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Het leven is duur 

Gepensioneerden leven zuiniger 

Wat doen ze meer (dan toen ze actief waren) om uitgaven te beperken? 

• Prijzen vergelijken: 56 % 

• Promotiefolders lezen: 52 % 

• Kopen in supermarkten met lagen prijzen: 44 % 

• Vergelijken voor grote en dure aankopen: 42 % 

• Gebruik auto beperken: 36 % 

• Aankopen uitstellen tot de solden: 35 % 

• Huismerken i.p.v. merkproducten kopen: 26 % 

• Kortingsbonnen uitknippen: 25 % 

• Dure kleine aankopen schrappen: 16 % 
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Actieven kunnen hun toekomstige bezigheden goed inschatten maar 

• overschatten tijd die ze zullen besteden aan reizen en vrienden; 

• onderschatten de tijd die ze zullen tuinieren.   
 

Bron: Knacks grote pensioenenquête i.s.m. iVox (november 2013) 
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Het leven is duur 

Rusthuis en Serviceflat  

- De gemiddelde kostprijs voor een rusthuis is 1.350 euro per maand. 

- Supplementen voor pedicure, kapper, huur van een televisietoestel, 

internetaansluiting, snoep, … 

- Is er dan voldoende vraag? Ja, lange wachttijden 

- Tegen 2025 zijn er 50.000 extra bedden nodig. 

- De gemiddelde leeftijd in de zorgsector is 50 jaar.  

- Als een rusthuisbewoner de factuur niet kan betalen 
- wordt het verschil bijgepast door het OCMW, 

- die het daarna kan terugvorderen van de kinderen die een onderhoudsplicht hebben. 

 

- De minimale kostprijs voor een serviceflat is 2.000 euro per maand. 
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Werknemers 
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1/45 x L x 75 of 60 % 

1/45 = loopbaanbreuk → werkelijk gewerkte of gelijkgestelde periodes 

L = loon → werkelijk, forfaitair of fictief geherwaardeerd 

75 of 60 % → 

 

naar gelang van de gezinssituatie:  

alleenstaandepensioen = 60 % 

gezinspensioen = 75 % (van toepassing indien 2 x 

alleenstaandepensioen < gezinspensioen) 

LOON IN 1985 HERWAARDERING LOOPBAAN GEZINSSITUATIE PENSIOEN 

(PER JAAR) 

25.000 EUR x 1,675604 x 1/45 x 60 % 558,53 EUR 

Voorbeeld 

Berekening van het pensioen 
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Zelfstandigen 
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Forfaitaire bedragen voor jaren vóór 1984 + 1/45 x L x 75 of 60 % 

1/45 = loopbaanbreuk → werkelijk gewerkte of gelijkgestelde periodes 

L = loon → werkelijk, forfaitair of fictief geherwaardeerd 

75 of 60 % → 

 

naar gelang van de gezinssituatie:  

alleenstaandepensioen = 60 % 

gezinspensioen = 75 % (van toepassing indien 2 x 

alleenstaandepensioen < gezinspensioen) 

LOON IN 1985 AANPASSINGS-

COEFFICIENT 
(HERWAARDERING EN 

HARMONISATIE) 

LOOPBAAN GEZINSSITUATIE PENSIOEN 

(PER JAAR) 

25.000 EUR x 1,675604 

x 0,55  

x 1/45 x 60 % 307,19 EUR 

Voorbeeld 

Berekening van het pensioen 
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Statutaire Ambtenaren 
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1/60 x aantal dienstjaren x loon 

1/60 = tantième → lagere tantième voor bepaalde functies 

dienstjaren → werkelijk, gelijkgesteld 

loon → 

 

werkelijk of fictief 

Gemiddelde van de laatste 10 jaar, geperequateerd 

Berekening van het pensioen 
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Veel gemengde loopbanen 
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Bron: Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen 2012 
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Financiering Werknemers 
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Sector werknemer werkgever 

Gezondheidszog 3,55 % 3,80 % 

ZIV-uitkeringen 1,15 % 2,35 % 

Werkloosheid 0,87 % 1,46 % 

Pensioenen 7,50 % 8,86 % 

Gezinsbijslag 7,00 % 

Arbeidsongevallen 0,30 % 

Beroepsziekten 1,00 %  

Totaal 13,07 % 24,77 % 

Loonmatigingsbijdrage 7,48 % 

Betaald educatief verlof, fonds sluiting 

ondernemingen, kinderopvang, …. 

Naargelang  

personeelsomvang 

13,07 % +/- 35 % 
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Financiering Zelfstandigen 
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Bijdrage Geïndexeerd inkomen 

minimum 22 % van 12.830,63 EUR 

22 % 12. 830,63 tot 55.405,04 EUR 

14,16 % 55.405,04 tot 81.649,49 EUR 

0 % vanaf 81.649,49 EUR 

(= 74.808,18 EUR inkomen van 2010) 

Op het netto bedrijfsinkomen van 3 jaar geleden 
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Minimum en maximum 
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ZELFSTANDIGE WERKNEMER 

ALLEENSTAANDE GEZIN ALLEENSTAANDE GEZIN 

Minimum 1.048 EUR 1.386 EUR 1.109 EUR 1.386 EUR 

Maximum 1.223 EUR 1.529 EUR 2.145 EUR 2.681 EUR 

Brutobedragen op 01/04/2013 na een volledige loopbaan. 

Voor wie geen volledige loopbaan heeft, worden de cijfers aangepast pro rata de werkelijke loopbaanduur. 
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Gemiddeld 
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GEMIDDELD PENSIOEN 

LOOPBAAN TOTAAL   

zelfstandige 640 EUR 522 EUR 758 EUR 

loontrekkende 925 EUR 790 EUR 1.077 EUR 

statutair ambtenaar 2.062 EUR 1.855 EUR 2.246 EUR 

werknemer + zelfstandige 838 EUR 782 EUR 903 EUR 

werknemer + ambtenaar 1.744 EUR 1.480 EUR 2.030 EUR 

zelfstandige + ambtenaar 1.658 EUR 1.458 EUR 1.892 EUR 

Bron: verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing 
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Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

In 2010: 88.225 krijgen IGO (58.368 vrouwen en 29.857 mannen) 

In 2012: reeds meer dan 100.000. 

 

- 8.093,56 euro (674,46 per maand) voor alleenstaanden 

- 12.140,34 euro (1.011,70 per maand) voor samenwonenden 
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Voorwaarden : 

- Geen ander inkomen 

- Pensioen onder de drempel 

- Onderzoek naar bestaansmiddelen (geen eigen huis) 
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Armoededrempel, rusthuis en serviceflat 
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Vervangingsratio's 
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100 % van  

het gemiddeld loon 

Verhoging van  

80 tot 120% van  

het gemiddeld loon 

Verhoging van  

100 tot 200% van  

het gemiddeld loon 

2006 2046 2006 2046 2006 2046 

Bruto vervangings-

ratio 1e pijler 
39,7 39,5  34,0 33,6 29,4 23,3 

Netto vervangings-

ratio 1e pijler 
63,7 63,3 56,3 54,0 47,6 37,1 

Bron: ProCrea Consulting 
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Stijgende levensverwachting  
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Bron: Federaal Planbureau – Bevolkingsvooruitzichten 200-2060, december 2011 (waarnemingen ADSEI) 
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Stijgende levensverwachting  
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Bron: FOD Economie, Driejaarlijkse Sterftetafels Belgische Bevolking, 2009-2011 
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Evolutie honderdjarigen 
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Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 



www.baloise.be 09/12/13 25 'Een levenslang, welvaartsvast inkomen' 

 

Het Wettelijke Pensioen  |  Bedreigingen 

Bepaal uw levensverwachting  

Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, leeftijd in 2006 (België) 
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Vergrijzing van de bevolking  
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2010 2020 2030 2040 2050 2060 

0-19 JAAR 2.476.659 2.614.925 2.672.563 2.622.417 2.633.556 2.680.652 

20-59 JAAR 5.841.240 5.971.645 5.848.982 5.861.358 5.896.206 5.953.685 

60-64 JAAR 633.238 731.596 746.100 689.531 715.213 702.219 

65 JAAR EN MEER 1.856.259 2.220.166 2.714.429 3.054.009 3.194.160 3.326.205 

TOTAAL 10.807.396 11.538.332 11.982.074 12.227.315 12.439.135 12.662.761 

60 JAAR EN MEER 23 % 26 % 29 % 31 % 31 % 32 % 

65 JAAR EN MEER 17 % 19 % 23 % 25 % 26 % 26 % 

Bron: Federaal Planbureau - FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 

Bevolkingsvooruitzichten 
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Werkgelegenheidsgraad personen van 55 tot 65 jaar 
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Bron: Eurostat, EU Labour Force Survey – Activity rates by nationality, 2011 
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Langer leven en vroeger op pensioen  
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Evolutie van de effectieve pensioenleeftijd (1970-2012) in België 
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Bron: OECD  
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Brugpensioen: succes van een nefast idee 

Oliecrisis in 1973 veroorzaakt economische crisis met massale jeugdwerkloosheid. 

Reactie: invoering Brugpensioen (1974, 1975) of van LIFO naar FIFO. 
 

Zeer krachtig in de markt gezet om het te doen aanslaan: 

1. De naam: 'pensioen' i.p.v. 'dop';  

2. Niet langer werkzoekend; 

3. Telt mee voor pensioen. 
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Tijdelijke maatregel is onwaarschijnlijk succes met desastreuze gevolgen: 

1. 'Werk creëert werk': correlatie tussen tewerkstelling bij ouderen en bij jongeren is positief.   

2. Geen vervangingsplicht. Ontstaan van de nepstatuten.  

3. Ontsporing van de staatsschuld. 

4. Werkgevers hebben het ge/misbruikt. Ouderen kan je dumpen. Geen cultuur van bijscholing. 

5. Mentaliteitswijziging: je hebt recht op een periode in je leven waarin je als gezonde, actieve 

mens een inkomen krijgt zonder te moeten werken. Leven zonder te moeten werken, is leuk. 

 

De kern van het pensioenprobleem is 'goesting', dixit Minister De Croo.  
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De kost van de vergrijzing  

 

Cijfers 2012 

- 1.877.716 hebben recht op een pensioen betaald door de RVP  

- 456.066 hebben recht op een pensioen betaald door de PDOS 

 

RVP betaalt iedere gepensioneerde 20 euro per maand meer? Dus ongeveer + 2%. 
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Kostprijs: 

450 miljoen EUR (18,2 miljard BEF) 

 

Conclusie: 

Door het grote aantal heeft iedere ingreep een zeer groot effect.  

Klein speelveld, geen ruimte voor cadeaus. 
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De kost van de vergrijzing 

Totale pensioenuitgaven  

 

2011:  34,2 miljard 

2012:  38,0 miljard 

 

> 10 % van het BBP 
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De kost van de vergrijzing 
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2012 2018 2030 2050 2060 2012-2060 

PENSIOENEN 10,2 11,0 13,6 14,9 14,7 + 4,5 

-WERKNEMERS 5,6 6,2 7,8 8,5 8,3 + 2,8 

-ZELFSTANDIGEN 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 + 0,3 

-AMBTENAREN 3,9 4,0 4,7 5,2 5,3 + 1,4 

GEZONDHEIDSZORG 8,1 8,3 9,0 10,4 10,7 + 2,6 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 1,7 1,8 1,7 1,5 1,4 - 0,2 

WERKLOOSHEID 2,0 1,8 1,3 1,2 1,1 - 0,9 

WERKLOOSHEID MET 

BEDRIJFSTOESLAG 
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,1 

KINDERBIJSLAG 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 - 0,2 

ARBEIDSONGEVAL, 

BEROEPSZIEKTE, ENZ. 
1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 - 0,2 

TOTAAL 25,8 26,6 29,1 31,2 31,2 + 5,4 

Bron: Hoge Raad van Financiën - Jaarlijks verslag van de Studiecommissie van de vergrijzing, juli 2013 
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Hervormingen 

• Vervroegd Pensioen kan tegen 2016 pas vanaf 62 jaar,  

na een loopbaan van minstens 40 jaar; 

• De pensioenbonus wordt minder royaal,  

maar moedigt aan om tot 67 jaar te werken; 

• Langdurige werkloosheid en tijdskrediet tellen minder mee  

voor de berekening van het pensioen; 

• Het ambtenarenpensioen wordt berekend op basis van de laatste tien jaar i.p.v. 

de laatste vijf jaar van de loopbaan; 

• Gepensioneerden mogen meer bijverdienen; 

• Brugpensioen heet nu 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'.  

Conventioneel brugpensioen wordt pas mogelijk vanaf 58 jaar.  

Bij bedrijfsherstructureringen en –sluitingen kan het vroeger; 

• Collectieve ontslagen moeten gespreid worden over verschillende leeftijdsgroepen 

in een bedrijf.  
 

Conclusie: er gebeurt eindelijk iets maar effect is nog gering: - 0,4 % BBP. 
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Op 65 jaar of vervroegd? 

Vervroegd pensioen kan i.f.v. de loopbaan: 
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Jaar MINIMUMLEEFTIJD LOOPBAANVOORWAARDE UITZONDERINGEN  

VOOR LANGE LOOPBANEN 

2013 60 + 6 maanden 38 60 met 40 loopbaanjaren 

2014 61 39 60 met 40 loopbaanjaren 

2015 61 + 6 maanden 40 60 met 41 loopbaanjaren 

2016 62 40 60/61 met 42/41 loopbaanjaren 

Bron: Programmawet van 28/12/2011 
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Op 65 jaar of vervroegd? 

We gaan in de realiteit op 59 jaar op pensioen. 

 

Om langer werken te stimuleren zijn er twee verschillende visies: 

- Visie 1: we moeten de pensioenleeftijd niet verhogen maar focussen op  

het verhogen van de werkelijke, reële pensioenleeftijd, dus op zij die vroeger 

stoppen.  

- Visie 2: we moeten om dit doel te bereiken ook de wettelijke pensioenleeftijd 

(geleidelijk aan) verhogen.   
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Visie 2 is volgens de meeste onderzoekers juist omwille van het psychologisch effect. 

We vergelijken ons met anderen en met een norm om beslissingen te nemen.  
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De pensioenbonus 

Nieuw vanaf 2014 voor zowel loontrekkenden, zelfstandigen als ambtenaren: 

- Het eerste jaar dat extra wordt gewerkt, levert geen bonus op. 

- Wie langer dan een jaar extra werkt, krijgt per gewerkte dag 1,50 euro erbij. 

- Jaarlijks wordt de bonus met 20 cent opgetrokken:  

1,50; 1,70; 1,90; 2,10; 2,30 en 2,50 euro. 

- Tot een maximum van 2,50 euro per gewerkte dag na vijf jaar langer werken (67 jaar). 

- 3 jaar langer werken is 83 euro meer pensioen per maand en 5 jaar langer werken is 

187 euro meer.  

- Bij zelfstandigen is 117 euro per trimester (eerste 4) tot 195 euro (na 21 trimesters)  

- De pensioenbonus levert een 13e maand op als er vier jaar langer wordt gewerkt.  

 

De voor zelfstandigen zeer nadelige Pensioenmalus (tot - 25 %) wordt afgeschaft  

vanaf 2014. 
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Gelijkgestelde periodes 
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Gelijkgestelde periodes (telkens met specifieke voorwaarden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelijkgestelde dagen zijn de basis van de pensioenopbouw voor:   

- ± 25 % tot 45 jaar, 

- > 25 % na 45 jaar, 

- 50 % na 55 jaar, 

- > 75 % na 60 jaar. 
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Gelijkgestelde periodes 

Sommige gelijkgestelde periodes worden nu anders behandeld dan vroeger: 

pensioen wordt niet langer berekend op basis van het loon dat men ontving juist voor 

men in de gelijkgestelde periode terechtkwam ('het normaal fictief loon') maar op basis 

van het gewaarborgd minimumjaarloon (22.146,73 euro) 

 

Zeer ingewikkelde regelingen en uitzonderingen: 

- In 2011 al brugpensioen 

- Werklozen ouder dan 50 jaar in 2013 

- Gaat over langdurige werkloosheid 

- Landingsbanen i.f.v. tewerkstellingsgraad en leeftijd.  
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Ambtenaren 

Het pensioen van een ambtenaar wordt berekend op zijn laatste tien wedden. 

 

Maar zeer voorzichtige aanpassing: 

- Voor militairen blijft het de laatste wedde 

- Overgangsperiode: personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar bereikt 

hebben, blijft de referentiewedde de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar.  

- Er is niets gedaan aan de vele extra gelijkgestelde periodes zoals diplomabonussen, 

of niet-bezoldigde periodes van afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit,  

zoals verlof wegens sociale of familiale redenen.  
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Bijverdienen 

> 65 jaar en 42 loopbaanjaren 

ONBEPERKT bijverdienen.  

 

> 65 jaar en geen 42 loopbaanjaren  

- Werknemer zonder/met kinderlast:  21.865 / 26.596  

- Zelfstandige of helper zonder/met kinderlast: 17.492 / 21.277 

 

Indien < 65 jaar  

- Werknemer zonder/met kinderlast:  7.570 / 11.355  

- Zelfstandige of helper zonder/met kinderlast: 6.056 / 9.084 

- Hogere bedragen indien enkel overlevingspensioen.  
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Elke dag telt: VTE 

Het model op basis van 'kalenderjaren'  

wordt vervangen door  

model op basis van 'elke gewerkte dag' (VolTijds dagEquivalent). 

 

 

1 kalenderjaar = 312 VTE's; 1 maand is 26 VTE's 

 

Volledige loopbaan is 14.040 VTE's (45 x 312) 

- Ieder onvolledig jaar telt dus ook mee zolang het totaal aantal VTE's < 14.040; 

- De dagen gewerkt in het laatste jaar voor pensionering tellen ook.  

 

De sociale partners hebben vorige week unaniem deze hervorming goedgekeurd.  
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Echte hervormingen? > 0,4% bbp 

- Stoppen met facturen doorschuiven en maatregelen nemen die pas  

binnen 10 jaar effect hebben omwille van de sociale rust of drukkingsgroepen.  

- Ambtenarenpensioenen niet gelijkschakelen maar bijsturen, aftoppen,…  

Er is marge. 

- Wettelijke pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar of meer, 

maar criterium van loopbaanjaren omwille van sociale rechtvaardigheid laten mee 

spelen. 

- Gelijkgestelde periodes verminderen. 

Een opbouwsysteem (rugzakje). Naarmate men werkt, verwerft men opgebouwde 

rechten wat betreft gelijkgestelde periodes. 

- Kans geven om bij te scholen en daar een gelijkgestelde periode van maken en 

vergoeden als werkloosheidsuitkering.  

… 
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Het wettelijk Pensioen  |  Hervormingen 

Echte hervormingen? > 0,4% bbp 

… 

 

- Invoeren van het halftijdse pensioen.  

Mensen willen meer tijd voor zichzelf en familie. 

- Misvattingen zoals ouderen pakken werk af van jongeren bestrijden. 

Cultuurverandering!  

- Leren denken in termen van reële leeftijd (het aantal jaren dat ons nog rest) in 

plaats van nominale leeftijd (het aantal keren dat we verjaard zijn).  

Iemand van 65 jaar heeft dezelfde reële leeftijd als iemand van 55  

10 jaar geleden. In die zin: "Vergrijzing is een mythe." 

- Basispensioen als ingezetene (als middel tegen armoede) aangevuld met 

bedrijfspensioen.  

- De staatsschuld afbouwen. We hebben een rentebonus nodig.  

- De 2e, 3e en 4e pijler niet in vraag stellen. Noodzaak, geen sluitpost in  

de begrotingsronde. 
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Een levenslang, welvaartsvast inkomen 

Agenda 

Inleiding: Albert II en de levensduurte  
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Aanvullende pensioenen 

2e, 3e én 4e pijler 

1e pijler = de wettelijke uitkeringen, onderdeel sociale zekerheid 

 Repartitie, huidige actieven voor gepensioneerden met bijpassing door de overheid. 

 Verschillend stelsel voor Werknemers, Zelfstandigen en Ambtenaren 

2e pijler = aanvulling via de beroepsactiviteit, uitgesteld loon 

 Kapitalisatie 

 (Mede)gefinancierd door werkgever of bedrijf  

 Inrichter: bedrijf of sector 

 Fiscaal omkaderd en gereglementeerd i.f.v. pensionering 

3e pijler = individuele aanvulling met fiscale stimulatie/omkadering 

 Kapitalisatie  

 Fiscaal omkaderd en gereglementeerd i.f.v. pensionering 

4e pijler = Individuele inspanning zonder extra fiscale stimuli/omkadering  

 Alle vormen van sparen en vermogensopbouw 

Onroerend goed is mogelijk in de 2e pijler, wordt gestimuleerd in de 3e pijler en is  
een belangrijk onderdeel van de 4e pijler. 

 

Eén, twee, drie of vier pijlers: een politiek-ideologische discussie 
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Aanvullende pensioenen 

2e, 3e én 4e pijler 
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Aanvullende pensioenen 

2e pijler (alle zelfstandigen) 
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Aanvullende pensioenen 

2e pijler (zelfstandige met vennootschap) 
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Aanvullende pensioenen 

2e pijler (loontrekkenden) 
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Aanvullende pensioenen  

3e pijler 
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Aanvullende pensioenen 

4e pijler 
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Plan uw inkomen voor morgen 

Safer Life 

Onze klanten begeleiden naar een financieel veilige toekomst door  

een inzicht te geven in zijn inkomensval bij pensionering, werkonbekwaamheid  

(bij ziekte en ongeval) en overlijden (van de partner). 

 

Complete ondersteuning voor makelaars: 

gids, pensioenschatter, kennistest, adviestool, budgetbepaler, … 

 

baloise.be/saferlife 
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