de koopkrachtpariteit tussen gepensioneerden en de actieve 
bevolking garandeert. Uit simulaties van Hindriks en Baurin (2019) blijkt dat het mogelijk is om de 
stijging van de bijdragen met twee derde te verminderen en de daling van de pensioenen met de helft 
te verminderen als we de pensioenen en de bijdragen samen aanpassen. Als de aanpassing tussen 
werkenden en gepensioneerden verdeeld wordt (volgens de Musgrave-regel), stijgen de billijke 
bijdragen namelijk met 13% tegen 2040 in het referentiescenario en met 22% in het scenario van 
constante werkgelegenheid, terwijl de pensioenen in het eerste geval met 6% en in het tweede geval 
met 10% dalen. Als alle aanpassingen alleen via bijdragen gebeuren, stijgen billijke bijdragen tegen 
2040 met 20% in het referentiescenario en met 33% in het scenario van constante werkgelegenheid. 
Dat is duidelijk ondenkbaar gezien het verlies aan concurrentievermogen en het daaruit voortvloeiende 
verlies aan banen. Als daarentegen alle aanpassingen uitsluitend via de pensioenen gebeuren, daalt 
het billijke pensioen tegen 2040 met 18% in het referentiescenario en met 27% in het perspectief van 
constante werkgelegenheid. Dat is politiek ondenkbaar omdat het met de sociale houdbaarheid van 

9 Voor meer details zie Devolder en Hindriks (2018).
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de pensioenen rekening houdt. Door een gezamenlijke aanpassingsinspanning tussen de generaties 
moet iedereen minder inspanningen doen. 

Een ander onrecht is de uniforme pensioenleeftijd. Ons huidige pensioenstelsel, met maar één 
pensioenleeftijd, is duidelijk onrechtvaardig gezien de sociale ongelijkheid in levensverwachting. 
Laaggeschoolden beginnen over het algemeen eerder te werken, maar verlaten de arbeidsmarkt op 
dezelfde leeftijd als anderen, hoewel hun levensverwachting lager is. In een eerlijk pensioenstelsel 
moet de uniforme leeftijd vervangen worden door een uniforme loopbaanduur. Wie eerder aan zijn 
loopbaan begint, mag dus ook eerder stoppen met werken. 

Niet iedereen gaat noodzakelijkerwijs op dezelfde leeftijd met pensioen. Wie eerder met pensioen 
gaat, ziet zijn pensioen niet verminderen in waarde en wie langer werkt, ontvangt geen hoger 
pensioen. Dat is oneerlijk tegenover wie langer werkt. Een rechtvaardiger pensioenstelsel moet meer 
flexibiliteit bieden voor de individuele keuze om met pensioen te gaan. Tegelijkertijd moeten de 
aangeslotenen bewust worden gemaakt van de gevolgen van vervroegd pensioen of vrijwillig uitstel 
van pensionering. Het systeem moet ook een progressieve terugtrekking uit de arbeidsmarkt met 
een deeltijds pensioen mogelijk maken. 

Ons huidige systeem bestaat uit drie afzonderlijke pensioenstelsels, elk met hun eigen 
toegangsvoorwaarden en uitkeringsniveaus. Voor zover een grotere beroepsmobiliteit het aantal 
gemengde loopbanen doet toenemen, wordt het naast elkaar bestaan van de verschillende 
regels een bron van complexiteit en ongelijke behandeling. Een eerlijker pensioenstelsel vereist 
gemeenschappelijke regels voor de drie stelsels, zowel voor de pensionering als voor de berekening 
van het pensioen. Alleen objectief te rechtvaardigen verschillen mogen toegestaan worden. 

NAAR EEN INDIVIDUELE PENSIOENREKENING 
Het pensioen met punten, zoals voorgesteld door de Academische Raad van Pensioenen, is een 
fundamentele en structurele hervorming van onze socialezekerheidsstelsels. We hebben hierboven 
aangetoond dat het mechanisme effectiever, duurzamer en eerlijker is dan de huidige formules die 
hun tijd wel gehad hebben. Maar conservatisme en gewoontes doorbreken is niet altijd gemakkelijk 
in een land dat zich de afgelopen 30 jaar heeft onderscheiden door een opmerkelijk immobilisme 
op het vlak van fundamentele pensioenhervormingen. Het voorstel heeft heel wat kritiek en 
negatieve reacties opgeroepen. Die spitsten zich sterk toe op het concept zelf van het punt en de 
onzekerheid over de waarde van het punt. In een puntensysteem wordt de volledige periode waarin 
rechten opgebouwd worden vóór de pensionering namelijk uitgedrukt in punten en niet in euro. De 
nominale waarde van het pensioen is pas bekend op de effectieve pensioenleeftijd, als de punten in 
euro omgerekend worden. Sommigen vergeleken die schijnbare onzekerheid zelfs al spottend met 
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een “loterij” voor pensioenen10. Dat is natuurlijk niet het geval en in het verslag van de commissie 
wordt duidelijk en onbetwistbaar aangegeven hoe de waarde van het punt bepaald moet worden 
en welke garantiemethoden daarbij gebruikt kunnen worden. De opschudding die het concept over 
de punten veroorzaakte, zit niettemin bij sommige mensen nog vers in het geheugen. We moeten 
daarop een antwoord bieden. Het is niet verboden om in deze context het begrip “pensioen met 
punten” en de mogelijkheid om alternatieven te ontwikkelen om deze misverstanden uit de weg te 
ruimen en tegelijkertijd dezelfde grote doelstellingen te bereiken, zoals Beckers en Dhaene (2019) 
voorgesteld hebben, ter discussie te stellen. Het concept van een individuele pensioenrekening in 
euro zoals voorgesteld in Devolder (2019b) gaat in die richting, namelijk door een “euro”-versie van 
het pensioen met punten voor te stellen. De grote lijnen zijn: 

Tijdens de loopbaan: 

Voor elke aangeslotene wordt een pensioenrekening in euro geopend. Die rekening wordt elk 
werkjaar gevuld met een theoretisch pensioen dat gelijk is aan het individuele salaris van het jaar 
(geplafonneerd), vermenigvuldigd met een jaarlijks vastgesteld opbouwpercentage. Dit nieuwe recht 
in euro komt boven op wat al opgebouwd is en geherwaardeerd wordt.

De individuele pensioenrekening evolueert van jaar tot jaar op basis van het schema van een rekening-
courant volgens het schema:

Pensioenrekening jaar t = Pensioenrekening jaar t-1 x herwaarderingscoëfficiënt + nieuw recht van jaar 
t 

Waarbij het nieuwe recht van het jaar verkregen wordt door: 

 nieuw recht van jaar t = opbouwpercentage jaar t x individueel salaris van jaar t 

Het individuele salaris dat in aanmerking wordt genomen, is het jaarsalaris, dat eventueel 
geplafonneerd wordt. 

Naast het loonplafond moeten dus elk jaar twee parameters vastgesteld worden: het 
opbouwpercentage dat de nieuwe rechten voor het jaar bepaalt, en de herwaarderingscoëfficiënt, 
die het mogelijk maakt om de rechten uit het verleden aan te passen. 

Het opbouwpercentage is gelijk aan een targetvervangingsratio gedeeld door de duur van de 
referentieloopbaan. 

10 Zie bijvoorbeeld https://bruxelles-hal-vilvoorde.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/Campagnes/action-

pension/pension-points/pension-points.html.
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Bijvoorbeeld: Claire is in 2019 op 25-jarige leeftijd in het stelsel toegetreden met een salaris van € 
25.000. De targetvervangingsratio voor 2019 bedraagt 60% voor een referentieperiode van 43 jaar. 
Het opbouwpercentage voor 2019 bedraagt dus 60%/43, of 1,40%; haar pensioenrekening eind 2019 
is:

Pensioenrekening eind 2019 = 1,40% x € 25.000 = € 350

In 2020 wordt de targetvervangingsratio gehandhaafd, maar wordt de duur van de 
referentieloopbaan verhoogd tot 44 jaar; het opbouwpercentage stijgt dus tot 60%/44, of 1,36%; het 
herwaarderingspercentage wordt verondersteld 1% te bedragen; het nieuwe salaris van Claire voor 
2020 bedraagt € 26.500. Haar pensioenrekening aan het einde van 2020 bedraagt:

Pensioenrekening eind 2020 = € 350 x 1,01 + € 26.500 x 1,36% = € 713,9 

Op de pensioenleeftijd:

Als de aangeslotene daadwerkelijk met pensioen gaat, wordt zijn pensioenrekening vereffend en 
wordt zijn pensioen verkregen door zijn opgebouwde pensioenrekening te vermenigvuldigen met de 
omzettingscoëfficiënt zoals hierboven gedefinieerd in het pensioen met punten:

Het pensioenbedrag = (pensioenrekening op de pensioenleeftijd) x (de omzettingscoëfficiënt)

We merken op dat zoals bij het pensioen met punten de individuele pensioenrekening maar 
gedeeltelijk kan worden vereffend; het saldo van de pensioenrekening wordt nog altijd gevuld met 
nieuwe rechten en wordt jaarlijks geherwaardeerd (deeltijds pensioenmechanisme). Het heeft dus 
hetzelfde flexibele karakter. 

Na de pensioenleeftijd: 

De lopende pensioenen worden jaarlijks aangepast in functie van dezelfde herwaarderingscoëfficiënt 
als die die op de pensioenrekeningen toegepast wordt11 (zie hierboven). 

Analogie met het pensioen met punten: 

Het is makkelijk aan te tonen dat die pensioenrekening gezien kan worden als een omrekening in euro 
van het pensioen met punten. Het kan meer bepaald gelijkgesteld worden op basis van het volgende: 

 Opbouwpercentage = waarde van het punt / gemiddeld brutoreferentiesalaris 

11 We merken op dat het theoretisch mogelijk is een onderscheid te maken tussen de herwaarderingspercentages op de pensio-
enrekening en die op de lopende pensioenen. Dat lijkt ons niet a priori wenselijk, zowel door de eenvoud als de gelijke behandeling 
tussen werkenden en gepensioneerden.
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Herwaarderingscoëfficiënt = schommeling van het referentiesalaris x schommeling van het 

opbouwpercentage 

Laten we ter illustratie een stelsel in punten bekijken met de volgende kenmerken op jaarbasis:

- Waarde van het punt 2020 = € 450 referentiesalaris 2020 = € 30.000 

- Waarde van punt 2021 = € 459 referentiesalaris 2021 = € 30.900

De overeenkomstige parameters van de pensioenrekening zijn dan: 

- Opbouwpercentage 2020 = € 450 / € 30.000 = 1,5%

- Opbouwpercentage 2021 = € 459 / € 30.900 = 1,485%

- Herwaarderingscoëfficiënt op 2021 = (€ 30.900 / € 30.000) x (1,485% / 1,5%) = 1,0197 

(ofwel een herwaardering van +1,97%). 

Garantie en veiligheid: 

Als het pensioen met punten en de individuele pensioenrekening in principe op een zodanige 
manier a priori opgezet kunnen worden dat ze een gelijk niveau van uitkeringen opleveren, mogen 
de manier waarop ze gecommuniceerd en voorgesteld worden verschillen, als er garanties in het 
stelsel ingevoerd worden. Zoals we zullen aantonen, heeft de individuele pensioenrekening naar onze 
mening twee grote voordelen tegenvoer het pensioen met punten: 

- Ze waarborgt de geleidelijke vorming van rechten beter en voorkomt zo het verrassingseffect 
van de definitieve omzetting van punten op de pensioenleeftijd; 

- Ze omvat een extra mate van vrijheid, aangezien de herwaarderingscoëfficiënt uit het verleden 
en het opbouwpercentage van de nieuwe rechten beter van elkaar gescheiden kunnen worden.12  

Als we het mechanisme met punten willen veiligstellen, kunnen we bepalen dat de waarde van het punt 
in elk geval nooit in nominale waarde kan dalen, wat de overigens voorziene aanpassingsmechanismen 
ook mogen zijn. Dat is een natuurlijke oplossing. Het is daarom aangewezen om een “kliksysteem” op 
de nominale waarde van het punt in het systeem op te nemen. Die verplichting beperkt uiteraard de 
toepassing van automatische aanpassingsmechanismen tot de daling van de uitkeringen, maar lijkt 
sociaal onvermijdelijk. Als we nu zouden aanvaarden om de waarde van het punt van het ene jaar op 
het andere te verlagen, zou een aangeslotene, door zijn pensionering met een jaar uit te stellen, op 
een kleiner pensioen recht kunnen hebben! 

12 In het puntensysteem werden de herwaarderingscoëfficiënt en het opbouwpercentage geïntegreerd in de waarde van het punt.
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De clausule waarbij de nominale waarde van het punt niet verminderd wordt, kan in de 
parameters van de individuele pensioenrekening vertaald worden. Dat betekent alleen dat de 
herwaarderingscoëfficiënt niet lager mag zijn dan één (wat met een gegarandeerd rendement van 
meer dan nul overeenkomt): het herwaarderingspercentage moet altijd positief of nul zijn. Daardoor 
kan een nominale garantie gegeven worden op de pensioenrekening, waarvan het uitstaande bedrag 
dus nooit verminderd kan worden. Deze garantie lijkt ons transparanter en beter communiceerbaar: 
de rechten in euro uit het verleden blijven in elk geval verworven (in euro). De garantie is vergelijkbaar 
met de gegarandeerde opbrengst van de bijdragen voor aanvullende pensioenen waarmee de 
aangeslotene vertrouwd is. Een vergelijkbare garantie kan ook in pensioen met punten toegekend 
worden, maar is minder expliciet voor de aangeslotene die tijdens zijn loopbaan punten in plaats van 
euro blijft zien.13 Bovendien belet de vroegere bescherming van de pensioenrekening niet dat het 
opbouwpercentage voor het nieuwe gedeelte van het jaar indien nodig verlaagd kan worden. In het 
puntenmechanisme is er maar een parameter, namelijk de waarde van het punt. Het is niet mogelijk 
om de bescherming van rechten uit het verleden te scheiden van de verwerving van nieuwe rechten: 
als rechten uit het verleden gegarandeerd zijn, kunnen toekomstige rechten niet aangepast worden. 

Laten we de grotere flexibiliteit van de pensioenrekening met een voorbeeld illustreren. 

Stel dat de pensioenrekening eind 2020 € 1.500 bedraagt en dat het opbouwpercentage, dat in 
2020 gelijk was aan 1,50%, daalt tot 1,40% in 2021 door een verlenging van de referentieloopbaan. 
Bovendien stijgt het referentiesalaris van € 30.000 in 2020 tot € 30.900 in 2021. 

De herwaarderingscoëfficiënt wordt: 

Herwaarderingscoëfficiënt = schommeling van het referentiesalaris x schommeling van het 
opbouwpercentage 

= (€ 30.900 / € 30.000) x (1,4% / 1,5%) = 0,96

Aangezien de coëfficiënt lager is dan 1, moet de herwaarderingscoëfficiënt op basis van de garantie 
gelijkgesteld worden met 1 (geen vermindering van de rechten uit het verleden). Dat belet niet dat de 
nieuwe rechten voor 2021 worden berekend met het aangepaste opbouwpercentage van 2021. Voor 
een salaris in 2021 van bijvoorbeeld € 33.000 wordt de pensioenrekening eind 2021 dan: 

Pensioenrekening eind 2020 = € 1.500 x 1 + € 33.000 x 1,40% = € 1.962 

Zonder herwaarderingsgarantie zag de pensioenrekening er zo uit: 

Pensioenrekening eind 2020 = € 1.500 x 0,96 + € 33.000 x 1,40% = € 1.902 

13 We kunnen uiteraard overwegen om de punten in de loop van de loopbaan om te rekenen in euro op basis van de waarde van het 
punt op dat moment, maar die omrekening kan herzien worden naarmate de waarde van het punt verandert.
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Als het opbouwpercentage niet aangepast werd (garantie op zowel de herwaardering als het 
opbouwpercentage), zouden we gekregen hebben: 

Pensioenrekening eind 2020 = € 1.500 x 1 + € 33.000 x 1,50% = € 1995 

De verkregen waarde van € 1.962 lijkt dus een redelijk compromis te zijn tussen de garantie bij 
de herwaardering en de aanpassing van het opbouwpercentage. Dankzij dat compromis zijn 
aanpassingen voor de toekomst mogelijk zonder dat de rechten uit het verleden aangetast worden. 

CONCLUSIE: OVERGANG EN HARMONISATIE
We hebben voorstellen voor de structurele hervormingen van onze openbare pensioenstelsels 
(pensioen met punten of individuele pensioenrekening) in grote lijnen uiteengezet om aan de 
demografische, de financiële en de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia te 
beantwoorden en meer rechtvaardigheid te creëren. Maar we beginnen niet bij nul en we moeten, 
zoals bij elke pensioenhervorming, de overgang van het bestaande systeem garanderen. Onze 
bestaande systemen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zijn om historische redenen 
maar soms ook om objectieve redenen relatief verschillend. Een harmonisatie van de beginselen en 
voorwaarden om rechten op te bouwen, is meer dan wenselijk. Er moet evenwel op verschillen in de 
uitkeringen geanticipeerd worden, vooral met het oog op de verschillende financieringsstructuren. Om 
dat te bereiken, moeten de systemen die op dezelfde manier werken, maar waarvan de parameters 
van stelsel tot stelsel kunnen verschillen, weggewerkt worden. Zo zouden we in een puntenstelsel drie 
soorten punten hebben met verschillende waarden van het punt en in een stelsel met een individuele 
pensioenrekening drie soorten pensioenrekeningen met verschillende opbouwpercentages. 

Wat ten slotte de modaliteiten van de overgang tussen de oude en de nieuwe formules betreft, lijkt 
het voor twee soorten aangeslotenen duidelijk. Enerzijds blijven de oude formules van toepassing 
op de aangeslotenen die al met pensioen zijn gegaan op het moment dat de hervorming van start 
ging. Anderzijds zijn voor de aangeslotenen die later de arbeidsmarkt betreden, de nieuwe systemen 
uiteraard volledig van toepassing. Voor de aangeslotenen die op de arbeidsmarkt actief zijn, zijn 
verschillende modaliteiten mogelijk. De bescherming van de rechten uit het verleden, de technische 
haalbaarheid en de financiële efficiëntie moeten met elkaar verzoend worden. De Academische 
Raad van Pensioenen en de pensioenadministratie hebben in 2017 samen deze problematiek 
bestudeerd in het kader van het pensioen met punten, wat de praktische haalbaarheid van de 
voorgestelde hervorming aantoont. De gezamenlijke nota  schetst een scenario waarbij in de praktijk 
een overschakeling naar een puntensysteem tegen 2030 mogelijk is door de pensioenrechten uit de 
afgelopen jaren in punten om te zetten. Een vergelijkbare overgang zou bij een overschakeling naar 
een systeem van individuele pensioenrekeningen gebruikt kunnen worden (initialisatie voor iedereen 
met een individuele pensioenrekening op de datum van de inwerkingtreding van de hervorming). 
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Dit alles toont aan dat de oplossingen voor de langzame schipbreuk van onze pensioenen niet alleen 
coherent en rechtvaardig zijn, maar ook technisch haalbaar in de praktijk. Het is geen hopeloze zaak. 
Nu rest er ons nog de collectieve moed om eindelijk een dergelijke hervorming van onze pensioenen 
op een globale en coherente manier aan te pakken, met een echte langetermijnvisie. 
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