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Onze pensioenen: wat moet je weten?

In België volstaat het wettelijke pensioen 
meestal niet voor een zorgeloze toekomst. Dit 
kan je zelf nagaan op mypension.be. Je ont-

dekt er hoe ‘hoog’ je pensioen zal zijn volgens de huidige regels. 

“Begin al maar te sparen. Als het zo voortgaat, krijg je straks geen pensioen en 
werk je tot je 70ste”. Al enkele jaren probeert men ons wijs te maken dat jongeren 
hun pensioen kunnen vergeten. Dat ze langer moeten werken en andere oplos-
singen moeten vinden, want de wettelijke pensioenen zijn gedoemd te verdwij-
nen. Ze moeten tevreden zijn met jobs waar weinig of geen sociale bijdragen 
mee gemoeid gaan. Ze moeten aanvaarden om langer en harder te werken. En ze 
moeten slikken dat miljarden naar fiscale paradijzen stromen. 

In België bedraagt de 
gemiddelde maandprijs in een 

woonzorgcentrum  

1.562 euro

Het gemiddelde pensioen van 
de nieuwe gepensioneerden bedraagt:

1.181 euro voor een man en
882 euro voor een vrouw.

Een op de drie gepensioneerden leeft 

onder de armoedegrens.

Onze pensioenen behoren  
tot de laagste van Europa

Dit is een armoederisico,  
want de armoededrempel ligt 

op 1.157 euro/maand
Bron: Pensioenenpanorama van de OESO 2015

Met de pensioenleeftijd op 67 jaar, 
besliste de regering om mensen langer te doen 

werken dan ze gezond zijn

De levensverwachting in goede gezondheid  
is lager dan de wettelijke pensioenleeftijd

Pensioenuitgaven  
uitgedrukt in percentage van het BBP

Duitsland Frankrijk Oostenrijk België

Bronnen: socialistische mutualiteit, kenniscentrum pensioenen, enéo

Volstaat het wettelijke pensioen 
Waarom     belangt pensioen ookom   van te aan?

Neen.

leven? jongeren

Waarom zijn  
onze pensioenen zo laag?
Het is duidelijk, de lage pensioenen zijn het gevolg van de 
berekeningswijze. Voor elk gewerkt jaar wordt er een bereke-
ning gemaakt: 60% van het brutoloon gedeeld door 45. Dat is 
jouw pensioenopbrengst. 45 jaar loopbaan is nodig voor een 
volledig pensioen. In veel buurlanden volstaat een loopbaan 
van 40 of 42 jaar voor een volledig pensioen. 

Een andere oorzaak: de inkomensgrenzen voor de bere-
kening van het pensioen zijn laag (55.657,47 euro bruto in 
2017). Wat je eventueel meer verdient, telt niet mee voor je 
pensioen.

Bovendien houdt men voor de berekening van het werkne-
merspensioen rekening met de lonen over de hele loopbaan. 
En een loon van 40 jaar geleden is niet hetzelfde waard als 
een loon vandaag. Er is dus een mechanisme nodig om de 
vroegere lonen te herwaarderen. Dit mechanisme bestond, 
maar werd in 1997 afgeschaft in het kader van besparingen.
Kortom, er komen geen toverkunsten bij te pas: het niveau 
van de pensioenen hangt af van de manier waarop die bere-
kend worden en dat moet beter. 

Wij willen:
•	 Een correcte herwaardering van de vroegere lonen.
•	 Een verhoging van de inkomensgrens voor de berekening 

van het pensioen. 
•	 Geen pensioenverlies bij tegenslagen in het leven (werk-

loosheid, ziekte, invaliditeit).

Volstaat  
het minimumpensioen? 
Neen. Wat is het minimumpensioen? Na 
30 jaar loopbaan open je een recht op een 
wettelijk minimumpensioen. Het bedrag dat 
je krijgt, hangt af van het aantal jaren loopbaan. 
Heb je geen 45 jaar loopbaan, dan ontvang je niet 
het (minimum)pensioen dat vandaag 1.220 euro bedraagt, 
maar een fractie ervan. Iemand die 36 jaar loopbaan heeft, 
krijgt zo een minimumpensioen van slechts 970 euro. 

Een laatste sociaal vangnet, voor wie geen minimum-pensi-
oen heeft, is er een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). 
Die uitkering bedraagt 1.083 euro voor een alleenstaande of 
722 euro voor een samenwonende. 

De verhoging van de minimumpensioenen in de laatste ja-
ren, is vooral het gevolg van sociaal overleg (werkgevers en 
vakbonden). Een wet van 2005 voorziet namelijk een strikt 
budget om de uitkeringen te verhogen. Dit is de zogenaam-
de welvaartsenveloppe. Werkgevers en vakbonden kozen 
er voor om de minimumuitkeringen met 2% te verhogen. 
In 2017 verlaagde de federale regering het budget van de 
welvaartsenveloppe met 40% waardoor de sociale partners 
slechts een verhoging van 1,7% konden toekennen. 

Pas recent deed de regering zelf een extra inspanning om de 
minimumpensioenen te verhogen. Het minimumpensioen 
steeg begin dit jaar met 0,7%, maar enkel en alleen voor 
werknemers met een loopbaan van 45 jaar. Dat is discri-
minerend als je weet dat de gemiddelde loopbaan van een 
vrouw 36,6 jaar bedraagt en die van een man 42 jaar.

Sommigen laten uitschijnen dat de financiering van de pen-
sioenen van een ‘kas’ afhangt, die stilaan leeg raakt naar-
mate de werknemers met pensioen gaan. Die ‘kas’ zou dus 
uitgeput zijn tegen dat jongeren van vandaag straks met pen-
sioen gaan. Onzin! De pensioenen worden niet gefinancierd 
via een ‘kas’ die op één bepaald moment gevuld is en die nu 
leegloopt, maar door de herverdeling van de rijkdom die ie-
der jaar wordt geproduceerd.

In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is het pensioen 
geen zaak van ouderen alleen, maar van alle werknemers 
zonder uitzondering. Vandaag strijden voor een beter pen-
sioen voor de mensen die straks met pensioen gaan, is ook 
opkomen voor je eigen rechten. De regels die men vandaag 
vastlegt, zullen gelden voor alle werknemers en alle werk-
neemsters in de toekomst.

Waarom zijn vrouwen

grootste dupe?
882 euro, dat is het gemiddelde pensioen van een werkneemster in 
België. Hun pensioenen blijven veel lager dan die van de werknemers.  
Hiervoor zijn verschillende oorzaken.

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen bedraagt 
20%. Vrouwen hebben gemiddeld kortere loopbanen 
en werken vaker dan mannen in sector waar deeltijds 
werk de norm lijkt te worden.  Vandaag loopt het ver-
schil tussen pensioenen van werknemers en werk-
neemsters op tot 26%.

Wat werd gedaan om het  
pensioen van vrouwen te  
verbeteren?

Niets, wel integendeel. Een aantal maatregelen tref-
fen vrouwen in het bijzonder:
•	 Minder pensioen voor werkloosheid langer dan één 

jaar. Volgens het Planbureau bestaan de gelijkge-
stelde periodes in de loopbaan van een vrouw voor 
42% uit werkloosheidsperiodes. Vrouwen worden 
dus door die maatregel massaal getroffen.

•	 De verhoging van de leeftijd voor het overlevings-
pensioen naar 55 jaar tegen 2030. 

•	 De verhoging van het minimumpensioen, maar en-
kel voor de effectief volledige loopbanen. Doordat 
slechts 41 procent van de vrouwen die voorwaarde 
vervult, zullen de meeste vrouwen met een mini-
mumpensioen niet genieten van deze maatregel.

•	 De beperking van het meetellen van bepaalde peri-
odes van onderbreking van de loopbaan in de pen-
sioenberekening.

Pensioensparen, de oplossing?
De privéverzekeraars van hun kant hebben wel begrepen dat 
de pensioenen ook een zaak van de jongeren zijn. Ze ver-
spreiden allerlei verleidelijke reclame en profiteren van de 
onheilspellende berichten over de toekomst van het wette-
lijk pensioen om hun producten aan te bieden. De overheid 
moedigt dit soort beleggingen fiscaal aan.

Puur boerenbedrog! Enerzijds kosten die beleggingen een 
pak geld (de verzekeraar moet immers winst maken), ze zijn 
vaak niet-transparant – je weet immers zelden waarin het 
geld belegd wordt – en ook niet veilig (de kans op een faillis-
sement van het pensioenfonds is reëel).

*gemiddeld wettelijk pensioen werknemer alleenstaande
Bron : Kenniscentrum pensioenen, 2014 

*Levensverwachting in goede gezondheid op moment van geboorte
Bron : Eurostat

De regels die men vandaag 
vastlegt, zullen gelden voor 
alle werknemers en 
alle werkneemsters in 
de toekomst.
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