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PENSIOEN

Academici in actie voor een comfortabel pensioen 
in België: Vijf lessen en een oproep aan de VUB 

Kris Boudt en Steven Vanduffel

Vóór de uitbraak van het coronavirus in België was de vergrijzing en de impact ervan 
op de betaalbaarheid van de wettelijke pensioenen al een grote bezorgdheid. Vol-

gens de Nationale Bank van België is door de coronacrisis de staatsschuld op een explo-
sief stijgend traject beland. Kunnen we na corona nog dromen van een zorgeloze oude 
dag of is dat een volslagen utopie? Op voorwaarde dat we nu de gepaste lessen trekken 
uit de coronacrisis en samen actie ondernemen, is volgens ons de droom nog niet in rook 
opgegaan. Gezien het grote maatschappelijke belang en de urgentie ervan heeft de VUB 
volgens ons een voortrekkersrol te vervullen. 

Hierna leggen we eerst uit welke vijf lessen we uit de coronacrisis kunnen trekken om de 
pensioencrisis te bestrijden. Vervolgens geven we aan wat de VUB volgens ons concreet 
kan doen. 

Les 1: Vermijd verspilling en doe een groepsaankoop van 
pensioensparen

Bij gebrek aan mondmaskers dien je de beschikbare mondmaskers te gebruiken daar 
waar ze het meest nuttig zijn. Dit is vanzelfsprekend. Vreemd genoeg is bij veel Belgen 
de verzuchting om efficiëntie afwezig wanneer zij hun huidig inkomen opzijzetten voor 
hun oude dag. Deze verspilling blijkt uit de meer dan 280 miljard euro geparkeerd op de 
Belgische spaarboekjes, waar ze nagenoeg niets opbrengen, alsook uit de hoge beheers-
vergoeding die door de burger betaald wordt op individuele pensioenspaarproducten 
(pijler 3), met name op de zogenaamde pensioenspaarbeleggingen. 

We pleiten daarom resoluut voor een groepsaankoop van pensioensparen. Als ieder-
een 5 procent van zijn spaarboekje aan de groepsaankoop toevertrouwt, beschikt de 
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gezamenlijke portefeuille al over 14 miljard euro. Dit bedrag zou dan aan het werk gezet 
kunnen worden om iedereen bij pensionering te kunnen voorzien in een aanvullend pen-
sioen en dit onder de vorm van een pensioenkapitaal of – beter nog – onder de vorm van 
een maandelijkse rente.  

Een eerste belangrijk en onmiddellijk gevolg van een dergelijk hoog spaarbedrag is dat – 
net zoals bij een groepsaankoop voor elektriciteit – de vermogensbeheerders met elkaar 
in concurrentie gaan voor het mandaat om dat bedrag te mogen beheren voor rekening 
van de pensioenspaarders. Deze vergoeding is namelijk nodig voor het zo goed mogelijk 
beleggen van de inkomsten (bijdragen van deelnemers) en het verzorgen van de uitgaven 
(pensioenbetalingen). Een gemiddeld pensioenfonds heeft in België/Nederland een kos-
tenstructuur van pakweg 0,5 %. Dit wil zeggen dat op elke 100 euro die je in de groeps-
aankoop steekt, je als het ware een negatieve interest van 50 eurocent per jaar betaalt. 
Die komt in mindering van het jaarlijks brutorendement dat de beleggingen genereren. 
Ter vergelijking: als je aan individueel pensioensparen doet in België door middel van de 
aankoop van een pensioenspaarfonds mag je, door de bank genomen, rekenen op een 
jaarlijkse kost van ongeveer 1,3 %. Dit betekent dus een besparing van 80 eurocent per 
100 euro. Een klein verschil, zullen sommigen denken, maar deze winst geldt voor elk 
jaar dat er gespaard wordt en neemt bovendien elk jaar toe door de kracht van samen-
gestelde interesten. Dat scheelt een slok op een borrel! Als je vroeg genoeg begint met 
sparen is het zelfs zo dat je met een groepsaankoop zonder fiscaal voordeel beter af kunt 
zijn dan bij een fiscaal gestimuleerde pensioenspaarbelegging. Onze berekening geeft 
aan dat een 30-jarige die vandaag instapt in de groepsaankoop met 0,5 % beheerskos-
ten beter af kan zijn dan wanneer er zou gekozen worden voor de fiscaal gestimuleerde 
pensioenspaarbelegging met 1,3 % beheerskosten. De aantrekkelijkheid van de groeps-
aankoop staat al helemaal buiten kijf voor spaarbedragen waarvoor geen fiscale aftrek 
meer mogelijk is (als de totale fiscale aftrekkorf opgesoupeerd is). 

Een tweede belangrijk gevolg van de oprichting van een dergelijk groot Belgisch pensi-
oenspaarproduct via groepsaankoop, is dat de Belgische portefeuille van pakweg 14 mil-
jard euro grote langetermijninvesteringen kan doen, waarop de rendementen bijna zeker 
hoger liggen dan het rendement op een spaarboekje en ook beter zullen presteren dan 
een portefeuille die louter investeert in beursgenoteerde aandelen en obligaties. We 
denken hierbij zowel aan het optrekken van het eigen vermogen van ondernemingen als 
aan het uitvoeren van publiek-private samenwerkingen rond grote infrastructuurpro-
jecten. Voorbeelden daarvan zijn de bouw van klimaatvriendelijke centrales, de aanleg 
van de Oosterweelverbinding, sociale huisvesting en het moderniseren en uitbreiden van 
schoolinfrastructuur. 

Een derde belangrijk gevolg is dat die groepsaankoop niet alleen de pensioencrisis aan-
pakt, maar ook een boost kan geven aan de Belgische economie. Concreet betekent dit 
dat bij de groepsaankoop kan afgesproken worden dat de portefeuille op een duurzame 
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manier investeert in bedrijven en projecten met hoge toegevoegde waarde voor België. 
De overheid ondersteunt vandaag al initiatieven die bedrijven helpen om te groeien en 
welvaart te creëren. Zo kunnen burgers van een fiscaal voordeel genieten als ze zoge-
naamde winwinleningen verlenen. Er is ook het nieuwe welvaartsfonds dat de mogelijk-
heid zal bieden om op fiscaal voordelige manier te beleggen in start-ups en scale-ups. 
We menen dat ook ‘pensioensparen via groepsaankoop’ een steuntje in de rug van de 
overheid verdient door het op te nemen in de korf van spaarproducten waarop de over-
heid een waarborg geeft tot 100 000 euro. Zo haalt de burger een hogere opbrengst dan 
op zijn spaarboekje zonder dat hij bang moet zijn om zijn geld te verliezen en wordt de 
Belgische economie gestimuleerd, wat de Belgische staatskas ten goede komt.  

Les 2: Bescherm elkaar en stap in een tontine voor een levenslang 
pensioeninkomen 

Tijdens de coronacrisis hebben we geleerd om elkaar te beschermen. Ik hou anderhalve 
meter afstand en draag een mondmasker om jou te beschermen. Als jij hetzelfde doet, 
dan beschermen we elkaar. Deze wederzijdse bescherming en solidariteit is in ons aller 
eigenbelang. Wanneer we vandaag aan pensioensparen doen, ontbreekt echter deze in-
steek van wederzijdse bescherming, terwijl er wel degelijk nood aan is. Het risico dat 
ieder van ons loopt, is namelijk om veel ouder te worden dan gedacht en daardoor met 
te weinig pensioeninkomen te komen zitten, nodig om bijvoorbeeld de facturen van het 
rusthuis of ziektekosten te betalen. 

Er bestaat nochtans een eenvoudige en efficiënte oplossing hiervoor, namelijk pensioen-
sparen via een tontine. In dat systeem beschermen de aangeslotenen elkaar door af te 
spreken dat het bijeen gespaarde kapitaal zal dienen om aanvullende pensioenen aan de 
deelnemers uit te betalen, bovenop het wettelijke pensioen. Deze uitbetaling gebeurt, 
net zoals bij het wettelijke pensioen, elke maand zolang de aangeslotene in leven is. De 
betaling kan verhoogd worden bij aantoonbaar hoge verzorgingskosten volgens een op 
voorhand afgesproken regel. Die vooraf gemaakte afspraak verzekert dat de tontine 
ex-ante eerlijk is voor iedereen en ex-post solidair is met diegene die langer leven dan 
verwacht of hogere verzorgingskosten heeft. 

Het initiatief tot oprichten van een tontine kan komen vanuit de overheid, consumenten- 
en beroepsverenigingen of vakbonden. Voor elke tontine wordt een beheerscomité aan-
gesteld dat beslist in welke ondernemingen geld zal worden belegd. Daarbij kan rekening 
worden gehouden met de voorkeuren van de deelnemende burgers, die kunnen kiezen 
uit drie strategieën: defensief, neutraal en agressief.

De tontine is zonder twijfel zeer aantrekkelijk voor individuen zonder erfenisbetrach-
ting. Dit kunnen mensen zijn zonder kinderen, maar ook gezinnen of alleenstaanden die 
hun erfenis bij leven al wensen te schenken aan hun kinderen. Dankzij de tontine is een 
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financiële buffer de facto niet meer nodig en kunnen ze desgewenst hun vermogen al 
voor hun overlijden verdelen onder hun kinderen. Ook voor de groep die zoveel moge-
lijk wil achterlaten voor hun kinderen is het interessant om een deel van hun vermogen 
toch in de tontine te beleggen ter diversificatie. Dit verkleint de kans om in een negatief 
scenario toch een geldgebrek tegen te komen – bijvoorbeeld als het wettelijk pensioen 
plots hoger belast zou worden of aan koopkracht inboet door het tijdelijk bevriezen van 
de pensioenen – en te moeten terugvallen op de financiële steun van de kinderen. 

Les 3: Leg een strategische reserve aan via een omkeerhypotheek 

In een TED-talk in 2015, waarschuwde Bill Gates er reeds voor dat als er iets in de ko-
mende decennia meer dan 10 miljoen mensen zou doden, het waarschijnlijk geen oorlog, 
maar een heel besmettelijk virus zou zijn. Overheden dienden zich hierop voor te berei-
den door te investeren in een systeem dat klaarstaat om de epidemie te stoppen. België 
stond niet klaar. Er was geen plan, noch een strategische stock aan mondmaskers. 

De fout om onvoldoende rekening te houden met de mogelijkheid op een tekort aan pen-
sioeninkomsten kunnen Belgen ook vermijden dankzij hun baksteen in de maag en het 
toelaten van omkeerhypotheken. Tijdens de actieve loopbaan wordt een huis gekocht 
of gebouwd en wordt de hypotheek afbetaald. Tegelijkertijd wordt er een overeenkomst 
afgesloten met een financiële instelling. Mocht later blijken dat de pensioeninkomsten te 
laag zijn om de gewenste levensstandaard te behouden, dan kan de huiseigenaar, via een 
‘omkeerhypotheek’, een deel van de waarde van de woning opnemen in liquide middelen 
zonder daarbij het recht te verliezen om levenslang te kunnen blijven genieten van de 
woning. De eigen woning is met andere woorden de strategische reserve (stock) aan fi-
nancieel kapitaal, die te allen tijde kan omgezet worden in cash, mocht er een tekort zijn. 
Bij overlijden behouden de kinderen het recht om de woning over te nemen en de lening 
ofwel meteen af te betalen of in schijven zoals bij een klassieke hypotheek.

Les 4: Monitoring via een app voor het totaal pensioen inkomen 

De exponentiële curves van het aantal besmettingen zijn nu genoegzaam gekend. Tij-
dens de coronacrisis krijgen we dagelijks om elf uur een update. Onze persoonlijke fi-
nanciële toestand houden de meesten onder ons echter veel minder goed bij: we hebben 
vaak een onvolledig beeld ervan en zijn al helemaal niet in staat om bedragen van nu te 
vertalen naar maandelijkse pensioeninkomsten voor later. 

We menen dat het portaal www.mypension.be een van de grootste successen van het 
Belgisch pensioenbeleid is. Het geeft een eerste idee van wat je maandelijks kan ver-
wachten aan inkomsten na je pensionering. Het volstaat echter niet om een volledig 
beeld te geven van de mogelijkheid om met de pensioenspaarportefeuille, waarvan 

http://www.mypension.be
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sprake in les 1 en les 2 (zie hoger), de toekomstige levensnoden te kunnen dekken. De 
toepassing zou moeten toelaten om tekorten te signaleren en oplossingen voor te stel-
len. De gedragseconomie leert ons dat keuzearchitectuur een belangrijke invloed heeft 
op de keuzes van individuen. Het zal belangrijk zijn dat onderzoekers en de overheid 
samenwerken om de optimale keuze te bepalen voor elk individu en deze als default 
voor te stellen, met dien verstande dat iedereen de vrijheid heeft om af te wijken van de 
voorgestelde keuze. 

De app is ook een belangrijk instrument om beleidsmakers te sensibiliseren over de 
noden van verschillende socio-economische groepen. De oplossingen die we besproken 
hebben, vereisen een buffer aan inkomen om te sparen of het beschikken over een eigen 
woning. Het risico op een tekort aan pensioeninkomsten treft daarom in het bijzonder 
de lagere inkomensprofielen. We roepen de overheid op om regelmatig een socio-eco-
nomische analyse te maken over het risico op mogelijke tekorten per inkomensprofiel 
en samen met belangengroeperingen naar oplossingen te zoeken. Door de concurrentie 
tussen het pensioensparen via groepsaankoop en het reguliere pensioensparen aange-
boden door de banken, verwachten we dat die laatsten hun beheerskosten zullen laten 
dalen. Deze hogere efficiënte kan dan gebruikt worden om de huidige fiscale bevoorde-
ling van het pensioensparen af te bouwen en in te zetten ten voordele van socio-econo-
mische groepen met het hoogste risico op tekorten aan pensioeninkomsten.   

Les 5: Wacht niet tot het te laat is

Specialisten die waarschuwden voor de mogelijkheid van een pandemie en de mogelijk 
desastreuze impact ervan op sociaal-economisch en (geo)politiek vlak werden tot voor 
kort weggelachen als doemdenkers. De meeste overheden waren niet (of slecht) voor-
bereid op de uitbraak van COVID-19 of ontkenden tot het laatste moment de negatieve 
impact ervan. 

Hetzelfde dreigt ook te gebeuren met het risico op een tekort aan pensioeninkomen. We 
weten echter nu al dat dit voor velen werkelijkheid zal worden en zowel de overheid als 
het individu doen in het algemeen te weinig om zich hiertegen te beschermen. 

De overheid dient er alles aan te doen op de koopkracht van het wettelijk pensioen te 
vrijwaren en een financieel en sociaal debacle te vermijden. De beste verdediging is de 
aanval, wat in deze context betekent acties ondernemen om het totaal inkomen van de 
Belgen (BBP) te laten stijgen door duurzame investeringen aan te moedigen in de secto-
ren met hoge toegevoegde waarde. 

Als individu is het naïef om volledig op de overheid te rekenen voor je integrale pensioe-
ninkomsten. Zelfs al ziet het plaatje er voor jou op mypension.be rooskleurig uit, dan nog 
is het nuttig om rekening te houden met een worst-case scenario waarbij het effectieve 
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bedrag fors lager kan liggen. Onder het motto protect against the worst and hope for 
the best, neem je dus maar best je voorzorgen. In deze context is een tontine een aan-
trekkelijke verzekering die compensatie biedt als het wettelijk pensioen minder is dan 
je had gehoopt. Elke euro telt. Besparen op beheerskosten via een groepsaankoop van 
individueel pensioensparen is laaghangend fruit dat best zo vlug mogelijk geplukt wordt. 
Des te sneller de efficiëntiewinsten in pensioensparen worden gerealiseerd, des te hoger 
zal de opbrengst zijn via de formule van samengestelde interest. 

Actie gevraagd

De focus van de media op de coronacrisis duwt andere belangrijke problemen, waar 
we tot voor kort nochtans veel aandacht voor hadden, tijdelijk naar de achtergrond. Zo 
wordt met geen woord gerept over de pensioencrisis. Coronavirus of niet, de gemid-
delde levensduur van de Belgische bevolking gaat nog altijd crescendo. Het eeuwige 
leven is weliswaar niemand beschoren en het is ook erg onwaarschijnlijk te denken dat 
een 65-jarige van vandaag ooit nog 130 kaarsjes zal mogen uitblazen, maar helemaal 
onmogelijk is dat laatste niet. Dat velen van ons de kaap van honderd zullen ronden, is al 
helemaal geen fata morgana. De medische en daarmee samenhangende technologische 
evolutie gaat met rasse schreden vooruit: het beest kanker wordt steeds meer getemd 
en steeds vaker kunnen organen of lichaamsdelen die niet meer functioneren, vervangen 
worden door een mechanisch equivalent. 

Het goede nieuws is dus dat velen lang zullen leven. Het slechte nieuws is dat dit een 
financiële kostprijs heeft. Bij ongewijzigd spaargedrag en beleid, is het voorspelbaar dat 
velen in hun leven een tekort aan pensioeninkomen zullen hebben. Zij zullen niet de be-
oogde levensstandaard kunnen handhaven en/of de kinderen zullen moeten bijspringen. 
Dit doemscenario kan vermeden worden als we lessen trekken uit de coronacrisis en nu 
aan de oplossingen werken voor een comfortabel pensioen voor alle Belgen. 

Een eerste belangrijke stap is de burger informeren over zijn ‘langlevenrisico’. Dat kan via 
een uitbreiding van het online pensioenportaal mypension.be waardoor het voor ieder-
een mogelijk moet worden een omvattend beeld te krijgen van het verwachte pensioen-
inkomen, de uitgaven en de tekorten. 

We roepen ook de politici op om dringend werk te maken van een wetgevend kader 
dat de Belgische burger toelaat om meer te halen uit zijn spaargeld. De groepsaankoop 
voor pensioensparen laat toe beheerskosten meer dan te halveren en iedereen te laten 
profiteren van de economische heropleving na corona. De gulheid waarmee de overheid 
garanties geeft aan kredietinstellingen, mag tevens uitgebreid worden naar dit fonds 
onder het beding dat een substantieel deel van de portefeuille geïnvesteerd wordt in de 
Belgische economie. 
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Politici dienen ook samen met financiële instellingen, onderzoekers en consumentenor-
ganisaties de weg vrij te maken voor het aanbieden van omkeerhypotheken in België. De 
invoering van de omkeerhypotheek vereist studiewerk naar geschikt risicobeheer door 
de financiële instellingen en de nodige regelgeving om de eigenaar van de woning te 
beschermen. In het bijzonder dient de eigenaar de garantie te hebben dat hij levenslang 
genot van de woning heeft, wat er ook gebeurt.  

Er is ook geen tijd te verliezen om Belgische burgers aan te sporen om hun langlevenrisico 
in te dekken. Hoewel dat eventueel ook kan via lijfrentes aangeboden door verzekeraars, 
is de formule via een tontine goedkoper. Het verschil in prijs komt doordat bij een tontine 
de deelnemers elkaars langlevenrisico verzekeren en dus de hoge kosten vermeden wor-
den die een verzekeraar aanrekent als gevolg van verplichte kapitaalbuffers en een zware 
administratie. Bij de tontine wordt alles zo berekend dat de opbrengsten eerlijk worden 
verdeeld over de deelnemers – onder andere door de echte levensverwachtingen van de 
deelnemers te gebruiken – en zijn de enige bijkomende kosten die van het beheer.

Des te vroeger we starten met de groepsaankoop van pensioensparen, de oprichting van 
tontines, de uitbreiding van mypension.be en het toelaten van goed ontworpen omkeer-
hypotheken, des te groter de winsten zullen zijn voor het individu en de maatschappij. 
Geen tijd te verliezen.  

Quid VUB?

We menen dat de grootste maatschappelijke winst te halen valt met de creatie van een 
tontine. Dit is dé manier om op een zo goedkoop mogelijke én solidaire manier een aan-
vullend pensioen bijeen te sparen om vervolgens onbezorgd van de oude dag te kunnen 
genieten. Door dit samen te doen verzekeren we elkaar en is iedereen beschermd. De 
VUB alumnivereniging zou een tontine kunnen oprichten voor al haar leden. De leden 
van de alumnivereniging kunnen dit vervolgens doen bij organisaties en belangenver-
enigingen waar ze lid van zijn. Door al deze VUB-krachten te bundelen drukken we een 
positieve stempel op de maatschappij. 


