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Dubbeslag in het pensioenbeleid 

Frank Vandenbroucke, Dubbelslag in het pensioenbeleid, De Standaard, 17 april 2019, pp. 34-35. 

Wie? Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 

Wat? Al die pensioenvoorstellen zijn goed en wel, maar laten we eerst een andere rekenoefening 
maken. 

Iedereen wil de laagste pensioenen verhogen, de mensen vrijheid geven om hun pensioenleeftijd te 
kiezen én werken belonen. Als je het allemaal wilt doen, dan moet je een fors versterkte pensioenbonus 
invoeren, schrijft FRANK VANDENBROUCKE. 

Dubbelslag in het pensioenbeleid 

Hier zijn twee stellingen waar u meteen voor tekent. Eén, geef mensen vanaf een zekere leeftijd de 
vrijheid om te kiezen wanneer ze op pensioen gaan, als ze een voldoende lange loopbaan achter de rug 
hebben. Twee, onze pensioenen voor werknemers en zelfstandigen zijn laag. Deze stellingen zijn niet 
alleen juist, ze zijn ook populair. Je vindt ze in allerlei varianten en gradaties terug in de 
verkiezingsprogramma’s van de partijen. Vaak komt er een derde gedachte bij, die ook juist en populair 
is: werken moet lonen. Maar deze goede uitgangspunten worden helaas niet vertaald in logische 
pensioenhervormingen. 

De vrijheid moet groot zijn, zeker, want mensen verschillen sterk van elkaar in hun voorkeuren en hun 
mogelijkheden om door te werken. Een grote vrijheid is mogelijk, op één voorwaarde: de berekening 
van het pensioen moet een duidelijk verschil maken tussen het pensioen van wie vroeger uittreedt en 
het pensioen van wie later gaat. Neem Jan en Piet, twee collega’s met dezelfde levensverwachting: als 
Jan twee jaar eerder op pensioen gaat dan Piet, dan mag hij verwachten dat hij twee jaar langer geniet 
van het pensioen. Natuurlijk zal Jan een iets lager maandelijks pensioen opgebouwd hebben dan Piet als 
zijn loopbaan twee jaar korter is: maar dat nadeel is klein in vergelijking met het voordeel dat hij de 
pensioenuitkeringen twee jaar langer krijgt. Ongeveer alle pensioenstelsels ter wereld voorzien daarom 
in ‘actuariële correcties’: het maandbedrag van Jans pensioen wordt verminderd met een ‘malus’, 
omdat hij het vroeger opneemt dan de algemeen geldende wettelijke pensioenleeftijd. Wie langer 
doorwerkt dan de wettelijke pensioenleeftijd krijgt een bonus. 

Vrijheid eerlijk verdelen 

Er kleeft een bezwaar aan zo’n bonus-malus. Wat als Jan vroeger begon te werken dan Piet, omdat hij 
minder lang studeerde. Is het dan niet billijk dat Jan eerder mag stoppen, zonder malus? Mensen die 
minder geschoold zijn, zoals Jan, leven vaak minder lang. Tot voor kort bestond in België een 
pensioenbonus die daar rekening mee hield. Als je niet gebruikmaakte van de mogelijkheid om 
vervroegd op pensioen te gaan en dus langer doorwerkte dan je strikt genomen moest, dan kreeg je 
voor elke dag die je langer doorgewerkt had een kleine bonus. Dit forfait was extra interessant voor 
mensen met lage pensioenen. De bonus gold ook niet voor mensen in SWT (brugpensioen) of 
werkloosheid: je moest effectief werken. Als Jan vroeger aan zijn loopbaan begon dan Piet, dan kon hij 



ook vroeger op pensioen, maar als hij toch doorwerkte, dan bouwde hij een bonus op. Hij kon die keuze 
maken; Piet moest er iets langer op wachten. Een slim systeem, dat afgeschaft is in 2015. 

Vandaag willen veel partijen de laagste pensioenen verbeteren. De N-VA wil de minimumpensioenen 
een beetje verhogen en stelt een bijkomende maatregel voor: mensen die minder pensioen hebben dan 
1.500 euro per maand krijgen 5 procent bij mits een loopbaan van minstens 35 jaar. Technisch is dat een 
beetje moeilijk (wie 1.502 euro pensioen heeft, eindigt dan met minder pensioen dan iemand die initieel 
1.498 euro pensioen heeft en opslag krijgt; dat weer oplossen is ingewikkeld). Maar er is een 
fundamenteel tekort: het enige effect is dat twee groepen onderscheiden worden, mensen met meer 
dan 35 gewerkte jaren en mensen met minder dan 35 jaren. De laatsten worden aangezet om langer te 
werken (zodat de grens van 35 jaar bereikt wordt), maar voor de groep die die grens bereikt heeft, is er 
geen enkele aanmoediging om langer door te gaan. De pensioenbonus was slimmer: een geleidelijk 
groeiend voordeel (hoe langer je doorwerkt, hoe meer je extra krijgt), dat er bovendien voor iedereen 
was die langer werkte (niet alleen voor de lage pensioenen). De pensioenbonus beloonde iedereen, 
maar het voordeel was relatief belangrijker voor mensen met bescheiden inkomens. 

Slimme verbetering 

Nu ken ik het argument waarmee men de afschaffing van de bonus in 2015 uitlegde: als je alleen een 
bonus bovenop de bestaande pensioenbedragen invoert voor wie doorwerkt, dan is het effect op de 
lengte van de loopbanen niet zo sterk. Inderdaad, de positieve bonus heeft een dubbelzinnig effect, in 
twee richtingen. Doordat uitstel van pensioen beloond wordt met een betere berekening, worden 
mensen aangezet om nog wat te wachten met het pensioen. Maar doordat de pensioenbedragen 
daardoor ook verhogen, ontstaat omgekeerd een prikkel om toch niet te lang te wachten met pensioen. 
Logisch, hoe hoger de pensioenen, hoe gemakkelijker mensen beslissen om op pensioen te gaan. 
Achteraf bekeken was de invoering van de pensioenbonus vooral een efficiënte manier om pensioenen 
te verhogen: je verbetert de pensioenen, maar in plaats van een negatief effect op de feitelijke 
pensioenleeftijd, krijg je toch een licht positief effect op het uittredegedrag. Anders gezegd: door de 
pensioenbonus verbeteren de gemiddelde pensioenen, en ten aanzien van dat gemiddeld verbeterde 
pensioenbedrag, ontstaat er een kleine malus voor wie op vervroegd pensioen gaat, en een kleine bonus 
voor wie langer doorwerkt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je slaat dus een dubbelslag. Net wat we 
moeten hebben. 

De bonus was sluw, maar het bedrag moet forser zijn. Niet alleen om duidelijke effecten te krijgen, maar 
ook om rechtvaardigheidsredenen. Als je twee gepensioneerden die op hetzelfde moment aan hun 
loopbaan begonnen maar op verschillende momenten op pensioen gaan, echt gelijk wilt behandelen, 
dan moet de bonus voor wie doorwerkt veel sterker zijn. 

Minimumpensioenen 

MR en Sp.a stellen voor om iets als de pensioenbonus terug in te voeren. Mijn indruk is dat deze partijen 
een prikkel voor ogen hebben die, in verhouding tot de gemiddelde hoogte van de toekomstige 
pensioenen, eerder zwakker is dan sterker in vergelijking met de pensioenbonus vroeger. Bij Sp.a heeft 
dat te maken met het feit dat de partij fors inzet op hogere minimumpensioenen en een algemene 



verbetering in de berekeningsformules van de pensioenen. Dat moet mogelijk maken dat veel mensen 
na 42 jaar loopbaan (en zonder enige leeftijdsvoorwaarde) toch veel betere pensioenen krijgen dan nu. 
Of dat haalbaar is, moeten we beoordelen nadat het Planbureau een en ander becijferd heeft, en in het 
licht van andere prioriteiten (klimaat, armoede bij actieven, begrotingstekort) en met het oog op de 
lange termijn. Los daarvan blijft er in de voorstellen van alle partijen een levensgroot probleem van 
logica in het pensioenstelsel: als je een stelsel wilt met een grote vrijheid inzake pensioenleeftijd, dan is 
een voldoende sterke bonus-malus onontbeerlijk. Een fors versterkte pensioenbonus kan dat mogelijk 
maken. 

Laten we eerst berekenen wat de impact is van een fors versterkte pensioenbonus: op de laagste 
pensioenen, op de gemiddelde pensioenen, op de uittredeleeftijd en op de toekomstige begrotingen, en 
laten we dan onderzoeken welke verdere verbeteringen haalbaar zijn. Voor alle duidelijkheid, ik ben niet 
getrouwd met de precieze formule van de vroegere pensioenbonus; de essentie is dat er een logisch 
systeem komt van loopbaangevoelige correcties die pensioenvervroeging ontmoedigen en uitstel 
aanmoedigen. Zo kun je de vrijheid organiseren. Mijn oproep is dus: bouw eerst een logische 
architectuur van het pensioenstelsel, en til die vervolgens op een zo hoog mogelijk maar betaalbaar 
niveau. Wie kan daar tegen zijn? 

 

[Uitgelicht: De essentie is dat er een logisch systeem komt dat vervroegd met pensioen gaan ontmoedigt 
en langer werken aanmoedigt.] 

  

  

 


