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A.   Onderliggende kernwaarden
B.  Van deze waarden afgeleide algemene beginselen
C.  Een architectuurvoorstel op basis van de voorgaande principes
D.  Een financieringsvoorstel dat de duurzaamheid van het systeem  

op lange termijn waarborgt.
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Deze nota wil een kader voorstellen voor een zorgvuldige hervorming van onze 
Belgische pensioenstelsels. 

Dit kader bestaat uit vier opeenvolgende niveaus:

Daisugi is een techniek voor bosbeheer 
zonder ontbossing. Bomen worden 

gekweekt op bomen. Eenzelfde
stam wordt benut gedurende 
meerdere eeuwen. Duurzaam 
beheer van ons omslagstelsel 

voor pensioenen moet zich 
ook bekommeren om de lange 

termijn,  zoniet zal het de de fundamenten 
van onze sociale zekerheid ondergraven.

Pierre Devolder  &  Jean Hindriks

Februari 2023ITINERA INSTITUUT ANALYSE
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A.   Kernwaarden: het magische vierkant
Elke hervorming van onze pensioenstelsels moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op vier kernwaarden: 
solidariteit, billijkheid, verantwoordelijkheid en geloofwaardigheid. 

- Solidariteit: solidariteit maakt uiteraard de kern uit van de sociale zekerheid; gebaseerd op de idee 
van risicodeling tussen generaties (repartitie) en over de levenscyclus heen (omstandigheden). Wat de 
pensioenen betreft, vertalen deze principes zich in de noodzaak om iedereen een minimuminkomen te 
bieden na zijn pensionering (bijstandsdimensie) en om de minstbedeelden te beschermen.

-  Billijkheid: solidariteit met de meest kwetsbaren belet ons niet om ook te streven naar individuele 
billijkheid en een fair loon naar werken, waarden die ook ten grondslag liggen aan onze pensioenregelingen 
(verzekeringsdimensie). Billijkheid nodigt ons ook uit om niet alles te standaardiseren, maar verschillende 
behandelingen alleen dan te aanvaarden als ze objectief gerechtvaardigd zijn.

-  Verantwoordelijkheid voor individuele keuzes: we zijn niet allemaal hetzelfde en collectieve systemen 
moeten waar mogelijk voldoende flexibiliteit bieden. Maar die flexibiliteit, die bijvoorbeeld betrekking 
heeft op de individuele keuze van het tijdstip waarop we met pensioen gaan, moet gepaard gaan met een 
financiële responsabilisering van het individu.

-  Geloofwaardigheid: Geloofwaardigheid is cruciaal voor de werking van een repartitiestelsel dat fungeert 
als een ketting van overdrachten tussen generaties, waarbij elke generatie bijdraagt aan het pensioen 
van de voorgaande generatie. Indien één generatie aan de geloofwaardigheid van het systeem begint te 
twijfelen, kan deze ketting van overdrachten breken (met name kunnen jongeren zich afkeren van het 
bestaande stelsel, waardoor de financiering van de wettelijke pensioenen in gevaar komt).1Geloofwaardige 
pensioentoezeggingen impliceren geloofwaardige financieringsregels en solide garanties. 
Geloofwaardigheid impliceert zekerheid in een wereld vol onzekerheden.

Deze waarden kunnen soms botsen in bepaalde opzichten, maar een optimaal en evenwichtig compromis tussen 
die kernwaarden moet het streefdoel zijn.

1 Volgens een Nationale Pensioenenquête van NN in 2019 rekent 56% van de Belgen niet langer op een wettelijk pensioen dat door de overheid wordt betaald 
(en 67% van de Belgen onder de 35 jaar).
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B.   Algemene beginselen van een pensioenhervorming
Om deze vier kernwaarden zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen en gelet op de grote uitdagingen als gevolg 
van de vergrijzing, de economische onzekerheden, toenemende digitalisering, veranderingen op de arbeidsmarkt, 
sociale transformaties en financiële en maatschappelijke risico’s, moet een pensioenhervorming gebaseerd zijn op 
de volgende principes:   

1. Een coherente en zinvolle hervorming op lange termijn, die de duurzaamheid 
van een sterke eerste pijler waarborgt en de bevolking geruststelt.

Naast de opeenvolging van eenmalige maatregelen die de evolutie van de wettelijke pensioenstelsels gedurende 
tientallen jaren heeft gekenmerkt, is het noodzakelijk om de betekenis en de samenhang te herstellen door 
eerst een algemeen kader vast te stellen op basis van een langetermijnvisie en geloofwaardige doelstellingen. 
Maatregelen op korte en middellange termijn kunnen dan stelselmatig in dit langetermijnkader worden ingepast. 
Dat geldt ook voor de fiscale kant van de pensioenen. Duidelijke en geloofwaardige verbintenissen moeten in de 
plaats komen van loze beloftes. 

2. Een onderhandelde hervorming die de weg vrijmaakt voor een nieuw sociaal 
contract, aangepast aan de wereld van morgen.  

De omvang van de geplande hervorming vereist een gecoördineerde aanpak met de sociale partners, waarbij 
de tijd wordt genomen voor uitleg en discussie, maar tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de belangen 
van de toekomstige generaties in een concrete agenda. Gedaan met de lethargie van sommigen en de nostalgie 
van anderen als het om sociaal overleg gaat. Het welslagen van de hervorming hangt af van hoe duidelijk het 
voorgestelde nieuwe sociale contract wordt gecommuniceerd. De volledige uitvoering ervan vergt tijd om een 
zo breed mogelijke maatschappelijke consensus te bereiken. De urgentie van de vergrijzing verplicht ons ertoe 
onverwijld met dit proces te beginnen, zoniet zullen we later veel hardere maatregelen moeten nemen.    

3.	 Een	evenwichtige	hervorming	die	tegelijkertijd	gericht	is	op	financiële	
duurzaamheid en sociale consensus. 

Het omslagstelsel en het kapitalisatiemechanisme vullen elkaar aan bij de financiering van de pensioenen. Het 
samengaan van die beide benaderingen maakt een goede verdeling van de risico’s mogelijk waar repartitie over 
het demografische risico waakt, en kapitalisatie over het financieringsrisico. Het omslagstelsel moet daarom 
de hoeksteen blijven van de eerste pensioenpijler, naast de tweede pijler die op basis van kapitalisatie worden 
beheerd en waarvan de uitbreiding in een gestructureerd en georganiseerd kader dient te worden overwogen. 
Repartitie is gebaseerd op solidariteit tussen de generaties en het delen van risico’s tussen hen. Elke eerlijke 
hervorming moet tegelijkertijd de financiële duurzaamheid waarborgen (hoogte van de bijdragen en belang van 
alternatieve financiering) en sociale toereikendheid (hoogte van de uitkeringen). Dit impliceert een evenwichtige 
verdeling van de kosten van de vergrijzing tussen de generaties en dus geleidelijke aanpassingsmechanismen op 
basis van objectieve indicatoren. Simulaties op middellange en lange termijn zouden ieder hervormingsvoorstel 
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moeten toetsen, zowel wat de budgettaire als wat de maatschappelijke gevolgen betreft, in het licht van een 
waaier van demografische en economische scenario’s. De aanpassingen gebeuren geleidelijk om iedereen de tijd 
te geven zich aan te passen.          

4. Een hervorming gebaseerd op de realiteit van de arbeidsmarkt van vandaag 
en die van morgen. 

De arbeidsmarkt van vandaag is niet dezelfde als toen onze huidige socialezekerheidsstelsels werden opgezet en 
dat zal in de toekomst niet anders zijn, integendeel. Meer en meer werknemers hebben een gevarieerd parcours, 
een versnipperde loopbaan en een wisselend statuut (werknemer, zelfstandige, ambtenaar). Het begrip loopbaan 
verschilt van regime tot regime. De notie van carrière wordt zelf moeilijk meetbaar gezien de nieuwe vormen die 
“werk” aanneemt. De specifieke regels in verschillende sectoren en pensioenregelingen vormen een hindernis voor 
een soms onvermijdelijke professionele heroriëntering. 
Een convergentie tussen de uiteenlopende regelingen dringt zich op: verschillen kunnen enkel blijven bestaan op 
basis van objectieve realiteiten en niet op erfenissen uit het verleden. Bij deze vergelijkingen moeten we rekening 
houden met het gezamenlijke beroepspensioen (1e en 2e pijler) en voordelen van allerlei aard die per statuut 
verschillen en van invloed zijn op het spaarvermogen.

5.	 Een	hervorming	die	rekening	houdt	met	ongelijke	levensverwachtingen	en	
gezonde-levensverwachtingen.		

De toename in levensverwachting is niet gelijk verdeeld.  Hoeveel langer we leven hangt in aanzienlijke mate 
af van onze socio-economische omstandigheden. Een solidair socialezekerheidsstelsel moet daar rekening 
mee houden, anders wordt het anti-herverdelend. Terwijl een verlenging van de loopbaanduur in het algemeen 
onvermijdelijk lijkt, zal die, om sociaal aanvaardbaar te zijn, moeten worden gemoduleerd in functie van de 
uiteenlopende levensverwachting en de levensverwachting in goede gezondheid. Een norm voor de lengte van een 
loopbaan is dan wellicht geschikter dan een uniforme pensioenleeftijd, waardoor kortgeschoolde mensen die hun 
carrière eerder begonnen, eerder kunnen uitstappen. Een andere manier om socio-economische ongelijkheden in 
levensverwachting in rekening te brengen is de invoering van een vorm van progressiviteit bij de berekening van 
de uitkeringen. Daarnaast dringen maatregelen zich op voor bijzonder zware beroepen, bij voorkeur in de vorm van 
pensioenbonussen en door het voor deze werknemers mogelijk te maken om naar het einde van hun loopbaan toe 
over te stappen op minder  belastende arbeid  (bijvoorbeeld de afschaffing van nachtarbeid voor verpleegkundigen 
boven een bepaalde leeftijd).    

6.	 Een	hervorming	die	individuele	vrijheid	en	collectieve	solidariteit	combineert.	

Onze pensioenstelsels zijn niet gebaseerd op een uniform basispensioen voor iedereen, maar koppelen het 
pensioen in meer of mindere mate aan iemands inkomen en loopbaan. Willen we met name de legitimiteit van 
de eerste pensioenpijler versterken, dan zal het verband tussen de werkelijke lengte van de loopbaan en de 
uitkeringen nog nauwer moeten worden. Dit verband belet niet om te voorzien in mechanismen die periodes van 
loopbaanonderbreking of werkloosheid gelijkstellen. Het systeem moet individuen de keuze laten om eerder of 
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later met pensioen te gaan, of zelfs om gedurende een bepaalde periode gedeeltelijk met pensioen te gaan met de 
mogelijkheid om terug te keren naar een werkend bestaan. Deze flexibiliteit aan het einde van de loopbaan, in lijn 
met hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, moet niettemin gepaard gaan met de responsabilisering van het individu 
en kan omwille van de billijkheid alleen als er ook (ten minste gedeeltelijk) actuariële correcties worden toegepast.    

7.	 Een	hervorming	die	rekening	houdt	met	de	evolutie	van	het	gezinsleven.

Sinds de invoering van ons huidige socialezekerheidsstelsel zijn ook de gezinsstructuren en de plaats van elk 
individu op de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd. Het oude paradigma van de stabiele gezinseenheid met 
één inkomen, waaraan een “huishoudelijk” pensioen werd toegekend, maakte plaats voor een situatie waarin 
elke persoon een eigen beroepsloopbaan en dus een eigen pensioen heeft. Elke toekomstige hervorming 
dient na te denken over afgeleide pensioenrechten en over nieuwe regels voor de toewijzing van pensioenen 
tussen echtgenoten of samenwonenden. Pensioenen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden kunnen 
bijvoorbeeld gedeeltelijk en vrijwillig worden gemutualiseerd als een vorm van solidariteit binnen het huishouden.

C.  Voorstellen voor een nieuwe pensioenarchitectuur  
We willen onze pensioenstelsels hervormen overeenkomstig de hierboven uiteengezette principes, om zo het 
vertrouwen te herstellen en rekening te houden met de toenemende diversiteit van arbeidsverhoudingen die de 
huidige berekening van de wettelijke pensioenen op basis van gefragmenteerde loopbanen bemoeilijken. We 
stellen daarom voor: 

- Voor de eerste pijler in het repartitiestelsel: een overgang van de drie grote wettelijke pensioenregelingen 
naar een universeel systeem van pensioenrekeningen (dat volgens dezelfde logica werkt, ongeacht de 
status van de werknemer, maar waar parameters mogelijk verschillen per statuut) waarbij het pensioen 
wordt berekend op basis van loonfracties (meetbaar) in plaats van op basis van een loopbaanfractie (minder 
meetbaar). (zie bijlage 1).

- Voor de eerste pijler in het repartitiestelsel: een overgang van de drie grote wettelijke pensioenregelingen 
naar een universeel systeem van pensioenrekeningen (dat volgens dezelfde logica werkt, ongeacht de 
status van de werknemer, maar waar parameters mogelijk verschillen per statuut) waarbij het pensioen 
wordt berekend op basis van loonfracties (meetbaar) in plaats van op basis van een loopbaanfractie (minder 
meetbaar). (zie bijlage 1).
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D.		Voorstellen	voor	de	financiering	van	de	duurzaamheid	op	
lange termijn van de eerste pijler 

Net als andere landen wordt België geconfronteerd met een grote demografische uitdaging voor zijn wettelijke 
pensioenstelsel. De financiering van het omslagstelsel is gebaseerd op een evenwicht tussen premiebetalers 
en gepensioneerden (werkende mensen financieren de uitkeringen aan de gepensioneerden). België zal 
naar verwachting 250.000 extra gepensioneerden hebben in 2027 en bijna 1 miljoen meer in 2050 bij een 
gelijkblijvende bevolking op beroepsleeftijd (18-66 jaar). Om deze vergrijzing op te vangen wil België meer mensen 
aan het werk. De prognoses van de kosten van de vergrijzing zijn gebaseerd op een geleidelijke stijging van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen. Met name de werkzaamheidsgraad tussen 60 en 65 jaar zou tussen 
2020 en 2050 geleidelijk stijgen van 40% tot 66%. Toch is deze groei onvoldoende om de toename van het aantal 
gepensioneerden volledig op te vangen. De economische afhankelijkheid, het aantal gepensioneerden per job,
zou tussen 2020 en 2050 stijgen met 34%.2

De toename van de werkzaamheid kan dus de volledige kosten van de vergrijzing niet opvangen. Andere 
geleidelijke maatregelen zijn noodzakelijk. De alternatieve financiering (BTW-teruggave) en overheidssubsidies 
zijn reeds goed voor meer dan een derde van de financiering van de sociale zekerheid in het algemeen en van 
de pensioenen in het bijzonder. Indien we deze financieringssleutel handhaven bij stijgende uitgaven, zal het 
resterende twee derde ergens anders vandaan moeten komen.

De verschillende opties zijn: de bijdragen verhogen, de pensioenleeftijd/loopbaanduur verhogen of het gemiddelde 
pensioen verlagen. De Belgen worden al zwaar belast en bijdragen verhogen is nauwelijks haalbaar als we een 
werkzaamheidsgraad van 80% willen bereiken. De pensioenleeftijd/loopbaanlengte verhogen vereist evenzeer een 
grondige voorafgaande hervorming van onze arbeidsmarkt en eindeloopbaanregelingen. We wijzen erop dat deze 
eerste twee opties de financieringskosten hoofdzakelijk bij de beroepsbevolking leggen en de gepensioneerden 
vrijwaren. Dit suggereert de mogelijkheid om de vervangingsratio geleidelijk te verlagen (zonder een nominale 
daling van de pensioenen) om het groeiende aantal gepensioneerden op te vangen.3 

Twee alternatieven zijn mogelijk als je de toekomstige pensioenrechten wil aanpassen (zonder de rechten uit 
het verleden aan te tasten): het verwervingspercentage verlagen of het indexeringspercentage verlagen. Het 
verwervingspercentage bepaalt het bedrag dat een jaar werken oplevert voor het pensioen (zie bijlage). Als de 
vervangingsratio bijvoorbeeld 60% is voor een loopbaan van 45 jaar, verhoogt elk gewerkt jaar het pensioen met 
1/45e van 60% of 1,33% van het brutoloon. Het verwervingspercentage verlagen komt dan ook neer op langer 
werken om dezelfde vervangingsratio te bereiken. Het indexeringspercentage is het percentage waarmee 
het bedrag van het pensioen wordt geïndexeerd. Deze benadering zou de rechten uit het verleden niet ter 
discussie stellen, maar een geleidelijke aanpassing impliceren van de toekomstige rechten naarmate het aantal 
gepensioneerden toeneemt via een aanpassing van het verwervingspercentage en/of het indexeringspercentage. 
De keuze tussen verwerving of indexering is echter verre van neutraal tussen de generaties. Het verlagen van 
het verwervingspercentage heeft immers geen betrekking op diegenen die op het moment van de hervorming 
al gepensioneerd zijn. Bovendien heeft de daling van dat percentage alleen betrekking op de resterende 

2 Jaarverslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing, juli 2022

3 De vervangingsratio is de hoogte van het pensioen in verhouding tot het laatste salaris. Die verhouding varieert tussen 60% voor een alleenstaande en 75% 
voor een huishouden op basis van een volledige loopbaan van 45 jaar. De vervangingsratio daalt zonder dat het nominale pensioen afneemt wanneer het 
pensioen minder snel stijgt dan de lonen.
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loopbaan (en niet op de voorbije loopbaan), wat betekent dat werknemers aan het begin van hun loopbaan meer 
getroffen worden dan werknemers aan het einde van hun loopbaan. Omgekeerd zorgt een aanpassing van het 
indexeringspercentage voor een betere spreiding van de kosten over werkenden en gepensioneerden, waardoor 
de kosten per persoon dalen. Aangezien we nu twee werkenden hebben voor elke gepensioneerde, vermindert 
daarmee de kost voor zij die werken met een derde.

Jongere cohorten profiteren van een hervorming van de pensioenindexering om de kosten van de vergrijzing 
breder over de bevolking te spreiden. Oudere cohorten doen hun voordeel met een hervorming van het 
verwervingspercentage (die dus ten koste gaat van de jongere cohorten). Indien het pensioenstelsel in 2020 
hervormd werd om een evenwicht op lange termijn te bereiken door een onmiddellijke en permanente aanpassing 
van het verwervingspercentage, zou 85% van de kost van de hervorming worden gedragen door de jongste helft 
van de in 2020 levende bevolking4. De toekomstige vervangingsratio voor de jongeren zou tegen 2065 met 30% 
afnemen. Het is mogelijk om dit pensioenverlies te beperken door de indexering aan te passen in plaats van het 
verwervingspercentage. In dat geval is 65% van
van de kosten van de hervorming voor rekening van de jongere helft van de bevolking.  Het vereiste 
indexeringspercentage bedraagt ongeveer 98% van de nominale loonstijging. Dat is niet buitensporig mits deze 
aanpassing in de tijd wordt volgehouden. We wijzen er ook op dat het eventuele gebruik van een progressief 
systeem van percentages voor verwerving kan dienen om het effect van de daling van de vervangingsratio voor de 
laagste pensioenen grotendeels te compenseren.

Het is ook mogelijk om uit te komen bij een gelijke verdeling van de kosten van de vergrijzing door de indexering 
zodanig te moduleren door vóór het pensioen te over-indexeren en na het pensioen te onder-indexeren. Dat is 
precies het tegenovergestelde van wat momenteel plaats vindt in het salarisstelsel.

Pierre Devolder5  &  Jean Hindriks6

 
 

4 Baurin, A. & J. Hindriks (2022) “Intergenerational consequences of gradual pension reforms”, European Journal of Political Economy,  
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102336.

5 P. Devolder is hoogleraar actuariële wetenschappen en financiën aan de UCLouvain en onderzoeker bij ISBA (UCLouvain). Hij was lid van de Commissie 
pensioenhervorming 2020-2040, en is momenteel lid van de Academische Raad voor Pensioenen.  
pierre.devolder@uclouvain.be

6 J. Hindriks is hoogleraar economie aan de UCLouvain, stichtend lid van het Itinera Institute en onderzoeker bij CORE (UCLouvain). Hij was lid van de 
Commissie pensioenhervorming 2020-2040 en is momenteel lid van de Academische Raad voor pensioenen. 
jean.hindriks@uclouvain.be
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BIJLAGE 
Eerste pijler: de universele pensioenrekening 
Tijdens de loopbaan: voor elke aangeslotene wordt een pensioenrekening in euro’s geopend; deze rekening 
wordt gecrediteerd voor elk gewerkt jaar met een theoretisch pensioenbedrag, uitgedrukt in euro’s en gelijk 
aan het individuele salaris van dat jaar (geplafonneerd) vermenigvuldigd met een verwervingspercentage dat 
jaarlijks wordt vastgelegd; dit nieuwe pensioenrecht in euro’s wordt toegevoegd aan de al opgebouwde en 
geherwaardeerde rechten.

De individuele pensioenrekening is dus een soort teller voor uw toekomstige pensioenrechten; het gaat niet 
om een beschikbaar liquide bedrag, gezien de manier waarop het repartitiestelsel werkt (de bijdragen van de 
beroepsbevolking tijdens hun loopbaan worden rechtstreeks gebruikt om de lopende pensioenen te betalen). 

Van jaar tot jaar evolueert de individuele pensioenrekening volgens het schema van een lopende rekening:

Pensioenrekening van het jaar 
= 

Pensioenrekening van het vorige jaar x herwaarderingscoëfficiënt  
+  

Nieuw recht voor het jaar

Waar het nieuwe recht voor het jaar wordt gegeven door: 

(Het in aanmerking genomen individuele salaris is het geplafonneerde jaarsalaris.) 

Je kan ook een progressief systeem invoeren door een hoger verwervingspercentage toe te passen op een eerste 
schijf van het salaris, bijvoorbeeld: 

Elk jaar moeten dus, naast het salarisplafond (en de eventuele drempel indien een progressief systeem wordt 
ingevoerd), de volgende parameters worden vastgesteld : het (de) verwervingspercentage(s) dat (die) de nieuwe 
rechten voor het jaar bepaalt (bepalen) en de herwaarderingscoëfficiënt die het mogelijk maakt de rechten uit het 
verleden aan te passen.  

Nieuw recht voor het jaar  
= 

Verwervingspercentage voor dat jaar  
x 

Individueel salaris in dat jaar

Nieuw recht voor het jaar 
= 

Verhoogd verwervingspercentage voor dat jaar 
x   

Schijf van het individueel salaris in dat jaar onder een bepaalde drempel 
+ 

Lager verwervingspercentage voor de salarisschijf tussen de drempel
en het plafond van de sociale zekerheid
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Het verwervingspercentage komt overeen met een streefwaarde voor de vervangingsratio gedeeld door de lengte 
van de referentieloopbaan ; als we bijvoorbeeld streven naar een vervangingsratio van 60% voor een loopbaan van 
45 jaar, is het verwervingspercentage : 60% / 45 = 1,33%. Als we progressiviteit invoeren, zouden we bijvoorbeeld 
1,46% (60% / 41) kunnen toepassen tot een derde van het wettelijke pensioenplafond en 1,22% (60% / 49) over het 
gedeelte van het salaris tussen een derde van het plafond en het plafond. 
Bovendien kan, om een minimumpensioen op te bouwen, voor elk gewerkt jaar een minimumbedrag in euro’s voor 
het nieuwe recht van het jaar worden vastgesteld. 

Op de pensioengerechtigde leeftijd:
Wanneer de aangeslotene daadwerkelijk met pensioen gaat, wordt zijn of haar pensioenrekening geliquideerd en 
wordt het pensioen verkregen door de pensioenrekening te vermenigvuldigen met een omrekeningscoëfficiënt die 
actuarieel wordt berekend op basis van de (individueel) gekozen pensioenleeftijd:

Merk op dat de individuele pensioenrekening ook slechts gedeeltelijk kan worden geliquideerd; het saldo van de 
pensioenrekening blijft dan gevoed worden door nieuwe rechten en wordt elk jaar geherwaardeerd (gedeeltelijke 
pensioenregeling).

Na de pensioenleeftijd: 
De ingegane pensioenen worden jaarlijks aangepast volgens dezelfde herwaarderingscoëfficiënt zoals die wordt 
toegepast op de pensioenrekeningen.

Het bedrag van het pensioen 
= 

(Pensioenrekening op pensioenleeftijd)
x 

(De omrekeningscoëfficiënt)


