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Pensioensystemen zijn een product van hun tijd. Ze weerspiegelen de 
gangbare normen in de samenleving waarin ze ontstaan. Ze zijn een 
samenvatting van wie wanneer wat geacht wordt te doen: ze geven 
weer welke activiteiten als ‘productief ’ worden beschouwd; van wie we 
verwachten dat ze deze activiteiten uitvoeren; en wanneer in hun leven 
ze dat zouden moeten doen. Tegelijkertijd zijn pensioenen veel moei-
lijker te hervormen dan andere vormen van sociaal beleid. Je maakt 
beloftes voor de erg lange termijn en nagenoeg iedereen kan verwachten 
ooit een pensioen te ontvangen. Dat maakt het voor politici een heikel 
onderwerp, en een waar ze electoraal weinig bij te winnen hebben: grote 
delen van de samenleving zouden ‘verliezen’ bij een hervorming, terwijl 
de baten pas op lange termijn of zelfs pas voor komende generaties 
zichtbaar worden. Daardoor reflecteren pensioensystemen dus vooral 
de samenleving waarin ze ontstonden, en veel minder de samenleving 
waarin we leven.

Zoals in heel West-Europa is ook het Belgische pensioensysteem een 
kind van de moderne samenleving: een industriële samenleving waarin 
de meeste mannen van de schoolbanken naar de fabriek gingen om 
te werken in fysieke jobs die weinig opleiding vroegen en het gezin 
van een inkomen voorzagen tot ze op een bepaalde leeftijd van een 
‘welverdiende rust’ konden genieten, en waarin van vrouwen, zeker eens 
gehuwd, vooral verwacht werd dat ze de zorg voor kinderen, familie en 
huishouden op zich namen. Het Belgische pensioensysteem is gebouwd 
op dit tot de jaren vijftig algemeen geaccepteerde samenlevingsbeeld 
waarbij mannen van de schoolbank in een stabiele loopbaan van vijfen-
veertig jaar voltijdse arbeid stapten en zo het gezin van een zekere stroom 
van inkomen voorzagen. In de wetenschap dat hun echtgenotes zich 
toch ontfermden over familie- en huishoudaangelegenheden, konden 
ze zich voltijds op hun job toeleggen. Sindsdien is de samenleving radi-
caal veranderd. Het grootste deel van de tewerkstelling is verschoven 
van industrie naar diensten. Minder jobs vergen zware fysieke arbeid, 
en opleiding wordt steeds belangrijker — ook scholing doorheen de 
loopbaan. Loopbanen en tewerkstelling zijn een stuk minder stabiel 
geworden. Vrouwen zijn massaal richting de arbeidsmarkt getrokken. 
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Het oude model is niet verdwenen, wel geërodeerd. Hoewel het voor 
sommigen nog steeds van toepassing is, is het niet langer de standaard in 
de samenleving. De samenleving is in toenemende mate geïndividuali-
seerd: steeds minder leven we ons leven volgens één gedeelde standaard.

Het pensioensysteem heeft uiteraard een heel aantal aanpassingen 
ondergaan om de excessen te temperen die het gevolg zijn van de 
ontstane mismatch tussen het samenlevingsideaal waarop het gebaseerd 
is en de realiteit. Via zaken als gelijkgestelde periodes, het minimum-
pensioen of minimumrecht per loopbaanjaar en het echtscheidings-
pensioen werden de scherpe kantjes eraf geveild. Maar ondanks die 
aanpassingen zijn de fundamenten van het Belgische pensioensysteem 
nog steeds stevig verankerd in het moderne samenlevingsmodel: het 
systeem is niet gemaakt om zekerheid te bieden voor een oude dag in 
een geïndividualiseerde samenleving — en het is er voor heel wat bevol-
kingsgroepen in deze samenleving ook niet toe in staat.

Het pensioendebat vandaag spitst zich voornamelijk toe op één bepaald 
gevolg van de veranderende samenleving: de stijgende levensverwach-
ting. We leven collectief langer, wat vragen doet rijzen over de betaal-
baarheid van ons pensioensysteem. Dat beleidsmakers vooral op een 
verhoging van de pensioenleeftijd aansturen om hiermee om te gaan, 
hoeft weinig te verbazen. Relatief kleine veranderingen in de pensioen-
leeftijd hebben een grote budgettaire impact, en met de alternatieven 
van een verlaging van de pensioenen of een verhoging van de sociale 
bijdragen vallen er weinig stemmen te winnen. Ook hier laat de indi-
vidualisering zich echter voelen: niet iedereen profiteert in dezelfde 
mate van die toegenomen levensverwachting waarvan hoogopgeleiden 
disproportioneel genieten.1 Daarenboven zijn het eveneens vooral de 
hoogopgeleiden die kunnen genieten van meer gezonde levensjaren op 
latere leeftijd.

De uitdaging voor de toekomst is dus niet zozeer ons pensioensysteem 
financieel duurzaam te maken, maar om een pensioensysteem uit te 
bouwen dat met die steeds toenemende individualisering kan omgaan. 
Dit hoofdstuk zal dan ook op het individualiseringsvraagstuk focussen, 



177

en niet op de financiële haalbaarheid. Dat wil allerminst zeggen dat de 
financiële kant van de zaak niet belangrijk is, wél dat we ons in eerste 
instantie moeten buigen over de fundamentelere vraag wat we van 
ons pensioensysteem verwachten alvorens de financiering ervan uit te 
werken. Beleid uitgewerkt vanuit een financieel perspectief zal de funda-
mentele problemen van het pensioensysteem immers niet oplossen en 
zal tot nieuwe excessen leiden.

Het doel van dit hoofdstuk is niet om een nieuw pensioensysteem uit 
te tekenen. Wel wil ik aantonen hoe het huidige pensioensysteem niet 
gemaakt is om ons doorheen de eenentwintigste eeuw te loodsen, en 
zet ik enkele lijnen uit waaraan een nieuw pensioensysteem zou moeten 
voldoen om niet alleen aan de uitdagingen van de samenleving van 
vandaag, maar ook aan die van morgen tegemoet te komen. Het hoofd-
stuk wil het pensioendebat dus opentrekken: het is hoog tijd om voorbij 
de discussie over betaalbaarheid te gaan, en meer fundamentele vragen 
te stellen over hoe we als samenleving onze oude dag zien, en hoe we 
mensen daarin zekerheid kunnen bieden.

Dit debat bestaat uit twee delen. Terwijl we in het Nederlands gewoon-
lijk enkel naar ‘pensioen’ verwijzen, laat het Engels met retirement en 
pension een betere verdeling toe — een tweedeling die ook in heel wat 
andere talen bestaat, inclusief Frans en Deens. ‘Retirement’ gaat over het 
pensioen als transitie, letterlijk het terugtrekken uit de arbeidsmarkt; 
‘pension’ verwijst naar het pensioen als bron van inkomen. Ik behoud 
dit onderscheid, en zal spreken over terugtrekking eerder dan pensio-
nering. De term ‘pensionering’ verbindt terugtrekking immers aan het 
ontvangen van een pensioen, terwijl het best mogelijk is zich terug te 
trekken uit de arbeidsmarkt zonder een pensioen te ontvangen, net zoals 
men een pensioen kan ontvangen zonder zich terug te trekken. Hoewel 
het vanuit een financieringsperspectief om communicerende vaten gaat, 
zijn de uitdagingen op beide vlakken erg verschillend. Daarom loont 
het de moeite ze hier op te splitsen. In het eerste deel van deze bijdrage 
ga ik in op terugtrekking, het tweede deel gaat over pensioenen. Het 
hoofdstuk eindigt met enkele reflecties over een weg vooruit.
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Terugtrekking uit de arbeidsmarkt.

Mensen trekken zich terug uit de arbeidsmarkt voor een verscheiden-
heid aan redenen. In de literatuur worden vooral over push- en pull-
factoren gesproken.2 Push gaat over onvrijwillige terugtrekking: men zou 
wel graag langer werken, maar de gezondheid laat het niet meer toe of 
men voelt zich door de leidinggevende of collega’s naar de deur geduwd. 
Ook mensen die werkloos worden en door een amalgaam van oorzaken 
—waaronder discriminatie— niet meer aan werk raken, vallen hier-
onder. Vakbonden redeneren dikwijls vanuit een push-benadering van 
terugtrekking om vervroegde pensioenstelsels of een lagere pensioen-
leeftijd te verdedigen: veel mensen kunnen eenvoudigweg niet langer 
werken, en daarom moeten we die mensen van een inkomen voorzien.
Pull is daarentegen een economische benadering van pensioen. Vanuit 
dit perspectief trekken mensen zich terug als een uitkering, bijvoorbeeld 
een pensioen, hen van een voldoende hoog inkomen voorziet om hun 
gewenste levensstandaard te behalen, zonder te moeten werken. Langer 
werken wordt dan een kwestie van het verhogen van de pensioen-
leeftijd, of van het vervroegd opnemen van het pensioen financieel te 
ontmoedigen. Een financiële benadering van het pensioenvraagstuk 
valt doorgaans samen met een eerder pull-gerichte interpretatie van de 
pensioentransitie.

In de literatuur rond terugtrekking heb je naast push en pull echter nog 
drie andere concepten die minder wijdverspreid zijn in beleidsmiddens: 
jump, stay en stuck.3 Jump is een sociologische benadering van terugtrek-
king, waarbij mensen zich terugtrekken om iets nieuws te doen met 
hun leven, zich toe te leggen op een nieuw rol.4 Terugtrekking kan dan 
het gevolg zijn van bijvoorbeeld de wil om te reizen of iets nieuws te 
leren, om vrijwilligerswerk te doen, of om zich meer met de zorg voor 
mensen in de omgeving bezig te houden. Zo willen heel wat mensen 
via hun terugtrekking meer tijd vrijmaken voor hun kleinkinderen en 
zich dus meer gaan toeleggen op hun grootouderrol. Jump gaat dus over 
het opnemen van een nieuwe rol of identiteit: hoe zie ik mezelf, en wat 
is mijn rol in de samenleving? Hoe kan ik bijdragen aan het leven van 
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de mensen rondom me? In tegenstelling tot deze drie concepten, die 
redenen groeperen om de arbeidsmarkt te verlaten, gaan stay en stuck 
over het uitstellen van de pensioentransitie. Stay is in zekere zin het 
tegengestelde van jump: mensen identificeren zich met hun werk, doen 
hun werk graag en zien zichzelf geen alternatieve rol opnemen, waar-
door ze niet geïnteresseerd zijn om met pensioen te gaan. Terwijl stay 
verwijst naar het vrijwillig op de arbeidsmarkt blijven, gaat stuck over 
het onvrijwillig op de arbeidsmarkt blijven. Het is het omgekeerde van 
pull: mensen zouden wel willen stoppen met werken, maar hebben niet 
de financiële middelen om dat te doen en moeten dus blijven werken.

Bovenstaande figuur vat de pensioentransitie vanuit deze vijf concepten 
samen. Je kan terugtrekking uit de arbeidsmarkt dus beschouwen als 
een verschuiving van mensen op twee dimensies: enerzijds een finan-
ciële dimensie die aangeeft of mensen al dan niet de middelen hebben 
om niet te werken, en anderzijds een identitaire dimensie die weergeeft 
of mensen betaald werk als hun primaire rol in de samenleving zien, dan 
wel of ze andere prioriteiten hebben.

Grosso modo verschuiven mensen van links naar rechts over beide dimen-
sies doorheen het proces van terugtrekking. Doorheen de loopbaan 
bouwen mensen kapitaal en pensioenrechten op, waardoor het steeds 
meer mogelijk wordt om de gewenste levensstandaard te behouden 
zonder te hoeven werken — een verschuiving van stuck naar pull. In 



180

principe hebben de meeste mensen niet de financiële middelen om met 
pensioen te gaan tot ze de (vervroegde) pensioenleeftijd bereiken, al 
heb je hier echter enkele belangrijke uitzonderingen op. Binnen koppels 
is het mogelijk om tijdelijk van het inkomen van de partner te leven, 
waardoor vooral vrouwen vroeger van de arbeidsmarkt verdwijnen. 
Ook andere delen van de sociale zekerheid kunnen de gewenste levens-
standaard garanderen voordat men pensioengerechtigd is — denk aan 
werkloosheidsuitkeringen, niet in het minst het brugpensioenstelsel.

Op de identitaire dimensie verschuiven mensen van stay naar jump. 
De primaire oriëntatie verschuift zich weg van betaald werk en meer 
richting andere zaken, niet zelden de familie. Eens ze kleinkinderen 
krijgen, gaan heel wat mensen zich bijvoorbeeld weer meer op de familie 
focussen. Vooral voor vrouwen is ook de gezondheid van de ouders van 
belang: zorgbehoevendheid van de ouders kan ook een reden zijn om 
zich minder op het werk te gaan richten. Anders dan bij de financiële 
dimensie, waarbij de richting van de transitie doorgaans eenduidig is, 
kunnen mensen op de identiteitsdimensie ook terugkeren richting stay. 
Als de zorgnood vermindert of men zich realiseert dat men het werk 
toch mist, kunnen mensen zich terug meer op de arbeidsmarkt gaan 
richten. Ook vertrekt niet iedereen noodzakelijk vanuit stay. Mensen 
die vooral werken om zichzelf en hun familie van levensonderhoud te 
kunnen voorzien (stuck) zijn van in het begin al niet naar de arbeids-
markt georiënteerd. Ook in de identiteitsdimensie speelt de (vervroegde) 
pensioenleeftijd een belangrijke rol: die kan mensen het signaal geven 
dat het tijd is om zich te heroriënteren of, in het geval van mensen die 
al niet op hun werk gericht waren, dat het sociaal geaccepteerd is om nu 
ook effectief de arbeidsmarkt te verlaten.

Push kan vanuit dit schema als een ‘kortsluiting’ gezien worden. Mensen 
worden uit de arbeidsmarkt geduwd zonder dat ze de financiële en 
identitaire transities helemaal hebben kunnen volmaken. Afhankelijk 
van hoever ze op deze dimensies zijn opgeschoven op het moment dat 
ze hun werk verliezen, kunnen ze met onvoldoende financiële middelen 
komen te zitten om hun gewenste levensstandaard te behouden en/
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of hebben ze het moeilijk omdat ze graag nog zouden werken, maar 
dat niet meer kunnen. Uit Deens onderzoek blijkt dat deze mensen 
niet zelden in financiële moeilijkheden terechtkomen en zich enigszins 
terugtrekken uit de samenleving omdat ze zich door die samenleving in 
de steek gelaten voelen.5

Waarom is dit alles belangrijk in een stuk over de toekomst van het 
pensioenbeleid? Het geeft weer dat terugtrekking minstens evenveel te 
maken heeft met normen in de samenleving —je zou het een werk- 
en pensioencultuur kunnen noemen— als met pensioenwetgeving. Een 
lineaire verhoging van de pensioenleeftijd heeft twee effecten. Ener-
zijds is het doel van de maatregel expliciet om mensen langer vast te 
houden in de arbeidsmarkt door het alternatief onmogelijk te maken. 
Dit stuck-mechanisme is de reden van de toenemende weerstand bij 
werkgevers in Nederland6 en Denemarken7 om de pensioenleeftijd 
verder te verhogen. Het zorgt er immers voor dat je niet enkel de gemo-
tiveerde werkkrachten langer bijhoudt (stay), maar dat ook werknemers 
die minder intrinsiek gemotiveerd zijn of minder interessant zijn voor 
de organisatie langer blijven hangen. Ondertussen is een meerderheid 
van de werkgevers in beide landen tegen een verdere verhoging van de 
pensioenleeftijd gekant, en gaan er vanuit die hoek zelfs stemmen op om 
de pensioenleeftijd terug te verlagen. Een stuck-benadering om mensen 
langer aan het werk te houden zal dan ook tot meer push-terugtrekking 
leiden omdat sommige mensen minder gewild zijn door hun werkgever, 
of simpelweg omdat langer werken een grotere kans op werkgerela-
teerde gezondheidsproblemen betekent. Die toegenomen kans om uit 
de arbeidsmarkt geduwd te worden, betekent ook een grotere kans op 
armoede bij ouderen. Voor een effectief beleid om terugtrekking uit te 
stellen, zou het zwaartepunt moeten verschuiven van het verhogen van 
de pensioenleeftijd naar de identitaire en de gezondheidsdimensie. We 
moeten mensen verleiden tot langer werken, in plaats van ze ertoe te 
veroordelen. En we moeten het mogelijk maken om langer te werken.

Dat is een lastige boodschap voor beleidsmakers, want terwijl ze in hoge 
mate controle hebben over de financiële dimensie, is dat veel minder het 
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geval voor die andere dimensies. Maar dat is de realiteit: terugtrekking 
is sterk afhankelijk van gedeelde normen en van de mate waarin mensen 
zich goed en verbonden voelen met hun werk en werkplaats. Net hier is 
nog veel ruimte om vooruitgang te boeken in België: we zijn niet alleen 
bij de eerste om de arbeidsmarkt effectief verlaten, we willen vooral ook 
vroeg met pensioen kunnen gaan — veel vroeger dan andere landen met 
een gelijkaardige beleidscontext.8 Dat duidt erop dat het probleem van 
vroege terugtrekking uit de arbeidsmarkt in België vooral een probleem 
is van een gebrek aan werkoriëntatie. Werkgevers hebben dus een erg 
belangrijke rol te spelen, niet alleen om langer werken actief mogelijk 
te maken en zelfs aan te moedigen, maar ook om mensen betrokken te 
houden op hun werk en werkplaats. Welke andere maatregelen kunnen 
beleidsmakers dan nemen? Waarschijnlijk ligt de grootste kracht vanuit 
het beleid in de invloed die het heeft op het maatschappelijke discours 
rond ouder worden en de rol van ouderen in de samenleving. De grootste 
toename in tewerkstelling van 55-plussers in Duitsland en Denemarken 
liep bijvoorbeeld parallel aan het op gang komen van het debat rond 
langer werken, en was dus al gerealiseerd nog voor er enige verhoging in 
vervroegde of effectieve pensioenleeftijd had plaatsgevonden.9 Beleids-
makers kunnen aan dit proces bijdragen door een positief discours over 
ouderen uit te dragen, leeftijdsstereotypen tegen te gaan, en actief ouder 
worden te stimuleren, bijvoorbeeld door mensen met gezondheidspro-
blemen beter te ondersteunen waardoor deze gezondheidsproblemen 
minder invloed hebben op hun dagelijkse leven. Hierin draagt ook de 
vakbond een grote verantwoordelijkheid. Te vaak hoor je uit die hoek 
passieve visies op ouder worden, waarbij pensioen als ‘verdiende rust’ of 
‘plaats maken voor jongeren’ wordt voorgesteld. Daarmee ontneem je 
mensen een deel van hun identiteit: de term ‘gepensioneerde’ presen-
teert een oudere als passief en ontneemt ze hun agency, en is daarom 
geen bron van identiteit.

Naast het verschuiven van het discours over ouderen, het actief tegen-
gaan van leeftijdsdiscriminatie en het stimuleren van werkbaar werk, is 
het promoten van levenslang leren een van de effectiefste manieren om 
tewerkstelling van ouderen te verbeteren. De Belgische statistieken op 
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dit vlak zijn echter ronduit bedroevend. Uit Europees onderzoek blijkt 
dat slechts 8,5% van de Belgen tussen 25 en 64 jaar in de maand voor 
het onderzoek een vorm van onderwijs of training hebben gehad. Dat 
ligt onder het Europese gemiddelde (10,9%), is niet de helft van het 
aandeel in Frankrijk en Nederland (rond 19%), en verdwijnt in het niets 
in vergelijking met de Scandinavische landen waar tussen een kwart 
en een derde van de populatie volwassenen een opleiding volgde in de 
laatste maand.10 Nog te veel zien we opleiding als iets wat je krijgt voor 
je begint te werken. De OESO zet het ontwikkelen van een leercultuur 
dan ook met stip op één als prioriteit voor het verder uitbouwen van 
de Vlaamse kenniseconomie.11 Nochtans zijn training en opleiding van 
het grootste belang voor oudere werknemers. Op die manier vermijden 
we dat oudere werknemers minder interessant worden voor werkge-
vers omdat ze over verouderde kennis en competenties beschikken, en 
kunnen we stereotypering van oudere werknemers tegengaan — de 
onwil of onkunde om te leren blijkt een van de belangrijkste stereo-
typen over ouderen te zijn, en een van de meest schadelijke voor hun 
tewerkstelling.12 Uit Duits onderzoek blijkt ook dat training belangrijk 
is voor de motivatie van oudere werknemers omdat ze zich hierdoor 
gerespecteerd voelen, bevestigd in hun identiteit als werknemer: dat er 
‘nog’ in hen geïnvesteerd wordt, doet ze aanvoelen dat het bedrijf hen 
vertrouwt en hun bijdrage aan de organisatie belangrijk vindt. Dat blijkt 
zelfs zo’n sterk effect op de motivatie van de oudere werknemers in 
kwestie te hebben dat sommige leidinggevenden zelfs aangeven dat ze 
oudere werknemers vooral op training of opleiding sturen vanuit deze 
motivatieoptiek.13 Tot slot kan een gebrek aan training en opleiding ook 
tot een verhoogde kans op gezondheidsproblemen leiden: het aanleren 
van nieuwe technieken kan werk minder belastend maken.

Het model illustreert hoe fundamenteel individuele terugtrekking 
eigenlijk is. Het is afhankelijk van hoe het individu zichzelf ziet, van 
welke levensstandaard hij of zij hoopt te onderhouden na terugtrekking, 
van fysieke en mentale capaciteiten, van de werkgever of leidinggevende. 
Hoewel ouder worden gemiddeld inderdaad gelinkt is aan lichamelijke 
achteruitgang, zijn er erg grote verschillen tussen mensen onderling op 
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dit vlak. Vooral tussen de leeftijd van vijftig en vijfenzeventig jaar zijn 
er uitgesproken sociaal-economische verschillen in gezondheid, onder 
andere gelinkt aan opleiding en beroep.14 Een universele maatregel als 
een vaste pensioengerechtigde leeftijd houdt daar geen rekening mee. 
Ook houdt die geen rekening met de sterk verschillende levensver-
wachting van verschillende sociaal-economische groepen.

Bestaande ongelijkheden worden verder uitgediept door het verhogen 
van de pensioengerechtigde leeftijd en in het bijzonder door het 
verbinden van die pensioengerechtigde leeftijd aan de levensverwach-
ting.15 Hoewel het exacte mechanisme van land tot land verschilt, 
wordt de minimumleeftijd om een pensioen te ontvangen steevast 
aan de gemiddelde levensverwachting gekoppeld. In een wereld waarin 
sociale ongelijkheden in levensverwachting steeds verder toenemen, wil 
dat zeggen dat de gemiddelde periode waarin een laagopgeleide van 
een pensioen kan genieten verkort —zijn of haar levensverwachting 
neemt immers trager toe dan gemiddeld— terwijl die van een hoger-
opgeleide verlengt. Een verhoging van de pensioenleeftijd zal dus de 
bestaande ongelijkheden en Mattheüseffecten in ons pensioensysteem 
verder versterken, tenzij het gepaard zou gaan met een verlaging van de 
opgebouwde rechten in de tweede pensioenpijler, zoals in Nederland en 
Finland het geval is. In Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, waar 
geen sociale correcties zijn voorzien bij het maken van de koppeling, zal 
de ongelijkheid onder gepensioneerden fors toenemen bij onveranderd 
beleid. Hier wordt duidelijk wat de drastische gevolgen zijn van een 
pensioenbeleid uitgedacht vanuit budgetten in plaats van mensen.

Een rechtvaardig terugtrekkingsbeleid vereist dus ruimte voor meer 
diversificatie, en het besef dat één pensioengerechtigde leeftijd voor 
iedereen géén vorm van gelijke behandeling is. Integendeel: het is discri-
minatie van mensen met een lagere levensverwachting. Een systeem 
dat mensen meer flexibiliteit laat om te beslissen wat voor hen fysiek 
mogelijk is, dringt zich op. Een ‘pensioenraam’ waarbinnen mensen zelf 
kunnen beslissen wanneer ze met pensioen gaan, kan die flexibiliteit 
bieden. Hierbij is het pensioen afhankelijk van het moment van terug-
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trekking en wordt het op een actuarieel neutrale manier aangepast aan de 
levensverwachting op het moment waarop men het pensioen opneemt. 
Om Mattheüseffecten te vermijden, moet die actuariële aanpassing 
gebeuren op basis van een sociaal gestratificeerde levensverwachting, 
bijvoorbeeld op basis van opleidingsniveau of beroepscategorie.16 Als 
twee mensen met dezelfde bijeengespaarde pensioenrechten maar met 
verschillende levensverwachting op hetzelfde moment met pensioen 
willen gaan, zal de maandelijkse pensioenuitkering van diegene met 
de hogere levensverwachting dus lager liggen. Een dergelijk pensioen-
raam kan potentieel niet alleen mensen meer vrijheid geven, maar ook 
het Mattheüseffect in ons pensioensysteem aanpakken. Daarenboven 
verdwijnen harde grensleeftijden in een dergelijk systeem, wat ook een 
impact kan hebben op de identiteitsdimensie: de signaalfunctie van de 
pensioenleeftijd om te heroriënteren verwatert.

Pensioen als inkomen.

Het pensioen is een sociale verzekering, wat wil zeggen dat het mensen 
beschermt tegen het risico van verlies van inkomen of van inkomensca-
paciteit. Het typische risico voor oudere mannen in een kostwinners-
samenleving is dat ze zonder inkomen zouden vallen door het verlies 
van inkomenscapaciteit als gevolg van de hogere leeftijd en vervolgens 
hun beschikbare middelen zouden ‘opleven’. Het pensioen moet hen 
dus beschermen tegen het risico van ‘te lang’ te leven — langer dan 
hun eventuele financiële reserves aankunnen. Omdat van mannen in 
zo’n samenleving niet verwacht wordt dat ze huishoudelijke taken op 
zich nemen, kunnen we voor een volledig pensioen een volledige loop-
baan van vijfenveertig jaar voltijdse arbeid verwachten. Anders dan voor 
mannen, is het belangrijkste risico voor vrouwen in deze broodwinners-
samenleving het verlies van hun echtgenoot — door overlijden, want 
echtscheiding was in de jaren vijftig taboe. Daarom hebben we in België 
relatief genereuze overlevingspensioenen, toch voor vrouwen die zelf 
geen pensioenrechten hebben opgebouwd.17
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Wie komt op oudere leeftijd in de financiële problemen in zo’n systeem? 
Zowat iedereen die niet in dit oude kostwinnersplaatje past. Toen echt-
scheiding opkwam, had je ineens een nieuwe groep vrouwen die buiten 
beide vormen van bescherming viel. Mits wat oplapwerk is er met een 
erg pover echtscheidingspensioen voor gezorgd dat die vrouwen toch 
iets kregen, maar bestaanszekerheid garandeert het allerminst. Met de 
toenemende tewerkstelling van vrouwen is ook de oude veronderstel-
ling dat wie werkt, dat vijfenveertig jaar voltijds doet, gedateerd. Ineens 
moeten pensioenen rekening houden met deeltijdarbeid en periodes 
van afwezigheid van de arbeidsmarkt om zorg op te nemen, en moet 
er een complex systeem van gelijkgestelde rechten en minimumpensi-
oenen worden uitgedokterd. Daarenboven zijn loopbanen steeds minder 
stabiel geworden, wat niet alleen resulteert in werkloosheid en over-
stappen tussen jobs, maar ook tussen stelsels —werknemer, ambtenaar 
of zelfstandige— wat coördinatie tussen en harmonisatie van stelsels 
vereist. Het resultaat is dat, voor wie niet leeft alsof de jaren zestig nooit 
gebeurd zijn, pensioenen complex en onoverzichtelijk zijn geworden, 
en de nodige expertise vereist is om in het systeem zijn weg te vinden. 
Complexiteit is, jammer genoeg voor België, desastreus voor elke 
vorm van sociale zekerheid. Daardoor voelen mensen zich —dikwijls 
niet onterecht— onrechtvaardig behandeld en krijgt men het gevoel 
dat fraude en misbruik schering en inslag zijn in de sociale zekerheid. 
Complexiteit ondermijnt dus de legitimiteit van het sociale systeem.18

Het pensioensysteem is het prototype Belgische koterij. Het is gebouwd 
volgens de principes van de samenleving in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw, en zoals dat met gebouwen uit die periode gaat, hebben we 
er achteraf een halve badkamer en een keuken aangeplakt. We hebben 
hier en daar een muur uitgeslagen en hebben vervolgens stutbalken 
moeten plaatsen omdat het geheel begon te verzakken. Je kan blijven 
verbouwen, maar op een bepaald moment ben je gewoon beter af om 
het geheel af te breken en met nieuwe fundamenten te herbeginnen. 
Voor het Belgische pensioensysteem zijn we dat moment al in de jaren 
tachtig gepasseerd, en is het dus hoog tijd dat het geheel onbewoonbaar 
verklaard wordt voor onze samenleving.
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Hoe zouden de fundamenten van zo’n nieuw pensioensysteem eruit 
kunnen zien? We kunnen enkele principes oplijsten die in overeen-
stemming zijn met de geïndividualiseerde samenleving van vandaag. 
(1) Eerst en vooral moet het individuen zekerheid bieden voor hun 
oude dag, ongeacht hun familieverleden. (2) Vervolgens is het ook fair 
om mensen die harder gewerkt hebben, meer pensioen toe te kennen. 
(3) Tot slot moet dit systeem ook voldoende bescherming bieden voor 
andere bijdragen aan de samenleving dan betaald werk, in het bijzonder 
zorgwerk.

Het huidige pensioensysteem slaagt er niet in basiszekerheid te bieden, 
net omdat het uitgangspunt altijd het behoud van de levensstandaard 
is geweest, niet het garanderen van basisinkomensbescherming. Vooral 
mensen die op andere manieren hebben bijgedragen aan de samenle-
ving dan via betaald werk, bijvoorbeeld via zorgwerk, kunnen zich nu 
aan financiële problemen verwachten na pensionering. Als we ervan 
uitgaan dat iedereen op één of andere manier aan de samenleving 
bijdraagt doorheen de levensloop, is een basisgarantie op basis van 
residentie een rechtvaardige én efficiënte manier om basiszekerheid 
te bieden. Die basisgarantie kan op verschillende manieren georgani-
seerd worden. Men kan het Nederlandse AOW-voorbeeld volgen, met 
een uitkering voor iedereen die de pensioenleeftijd bereikt ongeacht 
inkomen, of het Finse nationale pensioen dat ook een basis garandeert, 
maar dat voorzichtig afneemt naargelang men een hoger arbeidsmarkt-
gebonden pensioen ontvangt. In beide landen is de hoogte van het 
basispensioen enkel afhankelijk van het aantal jaren waarin iemand in 
het land gewoond heeft. Zo bouw je in Nederland een recht van 2% van 
de volledige AOW-uitkering op per jaar dat je in Nederland woont in 
de vijftig jaren voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
Iedereen die gedurende die vijftig jaar in Nederland heeft gewoond, 
heeft dus recht op een volledige AOW-uitkering, ongeacht arbeids-
marktparticipatie. In zo’n systeem is het de taak van de overheid een 
leefbare oude dag te garanderen, en wordt het doel van het behoud van 
de levensstandaard overgelaten aan de tweede pijler georganiseerd door 
de sociale partners.
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Het laten varen van het behoud van de levensstandaard als basisprincipe 
van de eerste pijler is een fundamentele hervorming, maar is niet zo 
radicaal als het lijkt: de Belgische eerste pijler is sowieso ruim ontoe-
reikend om het behoud van de levensstandaard te realiseren, en nu al 
wordt daarvoor op de tweede pijler gerekend.19 Dan is het best om een 
systeem dat op beide vlakken faalt, te vervangen door een systeem dat 
minstens die basisbescherming kan garanderen. Een combinatie van 
basispensioen en arbeidsmarktgerelateerd pensioen zou er dus beter in 
slagen basisbescherming te bieden (eerste principe), ook aan mensen 
die zich vooral op niet-betaalde arbeid hebben toegelegd doorheen hun 
leven (derde principe), én het behoud van de levensstandaard door-
heen het terugtrekkingsproces versterken (tweede principe). Dit zal wel 
resulteren in een grotere inkomensongelijkheid op latere leeftijd — al 
kan dit minstens deels gecompenseerd worden door de gestratificeerde 
levensverwachting mee in rekening te nemen bij het bepalen van de 
pensioenleeftijd of de hoogte van de uitkeringen.

Ook het arbeidsmarktgerelateerde pensioen kan op twee manieren 
worden bekeken, en weer zijn Nederland en Finland goede voorbeelden. 
We kunnen een verplichte tweede pijler met brede dekking opzetten naar 
Nederlands voorbeeld, georganiseerd door de sociale partners op secto-
raal niveau. Die sectorale aanpak kan het gebruik van een specifiekere 
levensverwachting dan de gemiddelde levensverwachting faciliteren, 
wat pensioenen rechtvaardiger zou maken. Supplementaire correcties 
voor deeltijdarbeid of onderbrekingen in de loopbaan zijn echter niet 
evident in zo’n systeem. Het Finse arbeidsmarktgerelateerde pensioen 
is daarentegen een hybride tussen een eerste pijler zoals we die vandaag 
in België hebben en een privaat georganiseerde tweede pijler. Het beleid 
is door de overheid vorm gegeven, maar de effectieve organisatie wordt 
overgelaten aan pensioenorganisaties verbonden met de sociale part-
ners. Omdat het niet om een kapitalisatie- maar een omslagstelsel gaat, 
heeft het ook meer weg van de opbouw van de huidige Belgische eerste 
pijler, en is er dus ook meer ruimte om bepaalde vormen van onbetaald 
werk te valoriseren.
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Welke route er ook gekozen wordt, dit arbeidsmarktgebonden pensioen-
recht moet op gezinsniveau en niet op individueel niveau opgebouwd 
worden. Dit is paradoxaal genoeg noodzakelijk om de inkomensbe-
scherming van beide individuen op hogere leeftijd te garanderen. Het 
zou dus fout zijn om het gezin helemaal buiten het systeem te plaatsen. 
We maken vooralsnog keuzes over werken en zorgen in gezinsverband, 
dus moet ook het gezin verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Als men 
beslist dat één partner een stapje terugzet op de arbeidsmarkt om een 
grotere rol in de kinderzorg op te nemen en zo de carrièresprong van de 
andere mogelijk te maken, dan moet die partner ook aanspraak kunnen 
maken op de helft van het op dat moment opgebouwde pensioen, zéker 
in geval van echtscheiding. Vanuit een interpretatie van pensioen als 
uitgesteld loon —het gaat immers over een inkomen dat je krijgt op 
basis van werk dat je jaren voordien hebt uitgevoerd— zou deze verde-
ling van het pensioen opgebouwd binnen het gezin minstens moeten 
gelden voor mensen die gehuwd zijn met gemeenschap van goederen. Je 
zou echter kunnen argumenteren dat inkomensbescherming op latere 
leeftijd belangrijker is dan keuzevrijheid in dit geval, en het daarom 
toepassen op alle gezinnen, niet enkel zij die gehuwd zijn met gemeen-
schap van goederen.

De arbeidsmarktgebonden pensioenen in Finland en Nederland zijn 
defined benefit systemen: enkel deze systemen worden er fiscaal aange-
moedigd. In zo’n systeem bouw je tijdens de loopbaan pensioenrechten 
op die je vervolgens uitbetaald krijgt. Internationaal is er een bewe-
ging weg van dergelijke systemen naar defined contribution pensioenen, 
waarbij je geen rechten opbouwt, maar gewoon geld in een spaarpot 
steekt dat je er na je pensioen en met interest terug uithaalt. Die bewe-
ging is er gekomen om de pensioenverzekeraars te beschermen door de 
risico’s terug naar de verzekerde te duwen. In een defined benefit krijg 
je als verzekerde een concrete belofte over hoeveel je na je pensioen 
maandelijks gaat krijgen, waardoor de verzekeraar het risico draagt als 
er bij pensionering minder geld in het fonds zit door tegenvallende 
beleggingen, bijvoorbeeld tijdens een economische crisis, of door een 
onverwachte toename in levensverwachting. Omdat je in een defined 
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contribution geen belofte krijgt, kan de verzekeraar de gevolgen van 
dergelijke problemen gewoon doorschuiven naar de verzekerde. Dat 
is goed nieuws voor de pensioenverzekeraars, maar veel minder voor 
hun verzekerden. Eigenlijk is het pensioen in dat geval geen verzeke-
ring meer, en kan het dus geen echte bescherming bieden tegen het 
lang-levenrisico. Dat is bij uitstek het geval indien defined contribution 
pensioenen als kapitaal worden uitbetaald, wat in België de standaard 
is. Daarbij ontvangt de persoon het opgespaarde geld in één betaling, 
en moet die zelf maar dat geld zien te verdelen over de rest van zijn of 
haar leven. Maar omdat het individu niet weet wanneer het gaat sterven, 
is het onmogelijk om te weten hoeveel men maandelijks van dat kapi-
taal mag opgebruiken zonder het risico te lopen uiteindelijk zonder 
middelen te zitten. Kapitalen bieden dus geen enkele dekking tegen het 
lang-levenrisico. Daarom kunnen we dus beter stellen dat nagenoeg alle 
Belgische private pensioenen geen pensioenen zijn: het zijn spaarpro-
ducten. Omdat het geen pensioenen zijn en ze op geen enkele manier 
aan de sociale zekerheid voor de oude dag bijdragen, zouden ze dus ook 
niet gesubsidiëerd mogen worden. Een maandelijkse renteuitbetaling 
vanaf de dag van terugtrekking van de arbeidsmarkt tot overlijden zou 
een wettelijke voorwaarde moeten zijn voor elke vorm van gesubsidi-
eerd privaat pensioen.

Het uitbetalen van pensioen op gezinsniveau kan dit faciliteren. Pensi-
oenfondsen mogen geen onderscheid maken tussen hun leden op basis 
van geslacht, want dan zouden de pensioenen lager zijn voor vrouwen 
omwille van hun hogere levensverwachting. Dat leidt tot een situatie 
waarbij vrouwen in overwegend mannelijke pensioenfondsen een erg 
goed pensioen ontvangen —ze krijgen maandelijks immers evenveel als 
hun mannelijke collega’s, maar kunnen verwachten langer te leven— 
terwijl mannen in vrouwelijke sectoren met het omgekeerde te maken 
krijgen. Hun pensioen is berekend op de hogere levensverwaching van 
vrouwen en dus zal de maandelijkse uitkering lager liggen, terwijl zij 
ook nog eens gemiddeld vroeger sterven dan hun vrouwelijke collega’s. 
Door deze berekening op gezinsniveau te maken, zou de genderverde-
ling van de pensioenfondsen veel minder ongelijk zijn.
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Het pensioen en de toekomst.

Als we de inzichten van beide delen samenbrengen, kunnen we de 
krijtlijnen van een pensioensysteem voor een eenentwintigste-eeuws 
België uitzetten. Omwille van de diepe ongelijkheden die zich door-
heen het leven opstapelen en resulteren in ongelijke pensioenrechten 
en levensverwachting, is een gelijke behandeling van alle ouderen onge-
wenst vanuit gelijkheidsperspectief. Via een pensioenraam met flexibele 
pensioenleeftijd kunnen mensen zelf beslissen wanneer ze hun pensioen 
opnemen, en kan de opname dus verbonden worden aan hoe ze zelf hun 
noden en capaciteiten inschatten. Binnen dat raam is de uitkering actu-
arieel neutraal, wat wil zeggen dat mensen over het leven financieel noch 
beloond noch bestraft worden voor het vroeger of later opnemen van 
hun pensioen. Om echte actuariële neutraliteit, een gelijke behandeling 
voor een gelijk risico, te bereiken, mogen we echter niet de gemiddelde 
levensverwachting als leidraad gebruiken, maar moet de uitkering tot 
op zekere hoogte aangepast zijn aan het individu, bijvoorbeeld door de 
levensverwachting naar scholing of beroepsgroep in rekening te nemen. 
Behalve minder ongelijkheid in de vorm van Mattheüseffecten geeft 
een pensioenraam ook grotere vrijheid aan mensen. Het laat mensen 
toe zelf te beslissen of ze al dan niet betaald werk willen uitvoeren, in 
lijn met hun identiteit en oriëntatie. Een dergelijke benadering van het 
probleem maakt een discussie over welke beroepen al dan niet het label 
‘zwaar’ verdienen, overbodig. Naast de Belgische discussie leert ook het 
Nederlandse voorbeeld ons dat een dergelijk debat eindeloos is, een 
situatie waar niemand beter van wordt — minst van al mensen in zware 
beroepen zelf.

Het pensioen zelf zou de vorm moeten aannemen van een basisgarantie, 
met supplementair arbeidmarktsgerelateerd pensioen naar Nederlands 
of Fins model. Om de individuele inkomenszekerheid te garanderen, 
moet het arbeidsmarktgerelateerde pensioen paradoxaal genoeg op 
gezinsniveau worden toegekend, en gelijk verdeeld worden over beide 
partners. Dat verhoogt de pensioenzekerheid van echtgescheiden 
vrouwen, lost de ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke sectoren 
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op wat betreft het gebruik van unisex sterftetafels en maakt het geheel 
van afgeleide rechten overbodig. Afhankelijk van de hoogte van het 
basispensioen is er ook meer of minder nood aan gelijkgestelde rechten 
voor periodes van zorg. In het Finse systeem bestaan die gelijkgestelde 
rechten; in het Nederlandse bestaan ze niet, maar is de basispensioen-
bescherming hoger. Het arbeidsmarktgerelateerde pensioen zou een 
defined benefit pensioen moeten zijn, of ten minste zouden kapitaaluit-
betalingen volledig verboden moeten worden. Het lijkt me een mini-
mumvereiste voor pensioensubsidies dat ze enkel betaald worden als er 
effectief sprake is van een pensioen, en dus als het gaat om een verzeke-
ring die ons beschermt tegen het lang-levenrisico. Een kapitaaluitbeta-
ling verzekert op geen enkele manier tegen dat risico en is dus ook geen 
pensioen. Een maandelijkse renteuitbetaling doet dat wel en zou dus 
wettelijk verplicht moeten zijn om in aanmerking te komen voor belas-
tingvoordelen. Bovendien geeft een defined benefit pensioen meer zeker-
heid voor de oude dag dan een defined contribution uitbetaald als rente.

Een goed terugtrekkingsbeleid is echter veel meer dan louter pensioen-
beleid. Concreet moet er ingezet worden op drie andere domeinen om 
mensen langer aan het werk te kunnen houden. Via werkbaar werk 
moet het mogelijk zijn voor oudere werknemers om langer aan de slag 
te blijven. Leeftijdsstereotypes en -discriminatie moeten aangepakt 
worden, niet enkel via de juridische weg maar ook door het discours over 
oudere werknemers en ouder worden te veranderen. Ouderen worden 
nog al te vaak als passieve ontvangers voorgesteld en hun bijdrage en 
capaciteiten genegeerd of onderschat. En er moet sterk ingezet worden 
op levenslang leren. Levenslang leren geeft ouderen meer zin om verder 
te werken, maakt het interessanter voor werkgevers om ze te behouden 
en kan de gezondheidsgerelateerde uitstroom uit de arbeidsmarkt 
beperken. Deze drie beleidsvoorstellen zijn geen ‘randvoorwaarden’ 
en mogen dus niet stiefmoederlijk behandeld worden: ze zouden de 
kern moeten uitmaken van elk beleid bedoeld om mensen langer aan 
het werk te houden. Hierin hebben werkgevers en vakbonden een erg 
grote verantwoordelijkheid. Werkgevers geven de werkplaatsen vorm 
waarbinnen mensen ouder worden, en moeten dat ouder worden dus 
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ook faciliteren. Dat betekent dat werksituaties indien nodig aangepast 
moeten worden aan de capaciteiten en eventuele gezondheidsproblemen 
van individuele werknemers, en dat er geen ruimte mag zijn voor leef-
tijdsdiscriminatie. Ook inzetten op een sterkere identificatie met hun 
werk houdt mensen actief en gemotiveerd. Erkenning speelt hierin 
een belangrijke rol: het geeft werknemers het gevoel een meerwaarde 
te betekenen voor de organisatie. Zeker wat dat laatste betreft moeten 
ook de vakbonden hun deel doen. Nog te veel hoor je uit die hoek een 
discours over werk als zou het per definitie schadelijk of onwenselijk 
zijn, en over mensen in de zestig als passief of onproductief. Het idee 
dat oudere werknemers plaats moeten ruimen voor jongeren is niet 
alleen economisch fout —behalve mogelijks in erg lokale en tijdelijke 
uitzonderingen—, het is ook schadelijk voor het imago van de leeftijds-
groep in kwestie en het ontneemt ze een bron van identiteit. Het is tijd 
om deze vergissing van de jaren tachtig te begraven.

Maar is er überhaupt nood aan een pensioen louter gebaseerd op leef-
tijd? Er zijn sterke argumenten tegen een dergelijk pensioen, niet in 
het minst omdat het om je reinste leeftijdsdiscriminatie gaat. Terwijl 
sociale verzekeringen als werkloosheid en invaliditeit verzekeren tegen 
een reëel capaciteits- of inkomensverlies, heb je andere verzekeringen 
die een zekere nood veronderstellen. Zo betalen we kinderbijslagen niet 
op basis van de reële kost van een kind, maar veronderstellen we dat 
mensen met kinderen een zekere nood hebben. Dat is ook voor pensi-
oenen het geval: voor zover het pensioen een sociale verzekering is en 
geen spaarproduct, zegt een pensioenleeftijd van vijfenzestig eigenlijk 
dat we veronderstellen dat de inkomenscapaciteit vanaf die leeftijd te 
laag ligt voor het behoud van levensstandaard. Dit geeft aan dat het idee 
van een vaste pensioenleeftijd zeer diep geworteld is in leeftijdsstereo-
types over productiviteit.

Een pensioenleeftijd deelt het leven ook expliciet op in drie fasen: 
een voorbereidingsfase van onderwijs waarbij mensen klaargestoomd 
worden om zo’n groot mogelijke bijdrage te leveren aan de samenleving; 
een actieve fase waarin die bijdrage effectief geleverd wordt in de vorm 
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van betaald werk (productie) en het opvoeden van kinderen (repro-
ductie); en tot slot een teruggetrokken fase waarin mensen passieve 
ontvangers zijn van geld (pensioen) en zorg. Dat was misschien een 
nuttige indeling in een industriële samenleving met lagere levensver-
wachting, repetitief werk en een mannelijk kostwinnersmodel. In een 
kenniseconomie waarin mensen langer leven en vrouwen actief zijn op 
de arbeidsmarkt, is dit model echter niet alleen voorbijgestreefd, maar 
ook contraproductief. In een steeds sneller veranderende wereld zullen 
kennis en expertise sneller verouderen, waardoor de strikte scheiding 
van voorbereidings- en actieve fase desastreus is voor de productie. Nu 
productie en reproductie niet langer verdeeld zijn over man en vrouw, 
maar we beide binnen dezelfde persoon terugvinden, ervaren ouders 
met jonge kinderen steeds meer tijdsdruk. In zo’n samenleving is het 
onbegrijpelijk dat we van diezelfde groep mensen verwachten dat ze 
het opvoeden van jonge kinderen combineren met een voltijdse baan, 
en dat we mensen pas tijd gunnen op het moment dat hun kinderen 
het huis uit zijn en op eigen benen staan. Waarom wachten we ermee 
mensen tijd te gunnen tot het einde van hun loopbaan om ze dan ‘rust’ 
te geven? Kunnen we, in plaats van vrijetijd te concentreren op het einde 
van het leven, mensen niet meer tijd gunnen doorheen hun loopbaan? 
Zo kunnen ouders zich meer met hun kinderen bezighouden, kunnen 
mensen zich bijscholen doorheen het leven, en kunnen we het werk ook 
werkbaarder houden zodat we ook effectief langer kunnen werken. Zo 
kunnen voorstellen van een dertigurige werkweek bijvoorbeeld gekop-
peld worden aan een pensioenhervorming, waarbij we niet enkel geld 
herverdelen tussen generaties, maar ook tijd. Dát zou pas intergenerati-
onele solidariteit zijn.
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