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HOGE RAAD VAN FINANCIËN
Studiecommissie voor de Vergrijzing

Vooruitzichten 2018-2070:
toename van de sociale uitgaven met piek in 2040 en
daling van het armoederisico van gepensioneerden
Volgens het verslag 2019 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing evolueren de sociale
uitgaven van 25,2 % van het bbp in 2018 naar 27,6 % van het bbp in 2070, wat een toename
met 2,4 procentpunt van het bbp betekent. Die uitgaven bereiken een piek in 2040. Het
armoederisico van de gepensioneerden daalt.
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