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De toekomst van pensioenen en
gezondheidszorg: wat met de
toekomstige generaties?



Inleiding

• Kosten van de vergrijzing: welke solidariteit tussen generaties?

• Groeiend ongenoegen (en/of ongerustheid) bij de jongeren. Terecht? Zijn
jongere generaties er inderdaad slechter aan toe?

• Ter inleiding: wat is een generatie? Illustratie voor consumptiebestedingen.
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Startpunt (1): leeftijdsgroepen
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Startpunt (2): cohorten (generaties)
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Feiten: levensverwachting bij geboorte
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Cohorten en leeftijdsgroepen

• Besluit: indien we ervan uitgaan dat welzijn moet
bekeken worden over het hele leven, kan kijken naar
leeftijdsgroepen zeer misleidend zijn.

• Maar: wanneer omstandigheden veranderen, moet ook
het systeem worden aangepast. Op dat moment
moeten “verworven rechten” in vraag gesteld worden.
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Pensioenen: een gemakkelijk probleem,...

... als we bereid zijn om wijzigingen te aanvaarden die
zich opdringen
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• Achtergrondinformatie

• Wat is intergenerationale rechtvaardigheid?

• Hervormingsvoorstellen
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ACHTERGRONDINFORMATIE:
WAAROM EEN
PENSIOENHERVORMING?
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Repartitie en demografische druk

De eerste pijler (het wettelijk stelsel) berust op repartitie. Voor een
repartitiestelsel geldt een duidelijke budgetvoorwaarde. Demografische evolutie
(de vergrijzing) heeft tot gevolg dat dit budget onder druk komt.

aantal gepensioneerden x gemiddeld pensioen = aantal actieven x gemiddeld
loon x bijdragevoet op het loon
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• Kunnen we aanvaarden dat de pensioenen een disproportioneel
aandeel gaan krijgen in het overheidsbudget?

• Gezondheidszorg en langdurige zorg.
• Klimaatbeleid (energieomslag) en toenemende migratiedruk zullen

tot grote economische verschuivingen leiden: de verliezers moeten
geholpen worden.

• Gemeenschapsopbouw en justitie.

• De simulaties voor de toekomst tonen een geleidelijke erosie van het
wettelijke pensioen van de werknemers en een groeiende kloof met de
ambtenarenpensioenen.
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Levensverwachting en babyboom
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Lage activiteitsgraad bij +55
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Transparantie en ongerijmdheden

• Het huidige pensioensysteem strookt niet met evoluties in de samenleving en
verliest aan legitimiteit:

• overlevingspensioenen voor gehuwden en niet voor wettelijk
samenwonenden?

• als “willekeurig” gepercipieerde verschillen, bv. in uittredeleeftijd:
• vrachtwagenchauffeurs en treinbestuurders.
• verplegers en leerkrachten.

• complexiteit leidt tot intransparantie (zes verschillende regelingen voor de
minimumpensioenen).
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Het beleid van de laatste regeringen

• Er zijn voortdurend wijzigingen doorgevoerd met als belangrijkste effect de
verhoging van de pensioenleeftijd en de vermindering van de pensioenen.

• Er is absoluut geen onderliggende visie op hoe een goed en rechtvaardig
pensioensysteem eruit zou moeten zien.

• De reeks van kleine maatregelen hebben de samenhang en de
doorzichtigheid van het systeem verder verstoord (en vele van die “kleine”
maatregelen hebben voor sommige mensen grote gevolgen).
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BETAALBAARHEID PENSIOENEN
EN INTERGENERATIONELE
RECHTVAARDIGHEID
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• Repartitie is een vorm van verzekering: biedt mogelijkheid van risicodeling bij
onverwachte schokken (vergelijk repartitie in traditionele families versus
repartitie door overheid).

• Vanuit standpunt van risicospreiding best een gemengd systeem.

• Hoe moeten de gevolgen van “schokken” over de verschillende cohorten
verdeeld worden?

• Voorbeelden: de vergrijzing, economische groei en crisis, klimaatwijziging.
• Zie verder: de Musgrave-regel.

Repartitie als verzekering
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Financiële duurzaamheid en rechtvaardigheid

• Financiële duurzaamheid noodzakelijk om jongeren rechtvaardig te
behandelen. Nood aan een duidelijk en geloofwaardig langetermijncontract
met een duidelijke afbakening van rechten en plichten van de verschillende
cohorten.

• Financiële houdbaarheid mag niet gerealiseerd worden via een onredelijke
verhoging van de belastingdruk op de actieve bevolking, noch via een
eenzijdige inkrimping van de pensioenen.
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VOORSTELLEN VAN DE
PENSIOENCOMMISSIE
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• Opgestart in april 2013.
• Twaalf experten met een verschillende achtergrond.
• Ambitie: een consensusrapport dat als basis kon dienen voor een brede

structurele discussie.

• Het rapport werd voorgesteld in juni 2014 (na de verkiezingen). Het
regeerakkoord heeft vele voorstellen overgenomen, maar wijkt op bepaalde
punten ook substantieel af van het rapport van de Commissie. Het
regeringsbeleid heeft niets te maken met het rapport van de Commissie.

De “pensioencommissie”
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Puntensysteem: een techniek

• Pensioen = (aantal punten) x (waarde van het punt) x (correctie voor moment
van uittreding)

• Het aantal punten dat men verzamelt hangt af van de hoogte van het
arbeidsinkomen en de duur van de loopbaan.

• Gemiddeld inkomen van werknemers = 1 punt.
• Minimum.
• Gelijkgestelde periodes kunnen gemakkelijk worden ingebouwd.
• Verhogingen (vb. voor zware beroepen) mogelijk.

• Laat iedere burger  toe om jaar na jaar de opbouw van zijn pensioen te
volgen.
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Loopbaanduur en vervroegde uittreding

• Voor elk individu wordt een normale pensioenleeftijd vastgelegd, die afhangt
van de lengte van de loopbaan.

• Vervroegde uittreding is mogelijk (binnen een bepaald venster), maar
vervroegde uittreding gaat gepaard met (pseudo-) actuariële correcties.

• Mensen die langer werken dan het moment waarop ze vervroegd op pensioen
kunnen gaan krijgen (forfaitaire) bonuspunten.

• De regering heeft er voor geopteerd om deze “flexibiliteit in
verantwoordelijkheid” niet in te voeren, maar een duidelijk signaal te geven
door de uittredingsvoorwaarden te verstrengen.
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SOLIDARITEIT TUSSEN COHORTEN EN
AANPASSINGSMECHANISMEN
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De waarde van het punt

• Het pensioen van iemand die de referentieloopbaan heeft gepresteerd wordt
bepaald als een fractie van het gemiddelde inkomen van de actieve bevolking
op het moment van pensionering.

• Een pensioenbedrag in geldtermen vastleggen:
• is ongeloofwaardig. Niemand weet hoe de toekomst er in 30 jaar zal

uitzien. Een vast bedrag kan relatief laag zijn (en dan sociaal
onaanvaardbaar) of relatief hoog (en dan zeer onzeker).

• is onrechtvaardig. In een solidaire samenleving delen jongeren en ouderen
de vruchten van de vooruitgang, en ook de lasten van een mogelijke crisis
(of van structurele verschuivingen).
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• Aanpassingsmechanismen moeten ingebouwd worden in het
pensioensysteem zelf. Waar het mogelijk is, zouden sommige van deze
aanpassingsmechanismen op termijn zelfs een automatisch karakter moeten
krijgen. Het hele proces moet bewaakt en gestuurd worden door de sociale
partners.

• Vooraf vastgelegde spelregels geven meer zekerheid dan de voortdurende
aanpassingen die we de voorbije jaren hebben meegemaakt.
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Stap 1: verleng de referentieloopbaan om de stijging van de
levensverwachting op te vangen

• Alleen de huidige actieve bevolking geniet van de stijging van de
levensverwachting.

• Is het “optimaal” om bij een verlenging van de levensduur de arbeidstijd niet te
laten stijgen? Denk daarover vanuit het standpunt van een individu.
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Stap 2: wat met verdere aanpassingen?

• Twee extreme benaderingen:
• Verhoog de bijdragen, behoud de pensioenen: last ligt volledig op de

actieve bevolking.
• Verlaag de pensioenen, hou de bijdragen onder controle: last valt volledig

op de gepensioneerden.
• Een rechtvaardige tussenoplossing verdeelt de last over alle

bevolkingsgroepen. Dit is nog een voorbeeld van solidariteit.
• Een mogelijk criterium: hou de verhouding van de pensioenen gedeeld door

het netto-inkomen van de actieven constant (Musgrave-regel).

Departement Economie28



Besluit voor pensioenen

• Binnen het repartitiesysteem is een nieuw lange-termijncontract met duidelijke
“afspraken” noodzakelijk om jongeren de zekerheid te geven dat ze een
behoorlijk pensioen zullen krijgen.

• Evenwicht tussen repartitie en kapitalisatie.

• Conservatieve verdediging van verworven rechten leidt tot gevaarlijk
immobilisme.
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Uitgaven in de gezondheidszorg,...

... de echte uitdaging voor de solidariteit, maar dan niet
enkel tussen ouderen en jongeren
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STIJGING VAN DE UITGAVEN EN
VERGRIJZING
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De stijging van de uitgaven in perspectief
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Is de vergrijzing de verklaring?

• Natuurlijk stijgen de uitgaven voor gezondheidszorg met de leeftijd.
• Twee optische illusies:

• we nemen onbewust aan dat ouderen van nu dezelfde gezondheid hebben
als ouderen vroeger (of als ouderen in de toekomst).

• uitgaven stijgen sterk in de laatste maanden van het leven en er zijn meer
oude mensen die sterven.

• Uitgaven van mensen in hun laatste levensjaar vertegenwoordigen 25% van
de totale uitgaven voor gezondheidszorg, onafgezien van de leeftijd.
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Andere verklaringen?

• “Toename van de verspilling”? Niet overtuigend.

• Specifieke kenmerken van ons systeem?

• Technisch-wetenschappelijke vooruitgang en innovatie is de belangrijkste
factor (maar natuurlijk in interactie met andere factoren).

• (Prijs geneesmiddelen.)
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Wat met intergenerationele rechtvaardigheid?

• Technisch-wetenschappelijke vooruitgang in geneeskunde is ook belangrijk
voor jongeren.

• In deze context is er geen intergenerationeel conflict.

• Dat betekent niet dat er geen moeilijke keuzes moeten gemaakt worden.
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Mogen de uitgaven stijgen?

• VRAAG: Hoeveel moet de gemeenschap besteden aan gezondheidszorg als
ze het welzijn zo groot mogelijk wil maken?

• Uitgaven in gezondheidszorg moeten afgewogen worden tegen andere
mogelijke aanwendingen van de beschikbare middelen. Wat is de “bereidheid
tot betalen” voor gezondheidszorg?
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Uitgaven mogen/moeten groeien

• In een rijker (en ouder) wordende samenleving, wordt gezondheid
belangrijker.

• “Als we oud en rijk zijn, wat heeft dan het meeste waarde: een
derde auto, nog een televisie erbij, mooiere kleding – of een extra
jaar te leven?” (Hall and Jones, Quarterly Journal of Economics,
2007).
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Waarom dan als probleem gezien?

• COLLECTIEVE financiering:
• beperkte transparantie; verzekeringselement niet altijd voldoende duidelijk.
• verplicht systeem van ziekteverzekering legt solidariteit op die verder gaat

dan verzekering uit eigenbelang.

• De uitgaven voor gezondheidszorg zullen zeker stijgen. De échte vraag is of
we ze op een collectieve wijze zullen financieren. Als de klemtoon zal liggen
op private financiering, dreigen er grote ongelijkheden te ontstaan.
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BELEIDSKEUZES: MOEILIJK EN
WAARDEGELADEN
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Ter inleiding: België heeft niet het beste gezondheidssysteem
van de wereld

• Evaluatie van gezondheidssystemen is vanzelfsprekend waardegeladen.
• Regelmatig redelijk domme rangschikkingen gepubliceerd, met willekeurige

gewichten.

• Genuanceerd beeld noodzakelijk.
• De performantie van het Belgische systeem is middelmatig.

40 Departement Economie



Departement Economie41



,…maar we zijn zeer tevreden.

42
Bron: Eurobarometer (2010).
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I. Marktwerking en informatie

• Het is taboe om over “markten” te spreken. Maar eigenlijk hebben we nu reeds
een markt:

• zeer veel keuzevrijheid op verstrekkersmarkten (inclusief ziekenhuizen).
• grote therapeutische vrijheid voor de verstrekkers. Grote

kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen.
• betaling per prestatie nog steeds dominant. Bovenop de officiële prijzen

kunnen supplementen aangerekend worden.
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Werkt die markt?

• Economische theorie leert ons dat concurrentie over prijs én kwaliteit niet
noodzakelijk tot optimale resultaten leidt.

• Concurrentie speelt op elementen die voor de patiënten observeerbaar zijn en
door de aanbieders kunnen beïnvloed worden.

• Ideologische veralgemeningen uit den boze: resultaten hangen af van zeer
specifieke designkenmerken.
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En België dan?

• De meeste patiënten zijn zeer slecht geïnformeerd over de supplementen (en
bovendien verzekerd door hospitalisatieverzekering): weinig prijsconcurrentie.

• Weinig informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen en verstrekkers.
Zowel ziekenfondsen als verstrekkers zijn huiverig om die informatie te
verspreiden: beperkte concurrentie om betere kwaliteit gezondheidszorg te
leveren.

• Relatief veel informatie over “subjectieve” kwaliteit en klantvriendelijkheid:
geen (amper) wachtlijsten, hoog niveau persoonlijke dienstverlening.
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Om kwaliteit te verbeteren: verbeter de informatie van de
burgers!

• Voorwaarde voor betere “marktwerking”: patiënten moeten beter geïnformeerd
worden over kwaliteit en prijzen.

• Dit is DRINGEND. Alternatief voor ernstige informatieverspreiding is Internet-
gedoe.

• Een voorbeeld: Vlaams Indicatorenproject (www.zorgkwaliteit.be), maar nog
steeds niet erg “consument”vriendelijk.
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Werkt informatie? UK 1992-2007

• UK introduceerde de mogelijkheid voor patiënten om te kiezen tussen
ziekenhuizen. Effecten?

• Twee studies: zelfde methodologie, zelfde onderzoeker (Carol Propper),
verschillende perioden.
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Mededinging en kwaliteit: 1992-1996
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Mededinging en kwaliteit: 2006-2007

51 Source: Gaynor, Moreno-Serra, Propper (2013) Departement Economie



Verklaring?

• Twee periodes met een verschillende regulering:
• 1992-1996: onderhandelingen tussen DHA en ziekenhuizen over prijzen en

wachttijden, patiënten slecht geïnformeerd over kwaliteit.
• 2006-2007: gereguleerde prijzen, patiënten kregen via hun huisarts

gestructureerde informatie over de kwaliteit van de ziekenhuizen.

• Carol Propper: from “hero” to “zero” (of vice versa).
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II. Regulering: efficiëntie verhogen, vrijheid beperken

• Men moet van die marktwerking geen wonderen verwachten.

• Regulering zal steeds noodzakelijk zijn. Introductie van meer/betere financiële
prikkels op microniveau wenselijk.
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(a) Verstrekkers

• Het vergoedingssysteem van de verstrekkers moet worden herdacht om die
onderlinge samenwerking te stimuleren. Dit betekent dat het relatieve belang
van de betaling per prestatie moet verminderen.

• Verschuiving in de richting van prospectieve financiering van verstrekkers en
ziekenhuizen.

• Inkrimping van de "keuzevrijheid":
üMedische guidelines.
üAnalyse voorschrijfgedrag en (sociale) sancties.

• Probleem: de “goeden” moeten de regulering ondergaan die nodig is voor de
“slechten”.
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(b) Zorglandschap

Er moet gewerkt worden aan een herschikking van het zorglandschap met een
duidelijke taakverdeling tussen ziekenhuizen en een betere afstemming van
ambulante en ziekenhuiszorg.
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Illustratie: pancreaschirurgie

56

Bron: KCE.
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• Deze evolutie is onvermijdelijk en gaat zeker en vast verder gaan. Er is geen
alternatief.

• UITDAGING: Dit zal leiden tot een beperking van de vrijheid van verstrekkers
en patiënten. Hoe wegen we subjectieve tevredenheid en "objectieve"
gezondheidsresultaten tegenover elkaar af?
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III. Prioriteitenstelling

• VOORAFGAANDE OPMERKING: het zou evident moeten zijn dat
behandelingen waarvoor de evidence-base zwak (of onbestaande) is niet
worden terugbetaald.

• voorbeeld: homeopathie.
• voorbeeld: arthroscopie.

• Opvoeding van de bevolking (en van de artsen) noodzakelijk.
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Hoe moeten prioriteiten worden vastgelegd?

• Er moet een open debat gevoerd worden over de relatieve waarde van
gezondheid en consumptie in een rijker wordende samenleving. De keuze is
niet “gezondheidszorg voor ouderen of gezondheidszorg voor jongeren”, de
keuze is “meer gezondheidszorg of meer verre vakanties en meer
restaurantbezoek”.

• Beslissingen over de terugbetaling van behandelingen en geneesmiddelen
moeten op een meer transparante wijze aan de bevolking worden
gecommuniceerd.
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En wat met verantwoordelijkheid?

Globaal kosten-
effectief

Kosteneffectief voor
niet-rokers

Kosteneffectief voor
rokers

Ja Ja Ja
Ja Ja Neen

Neen Ja Neen
Neen Neen Neen

• Zijn mensen verantwoordelijk voor hun sociale
achtergrond?  Wat als rookgedrag mee bepaald
wordt door genetische achtergrond?
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IV. Transparantie en overheidsbeslag

• Alle uitgaven optellen en spreken over het overheidsbeslag is misleidend.
• Maatschappelijke discussie mag niet verzanden in primitieve ideologische

stellingnames, maar moet ruimte bieden voor een gedifferentieerde kijk op de
welvaartseffecten van verschillende vormen van sociale bijdragen en
overheidsuitgaven.

• Gezondheidsuitgaven zijn productief. Mensen willen zich verzekeren en
collectieve verzekering kan efficiënter zijn. Ze moeten dan wel het principe van
“verzekering” begrijpen…
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Interactie tussen "bereidheid tot betalen" en economische
effecten

• Bereidheid tot betalen heeft gevolgen voor:
• politieke aanvaarding van het systeem.
• omvang van arbeidsmarkteffecten (perceptie van baten en afwenteling in

loonkosten).

• Bijdragen zijn geen belastingen.
• Transparantie verhogen door duidelijke earmarking van bijdragen voor

gezondheidszorg?
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Een voorbeeld: Kolstad, Kowalski (JHE, 2016)

• Massachusetts hervorming.
• “Individuals who gained coverage through their employers valued

approximately $0.68 of every dollar that their employers spent on their
coverage.”

• “If the government had instead increased insurance coverage by establishing
a wage tax to pay for health insurance, the distortion to the labor market would
have been roughly 13 times as large.”
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Besluit: jongeren, ouderen, solidariteit
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Jonge en oude cohorten, anno 2018

• Weinig evidentie dat de jongere generaties er nu al slechter aan toe zijn
(geweest).

• Pensioenen: nood aan een nieuw duidelijk lange-termijncontract tussen de
cohorten. Verworven rechten zijn niet onaantastbaar.

• Gezondheidszorg: uitgavenstijging hangt niet in de eerste plaats samen met
vergrijzing, wel met technologische vooruitgang. Deze zal ook en vooral ten
goede komen aan de huidige jongeren, wanneer ze zelf oud zullen zijn. Ze
kunnen zelf beslissen over de trade-off (en zullen ook zelf de gevolgen van
hun beslissing moeten dragen).
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Vooruitzichten voor jongere cohorten

• Maar, wat met toekomst?

• Uitdaging 1. Zal de stijging van de productiviteit verder gezet worden?
Onzeker, maar pessimisme in het verleden is steeds misplaatst gebleken op
langere termijn.

• Uitdaging 2. Milieu en global warming. Zal ongetwijfeld leiden tot minder snelle
groei van de materiële consumptie. Netto-effect is onzeker.

• Uitdaging 3. Migratiedruk gaat ongetwijfeld toenemen.
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