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De sociale uitgaven zouden op lange termijn bijna
een derde uitmaken van het bbp in België
Zonder nieuwe overheidsmaatregelen zullen de sociale uitgaven oplopen tot 29,5 % van het bruto binnenlands product (bbp) in
2070, terwijl dit in 2019 nog 24,5 % was. Sterkere productiviteitswinsten, evenals een toename van de werkgelegenheidsgraad,
kunnen de vergrijzingskosten mee helpen financieren. Om de vooropgestelde werkgelegenheidsgraad van 80 % te halen tegen
2030, moet het aantal mensen op de arbeidsmarkt aanzienlijk stijgen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van de Studiecommissie
voor de Vergrijzing.
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Figuur 1 : Evolutie van de sociale uitgaven (in %) en budgettaire kosten van
de vergrijzing (in procentpunt)
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impact op het armoederisico. Tegen 2070 daalt het
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armoededrempel. Een tweede factor is de toegenomen
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen die zich ook in de
toekomst zal verderzetten. Die zal ertoe leiden dat meer
vrouwen een eigen pensioen ontvangen, en ook hun
gemiddeld rustpensioen zal stijgen.
Focus: de werkgelegenheidsgraad in 2030
Werkgelegenheid is één van de cruciale factoren die zowel
bijdraagt aan de financiering als aan de sociale houdbaarheid
van pensioenen. Enerzijds maakt de stijging van de
werkgelegenheidsgraad het mogelijk de groei van het bbp te
ondersteunen en op die manier de budgettaire kosten van
de vergrijzing te verminderen. Anderzijds zullen personen

De Studiecommissie voor de Vergrijzing heeft de budgettaire
kosten voor de periode 2019-2070 berekend, want de jaren 2020
en 2021 zijn vanwege de coronacrisis atypische jaren.
Het rapport bevat vooruitzichten tot en met 2070 en doet geen
‘voorspellingen’. Vooruitzichten hebben niet als doel om ’het’
exacte cijfer te geven, maar zijn een ondersteunend instrument
bij beleidsbeslissingen.
Gelieve er ook rekening mee te houden dat de aangekondigde
hervormingsmaatregelen m.b.t. de pensioenen nog deel
uitmaakten van de onderhandelingen en niet in het rapport zijn
opgenomen.

die tijdens hun loopbaan hebben gewerkt, een hoger
pensioen opbouwen dan zij die minder of niet werkten.
Volgens de huidige langetermijnvooruitzichten van de
Studiecommissie, zou de werkgelegenheidsgraad van de 20tot 64-jarigen uitkomen op 74,6 % in 2030, dus ruim onder
de 80 %-doelstelling die in het regeerakkoord is opgenomen.

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem – M. 0472 78 29 81 E. rvh@plan.be
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