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Persbericht 

Resultaten van de enquête 2016 omtrent het pensioen in België: 

 

6 op de 10 Belgen overwegen  
om op hun 65e met pensioen te gaan 

 
 Een derde van de niet-gepensioneerden overweegt om op zijn 65e met pensioen te gaan en 28% op de leeftijd van 66 jaar. 

 72% van de niet-gepensioneerden zou bereid zijn om te blijven werken na zijn 65e om financiële redenen. 

 74% van de niet-gepensioneerden is echter tegen het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd. 

 72% van de niet-gepensioneerden denkt dat zijn pensioen niet zal volstaan om zijn levensstandaard aan te houden. 

 63% van de Belgen is voorstander van een verplicht aanvullend pensioen. 
 
 
Brussel, 14 oktober 2016. De exclusieve resultaten van de derde editie van het opinieonderzoek OGEO FUND-IPSOS 
over de toekomst van de pensioenen in België werden vandaag voorgesteld ter gelegenheid van het jaarlijkse 
seminarie dat wordt georganiseerd door OGEO FUND in Brussel. Het onderzoeksrapport maakt gewag van een 
significante evolutie in de houding van de Belgen ten opzichte van hun pensioen. In het onderzoek komt ook naar 
voren wat de Belgen denken over de pensioenhervormingen die de federale regering heeft doorgevoerd.  
 

Met pensioen gaan 

De vrijwillige optrekking van de pensioenleeftijd is een belangrijk thema voor de Belgen: 33% van de niet-gepensioneerden 

denkt eraan om op de huidige, wettelijke pensioenleeftijd, dat wil zeggen 65 jaar, met pensioen te gaan. Toch houdt 28% er 

rekening mee dat hij pas na zijn 65e met pensioen zal kunnen gaan. Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan in 2014: toen 

was het slechts 7%. Tussen de verschillende gewesten zijn er grote meningsverschillen waarneembaar: 46% van de niet-

gepensioneerden in Vlaanderen denkt voor zijn 65e met pensioen te kunnen, terwijl dat in Brussel slechts 26% is. 

Een grote groep niet-gepensioneerden (72%) zou bereid zijn om na zijn 65e nog te blijven werken indien dat noodzakelijk is. 

De belangrijkste factor die niet-gepensioneerden ertoe zou kunnen overhalen om later dan voorzien met pensioen te gaan, 

blijft voor meer dan de helft van de Belgen (53%) de mogelijkheid om deeltijds werk en pensioen te combineren, zonder 

hiervoor echter belastingtechnisch te worden beboet. Het financiële plaatje blijft op nummer twee staan, met een lichte stijging 

ten opzichte van 2015 (48% ten opzichte van 44% in 2015). 

46% van de werkende bevolking denkt dat op het moment van hun pensioen hun inkomen minstens 70% van hun laatste 

nettoloon zal bedragen. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan de voorbijgaande jaren: 37% in 2015 en 33% in 2014. Deze 

optimistische toekomstvisie wordt meer gedeeld door de werknemers uit de openbare sector (53%) dan door de werknemers 

uit de privésector (43%). 

 

De beoogde pensioenleeftijd volgens de niet-gepensioneerden in België (2016) 

 

De beoogde pensioenleeftijd volgens het gewest (2016) 
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Het pensioen voorbereiden 

Slechts 44% van de niet-gepensioneerden geniet van een aanvullend pensioenplan van de werkgever. Het gaat hier vooral 
om: mannen, werknemers uit de privésector en de respondenten woonachtig in Vlaanderen. Slechts 36% van de werkende 
vrouwen geniet een aanvullend pensioen tegenover 55% van de mannen. Als we kijken op gewestniveau stellen we vast dat 
minder dan één derde van de Brusselaars aangeeft een aanvullend pensioen te genieten (32%), terwijl het percentage in 
Vlaanderen op 51% ligt. 

Slechts 20% van de niet-gepensioneerden vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn over hun pensioen (tegenover 17% in 
2015 en 22% in 2014). We merken ook op dat 64% van de niet-gepensioneerden de website mypension.be kennen en dat 8 
bezoekers van de 10 hier alle informatie die ze zochten of toch minstens een deel ervan vonden.  

72% van de niet-gepensioneerden denkt dat zijn pensioen niet zal volstaan om zijn levensstandaard aan te houden. De 
werknemers uit de openbare sector zijn hiervan het meest overtuigd: vandaag denkt 66% van hen niet rond te zullen komen, 
terwijl dat in 2015 nog 58% en in 2014 47% was. Daarenboven geeft 67% van de niet-gepensioneerden aan nu al te sparen 
voor hun pensioen. 82% denkt dat het krijgen van een raming van hun wettelijke pensioen vanaf het begin van hun 
professionele carrière, hen zou aanzetten om hun pensioen beter voor te bereiden. 

De toekomst van het pensioen 

Meer dan 6 Belgen op de 10 is voorstander van een verplicht aanvullend pensioen (63%): 65% van de werknemers in de 
privésector ziet hier het nut van in terwijl dat in de openbare sector slechts 54% is. Een spaarpotje opbouwen in een 
aanvullend pensioenfonds dat wordt gefinancierd door de werkgever en werknemer (42%) en een belastingvoordeel voor wie 
na de wettelijke pensioenleeftijd blijft doorwerken (43%) blijken de grootste voorkeur te blijven hebben als het aankomt op 
maatregelen om de toekomst van de pensioenen te verzekeren.  

De door de regering doorgevoerde hervormingen die het positiefst onthaald worden onder de respondenten, zijn de 
mogelijkheid om deeltijds werken en pensioen te combineren (85%), dat er bij het pensioenstelsel rekening wordt gehouden 
met de zwaarte van het werk (83%), de invoering van het 'gemengd pensioen' in de openbare sector (67%) en de 
harmonisering van de stelsels voor het meetellen van de studiejaren bij de pensioenberekening (64%). Het optrekken van de 
wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar tegen 2025 en naar 67 tegen 2030 overtuigt daarentegen slechts 26% van de niet-
gepensioneerden. De verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen van 62 naar 63 jaar vanaf 2018 overtuigt minder 
dan de helft van de niet-gepensioneerden (42%). Het betreft hier in eerste instantie de mannen, de respondenten jonger dan 
50 jaar en de respondenten die woonachtig zijn in Brussel.  

Tot slot vindt 48% van de Belgen het een goed idee dat het gegarandeerde rendement voor aanvullende pensioenplannen 
variabel wordt gemaakt en elk jaar wordt herbekeken.  

 

Over deze enquête  

OGEO FUND heeft deze enquête besteld en IPSOS heeft deze online afgenomen bij een voor de Belgische bevolking representatieve steekproef van 1070 

personen tussen 25 en 70 jaar. IPSOS garandeert een optimale verdeling van de respondenten volgens geslacht, gewest, gezinssamenstelling en 

werksituatie. 
 

OGEO FUND is het vijfde Belgische pensioenfonds en beheert de wettelijke pensioenen (eerste pijler) van overheidsinstellingen en parastatalen (steden en 

gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's, enz.). 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. In april 2008 werd OGEO 2 PENSION opgericht om een 

oplossing te bieden voor de aanvullende (of extralegale) pensioenen (tweede pijler) voor de contractuelen en de loontrekkenden uit de privésector. 

Perscontact: 

OGEO FUND IPSOS MSLGROUP 

Amandine Moureau +32 4 266 94 63 Jean-Michel Lebrun + 32 4 962 65 80   Olivier Hinnekens +32 475 30 05 57 

amandine.moureau@ogeofund.be  jean-michel.lebrun@ipsos.com olivier.hinnekens@mslgroup.com 

De financiering van de pensioenen: de grootste bekommernis van de Belgen 

De enquête van OGEO FUND-IPSOS van 2016 zoomt ook in op de bekommernissen van de Belgen omtrent de grote 

domeinen van overheidsuitgaven. Op de vraag "Voor welk domein zou de overheid in de eerste plaats een passende 

financiering moeten voorzien voor de komende jaren?" antwoordden meer dan 8 op de 10 Belgen de financiering van de 

pensioenen.  
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(Bron: Jaarlijkse enquête OGEO FUND–IPSOS 2016) 
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