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HOGE RAAD VAN FINANCIËN
Studiecommissie voor de vergrijzing

Vooruitzichten 2017-2070:
toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en
verdere daling van het armoederisico van gepensioneerden
Volgens de recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) stijgt
het geheel van de sociale uitgaven met 1,9 procentpunt van het bbp tussen 2017 en 2070, met
een piek tegen 2040. Het armoederisico van de gepensioneerden daalt tot 2050.
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a. Vooral de uitgaven voor werkloosheid, tijdskrediet en loopbaanonderbreking, werkloosheid met bedrijfstoeslag, arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten, Fonds voor bestaanszekerheid, tegemoetkomingen aan
personen met een handicap en leefloon.
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bleef. De stelsels van minimumuitkeringen
voor ouderen spelen een belangrijke rol in het
terugdringen van hun armoederisico. In 2005
lagen de meeste minimumuitkeringsbedragen
voor ouderen nog onder de EU-SILC-drempel
voor dat jaar. In 2016 bevinden zij zich boven de
drempel of werd de kloof sterk gereduceerd.

