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Persbericht  

De resultaten van de exclusieve enquête over het pensioen van de Belgen: 

 

75% van de Belgen pessimistisch  
over de toekomst van zijn pensioen 

 

 

 51% van de Belgen is niet van plan met pensioen te gaan voor zijn 65ste 

 1 op 5 werkenden weet niet wat zijn inkomsten zullen zijn bij zijn pensionering 

 78% van de niet-gepensioneerden voelt zich onvoldoende ingelicht over zijn toekomstig pensioen 

 3 op 5 werkenden geniet niet van een aanvullend pensioenplan bij zijn werkgever  
 

Luik, 08 juli 2014. Een nog niet eerder uitgegeven IPSOS-enquête in opdracht van OGEO FUND levert opmerkelijke 
bevindingen op over de houding van de Belgen ten opzichte van hun pensioen. Na analyse van de resultaten blijkt 
dat de Belg over het algemeen ongerust is over de toekomst van zijn pensioen. Ook heeft hij vrij heldere ideeën 
over het beleid dat gevoerd moet worden om het pensioensysteem betaalbaar te houden.  

 

Met pensioen gaan 

Volgens de enquête, die uitgevoerd werd door IPSOS, denkt één op twee (51 %) niet-gepensioneerde Belgen op zijn 65ste 
of later met pensioen te gaan (44% op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 en 7% later). Bijna de helft van de bevolking 
(49%) is van plan reeds vroeger met pensioen te gaan; met name 39% ziet zichzelf pensioneren tussen het 60ste en het 
64ste levensjaar en 10% vóór het 60ste. 

De belangrijkste factoren die niet-gepensioneerden zouden kunnen aansporen om later met pensioen te gaan dan voorzien, 
zijn de volgende: 

 de mogelijkheid om zonder fiscale afstraffing als gepensioneerde deeltijds aan de slag te blijven (57% van de niet-
gepensioneerden is hiervan voorstander)  

 een fiscale aanmoediging voor wie blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd (42%).  

Eén derde (33%) van de werkenden schat dat zijn loon op het moment van zijn oppensioenstelling ten minste 70% van zijn 
laatste nettosalaris zal bedragen. Deze overtuiging leeft echter sterker onder werknemers in de publieke sector (47% van 
hen denkt van een dergelijk uitkeringsniveau te zullen genieten) dan in de private sector (28%). 

De pensionering voorbereiden 

Het overgrote deel van de niet-gepensioneerden staat wantrouwig ten opzichte van zijn pensioen (75%) en de mate waarin 
het een bevredigende levenstandaard zal kunnen garanderen (68%). Dit, ondanks het feit dat een meerderheid (67%) 
aangeeft reeds te sparen voor zijn pensioen. Slechts 4 op 10 (39%) werkenden genieten van een aanvullend pensioenplan 
(50% van de werknemers in de private sector en 12% van de werknemers in de overheidssector). 

Vier niet-gepensioneerden op vijf (78%) voelen zich onvoldoende geïnformeerd over hun pensioen. Onder deze laatsten 
wenst 87% te beschikken over een schatting van het exacte bedrag dat het uitgekeerd zal krijgen en 66 % wil de 
berekeningswijze van zijn wettelijk pensioen kennen.  

4 op 5 niet-gepensioneerden (86%) zijn ervan overtuigd dat wanneer zij jaarlijks een schatting van hun wettelijk pensioen 
zouden ontvangen – en dit vanaf het begin van hun carrière –, dit hen zou aanmoedigen om zich beter voor te bereiden op 
de oude dag. 

En de gepensioneerden zelf? 

Uit de enquête blijkt dat 3 gepensioneerden op 4 (75%) reeds vóór hun 65ste met pensioen gegaan zijn. Eén op vier (25%) 
krijgt minder dan de helft van zijn vroegere nettosalaris uitgekeerd, terwijl 41% aangeeft over meer dan 70% van zijn 
vroegere loon te beschikken. Een grote meerderheid (71%) heeft bij zijn werkgever geen aanvullend pensioen opgebouwd. 



Wel was meer dan de helft (58%) van de gepensioneerden al voor het 50ste levensjaar begonnen met de financiële 
voorbereiding van het pensioen. 

Van de gepensioneerden staat bijna één op twee (46%) wantrouwig ten opzichte van zijn pensioen en 37% voelt zich 
onvoldoende geïnformeerd. Nog eens de helft onder hen (52%) acht zijn pensioen te laag om in een bevredigende 
levenstandaard te kunnen voorzien.  

61% van de gepensioneerden schat dat wanneer het elk jaar, van bij het begin van de carrière, over een schatting van zijn 
wettelijk pensioen had beschikt, dit een aanmoediging was geweest om zich beter voor te bereiden op het pensioen. 

De toekomst van de pensioenen 

Meer dan 4 op 5 van de ondervraagden (82%) vinden dat een adequate financiering het pensioenstelsel een prioriteit voor 
de overheid moet zijn. Ook zien drie kwart van de ondervraagden (76%) de verschillende pensioenregimes in ons land 
(overheid/ privé/zelfstandigen) liever geharmoniseerd. Deze opvatting is sterker verspreid onder werknemers uit de privé 
(80%) dan onder werknemers uit de publieke sector (58%). 

Daarnaast wil 64% dat het opzetten van aanvullende pensioenplannen verplicht wordt. Meer werknemers in de privé (64%) 
dan in de publieke sector (58%) zijn deze mening toegedaan. 

Om het niveau van de pensioenuitkeringen te behouden zijn, volgens de respondenten, de volgende maatregelen prioritair:  

 het aanmoedigen van pensioensparen bij een aanvullend pensioenfonds gefinancierd door de werknemer en de 
werkgever (59%); 

 een belastingverlaging wanneer men ook na de wettelijke pensioenleeftijd doorwerkt (48%). 

69% van de ondervraagden is van mening dat het in de toekomst onvermijdelijk wordt om langer te werken en later met 
pensioen te gaan. 
 
 
 
Over de enquête 

OGEO FUND wenst bij te dragen aan de verdieping van de kennis over en aan het maatschappelijk debat omtrent de 
Belgische pensioenen. Het is vanuit dit streven dat OGEO FUND deze peiling bestelde. Ze werd online afgenomen door 
IPSOS bij een voor de Belgische bevolking representatieve steekproef van 1.105 personen tussen 25 en 70 jaar. IPSOS 
garandeert een optimale verdeling van de respondenten volgens geslacht, gewest, gezinssamenstelling en werksituatie. 

 
Over OGEO FUND 
 

OGEO FUND is het vijfde Belgische pensioenfonds en beheert de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van 
overheidsinstellingen en parastatalen (steden en gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW, etc.). OGEO FUND 
werd opgericht in juli 2007, onder de rechtsvorm van een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP), zoals 
ingevoerd en geregeld door de wet van 27 oktober 2006. Sinds april 2008 biedt OGEO FUND haar diensten ook aan aan 
bijdragende ondernemingen die voor hun contractueel personeel een systeem voor aanvullende pensioenen (tweede pijler) 
wensen op te zetten. 
 
www.ogeofund.be 
 
Op verzoek kunnen de volledige resultaten van de enquête bij OGEO FUND verkregen worden. Contacteer hiervoor: 
 

OGEO FUND 
 

Astrid Delcuve +32 4 222 01 15 

astrid.delcuve@ogeofund.be 

 

Romain Seignovert +32 490 56 93 50 

Romain.seignovert@mslgroup.com 
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