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Onderzoek van NN brengt het 
pensioengedrag van de Belg in kaart

Amper 11% van de Belgen doet aan financiële voorbereiding met 

het oog op zijn pensioen
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Over het onderzoek 

Onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville bevroeg 1059 niet-
gepensioneerde Belgen tussen 20 en 64 jaar. 57% procent van de 
respondenten is Nederlandstalig, 43% procent Franstalig. 50% 
procent van de respondenten zijn mannen, 50% procent vrouwen.
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Amper 11% van de Belgen werkt 
aan de financiële voorbereiding 
van zijn pensioen 
En 56% van de Belgen rekent ook niet op het wettelijk pensioen van de overheid

Brussel, 23 oktober 2019 – De meeste Belgen (64%) maken zich zorgen over hun financiële situatie na 

pensionering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het Nationaal Pensioenonderzoek van pensioen- 

expert NN. En hoewel amper 6% ervan overtuigd is dat het wettelijke pensioen zal volstaan om de 

gewenste levensstandaard te kunnen bewaren, onderneemt slechts een kleine minderheid effectief 

ook actie om zelf de nodige reserves op te bouwen. Vooral jonge Belgen rekenen niet op een rustig 

pensioen. 67% van de Belgen jonger dan 35 jaar verwacht geen comfortabel leven te kunnen leiden na 

pensionering. Dat is problematisch, wetende dat de levensverwachting in ons land elk jaar toeneemt. 

Daarom lanceert NN een sensibiliseringscampagne en oproep aan de toekomstige regering.  

Met het boek ‘En ze leefden nog lang & gelukkig?’, dat volgende week gelanceerd wordt op de 

boekenbeurs, wil NN mensen bewust laten nadenken over gelukkig oud worden.  Via de website  

www.leef-lang-en-gelukkig.be helpt NN elke Belg op weg en kan je testen hoe jij vandaag kijkt naar je 

pensioen. NN richt zich hiermee op de Belg met zijn individuele verantwoordelijkheid, maar ook op de 

toekomstige federale regering om Belgen te stimuleren werk te maken van een leefbaar pensioen.  

De pensioenparadox: perceptie en realiteit liggen 
mijlenver uit elkaar 

Met pensioen gaan klinkt voor veel Belgen als muziek in de 
oren. Een rustiger leven met minder stress en tijd om echt te 
genieten van het leven. Volgens het Nationaal Pensioen-
onderzoek van NN willen we vooral tijd nemen om te reizen, 
voor uitstapjes met familie en vrienden of voor hobby’s en 
vrijwilligerswerk. Met pensioen gaan heeft voor 75% van de 
Belgen een positieve bijklank en staat dus niet per se gelijk 
met oud worden. Want oud worden ziet de meerderheid 
(52%) wel als negatief. Voor vele Belgen betekent oud 
worden een aftakelende gezondheid en het risico lopen op 
eenzaamheid.   

Het vertrouwen dat de overheid de pensioenen zal kunnen 
blijven uitbetalen, is vandaag historisch laag. De meeste 
Belgen (56%) rekenen niet op een wettelijk pensioen van 
de overheid.  Om al zijn pensioendromen waar te maken 
denkt de Belg gemiddeld 1.790 euro per maand nodig te 
hebben. De minderheid (43%) van de Belgen acht het 
waarschijnlijk dat ze deze financiële reserve ook effectief 
zullen opgebouwd hebben als ze met pensioen gaan. 

38% van de Belgen vreest zelfs volledig zonder geld te 
komen zitten tijdens het pensioen. Ook wil de grote 
meerderheid van de Belgen (81%) niet afhankelijk zijn 
van de kinderen tijdens het pensioen. De meeste Belgen 
(63%) verwachten dan ook niet dat ze een comfortabel 
leven zullen hebben op hun oude dag.

1. Reizen (63%)
2. Tijd doorbrengen met familie en vrienden (55%)
3. Me op mijn hobby’s richten (50%)
4. Op de kleinkinderen passen (33%)
5. Vrijwilligerswerk doen (24%)

Bron: Het Nationaal Pensioenonderzoek van NN, 2019

Wat wil je zeker doen tijdens je 
pensioen?
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Jan Van Autreve, CEO NN: ‘Het is behoorlijk confronterend vast te stellen dat 

wij Belgen dromen van  een pensioen met verre reizen, wetende dat de overheid 

het niet zal kunnen betalen, maar absoluut niet bezig zijn met de financiële 

voorbereiding van ons pensioen. Een betere financiële educatie is vandaag 

cruciaal om ons land voor te bereiden op leefbare pensioenen. Het is daarbij 

belangrijk te beseffen dat niet elke Belg een financiële expert is: eenvoudige 

maatregelen en sensibilisering daarrond zijn dus van essentieel belang.’

Vooral jonge Belgen rekenen niet op rustig pensioen

De Belg hoopt gemiddeld rond 62 jaar met pensioen te kunnen gaan. En toch gelooft maar een kleine minderheid dat dit 
ook nog realistisch is. Vooral jonge Belgen (tussen 20 en 34 jaar) hebben er geen vertrouwen in en denken dat ze nog erg 
lang zullen moeten werken. Zij denken gemiddeld dat ze zullen moeten werken tot hun 67 jaar. Bijna de helft (44%) van de 
jonge Belgen gelooft zelfs dat ze tot na hun 67 zullen moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan. 

En zelfs wanneer ze dan op pensioen kunnen, verwacht 6 op 10 jonge Belgen onder de 35 dat ze zullen moeten blijven 
bijverdienen. De meerderheid van de jonge Belgen (65%) heeft er dan ook geen enkel vertrouwen in dat de overheid hun 
pensioen nog zal kunnen uitbetalen. 67% van de jonge Belgen verwacht dat ze geen comfortabel leven zullen kunnen 
leiden na pensionering. 

 Akkoord (8-10)
 Tussenin (6-7)
 Niet akkoord (0-5)
 Geen idee

Totaal 25% 17% 56%

20-34 17% 16% 65%

35-49 24% 15% 59%

50-64 36% 19% 44%

Ik vertrouw erop dat de overheid onze pensioenen kan blijven uitbetalen, ook wanneer ik op pensioen ga

 Akkoord (8-10)
 Tussenin (6-7)
 Niet akkoord (0-5)
 Geen idee

Totaal 27% 23% 46%

20-34 31% 28% 38%

35-49 27% 22% 45%

50-64 24% 18% 55%

Ik verwacht dat ik geld ga moeten blijven verdienen tijdens mijn pensioen

Bron: Het Nationaal Pensioenonderzoek van NN, 2019
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Belg steekt kop in ’t zand voor financiële 
pensioenplanning
Hoewel de meeste Belgen zich wel zorgen maken over hun toekomstige financiële situatie tijdens hun pensioen, onder-
neemt slechts een kleine minderheid ook echt concrete acties om het pensioen op een degelijke manier voor te bereiden. 
Amper 11% van de Belgen heeft ooit een persoonlijk financieel plan opgesteld of laten opstellen. 74% van hen heeft zich 
hiervoor professioneel laten begeleiden. Het is volgens pensioenexpert NN nochtans wel noodzakelijk om je pensioen 
goed voor te bereiden. 

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige of een werknemer ligt met 1.157 euro onder de armoedegrens in België. 
De kost van een rusthuis alleen al bedraagt gemiddeld 1.562 euro. De wettelijke pensioenen in België behoren hiermee 
vandaag bij de laagste in Europa. Gemiddeld krijgt een Belgische gepensioneerde nog 66% van zijn laatste inkomen. 
Hiermee ligt het Belgische gemiddelde lager dan het Europese gemiddelde van 70%. Er is bovendien een groot verschil 
tussen het gemiddelde pensioen van vrouwen en mannen in België. 

1500€

2500€

1000€

500€

3000€

Gemiddelde wettelijk pensioen in België

435€

Bron: Federale Overheidsdienst Pensioenen

897€ 2499€ 612€ 1112€ 2755€

Vrouwen Mannen

1.562 euro/maand: 
rusthuis

1.157 euro/maand: 
armoedegrens

 Zelfstandige
 Werknemer
 Ambtenaar

Pensioensparen is daarentegen wel populair in België. 65% van de Belgen doet aan pensioensparen. De grote 
meerderheid doet het omwille van fiscale redenen. Gemiddeld keren we volgens cijfers van NN 15.000 euro uit na 
pensioensparen. Dat komt neer op zo’n 30 à 35 euro per maand. Dit ligt dus nog zeer ver verwijderd van het bedrag dat 
gemiddeld nodig is voor een comfortabel pensioen. 

 Minder dan € 100.000   Tussen € 100.000 en €250.000   Tussen € 250.000 en €500.000 
 Meer dan € 500.000   Geen idee

Hoeveel financiële reserve denk je te moeten hebben aan het begin van 
jouw pensioen?

32% 19% 13% 8% 28%

Bron: Het Nationaal Pensioenonderzoek van NN, 2019
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Dit hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie. Ben je een gemiddelde mannelijke werknemer en wil je kunnen 
genieten van een comfortabel inkomen van 2.657 euro na je pensioen? Dan zal je grofweg zo’n 324.000 euro moeten 
bijeensparen om je pensioen van 1.157 euro elke maand met 1.500 euro aan te vullen. Hierbij gaan we uit van een 
gemiddelde levensverwachting van 80 jaar. Een ruwe, vereenvoudigde berekening van 1.500 euro x 12 (maanden) x 
18 (jaar). 

Volgens het Nationaal Pensioenonderzoek schat amper 21% van de Belgen dat ze meer dan 250.000 euro zullen 
nodig hebben. En daarvan acht een minderheid (41%) dit ook haalbaar.

Wil je meer informatie? Praat er dan gerust over met je makelaar of vertrouwenspersoon bij de bank. Hij kan je 
helpen om op een slimme manier te beleggen waardoor je je nodige spaarreserve kan laten zakken. In de bijlage op 
pagina 13 vind je meer tips om te berekenen welk kapitaal jij nodig hebt voor een comfortabel pensioen. Bereken zelf 
alvast welk bedrag jij nodig zal hebben om op je oude dag safe te zitten op https://www.nn.be/nl/pensioen. 

Hoeveel financiële reserve heb je nodig voor een comfortabel pensioen? 

Ben jij een pensioenpiekeraar, een pensioendromer of een pensioendoener? Hoe ga jij om met de financiële 
voorbereidingen voor je pensioen? Maak je je heel wat zorgen of zie je het door een roze bril? Doe de test op  
www.leef-lang-en-gelukkig.be en ontdek wel gevoel je toekomstig pensioen bij je opwekt. Je krijgt er ook een beeld 
van hoe jij vandaag al omgaat met de financiële voorbereidingen van je pensioen. Afhankelijk van jouw pensioentype 
geeft NN je tips op maat om vandaag te starten met het bouwen aan een comfortabel en gelukkig pensioen later. 

Start vandaag met zorgen voor later!
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Jan Van Autreve, CEO NN: ‘Het ziet ernaar uit dat we collectief doen aan 

struisvogelpolitiek wanneer het gaat over financiële pensioenplanning. Veel 

mensen vluchten van een situatie die onoverkomelijk moeilijk lijkt. 

Pensioensparen is een eerste stap, maar dit is lang niet altijd voldoende om te 

sparen voor een comfortabel pensioen. Begin daarom vandaag en stel niet uit 

tot morgen! De nood aan degelijke pensioenplanning is groot en het is 

essentieel dat je hier vroeg mee begint. Neem contact met je financiële 

vertrouwenspersoon (makelaar, bank...) en vraag advies.’

https://www.nn.be/nl/pensioen
http://www.leeflangengelukkig.be


De meeste Belgen (64%) maken zich zorgen over hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Het vertrouwen in 
de overheid voor het wettelijk pensioen is historisch laag. 56% van de Belgen rekent dan ook niet op een wettelijk 
pensioen van de overheid. En amper 6% is ervan overtuigd dat het wettelijke pensioen zal volstaan om de gewenste 
levensstandaard te kunnen bewaren.

Met pensioen gaan heeft voor 75% van de Belgen wel een positieve bijklank (minder stress, tijd om te reizen…) 
en staat dus niet per se gelijk met oud worden. Want oud worden ziet de meerderheid (52%) als negatief. Voor 
vele Belgen betekent oud worden een aftakelende gezondheid en het risico lopen op eenzaamheid.   

Om al zijn pensioendromen waar te maken denkt de Belg gemiddeld 1.790 euro per maand nodig te hebben. 
De minderheid (43%) van de Belgen acht het waarschijnlijk dat ze deze financiële reserve ook effectief zullen 
opgebouwd hebben als ze met pensioen gaan. 38% van de Belgen vreest zelfs volledig zonder geld te komen 
zitten tijdens het pensioen. 

Slechts een kleine minderheid onderneemt zelf actie om de nodige reserves op te bouwen. Amper 11% van de Belgen 
heeft ooit een persoonlijk financieel plan opgesteld of laten opstellen. 74% van hen heeft zich hiervoor professioneel 
laten begeleiden. 

Pensioensparen is wel populair: 65% van de Belgen doet het, vooral om fiscale redenen. Het gemiddelde resultaat 
van pensioensparen is echter slechts een fractie van wat er gemiddeld nodig is voor een comfortabel pensioen. 

Bijna de helft (44%) van de jonge Belgen onder de 35 gelooft dat ze tot na hun 67 zullen moeten werken voor ze met 
pensioen kunnen gaan. En zelfs wanneer ze dan met pensioen kunnen, verwacht 6 op 10 jonge Belgen dat ze zullen 
moeten blijven bijverdienen. 67% van de jonge Belgen verwacht dat ze geen comfortabel leven zullen kunnen leiden 
na pensionering.

De belangrijkste conclusies uit het Nationaal Pensioenonderzoek 

Levenslang een extra inkomen met Lifelong Income
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En morgen?

+4,8 jaar tussen 
1994 en 2018

¹Lifelong income is één van de oplossingen die NN 
aanbiedt om tijdens het pensioen te kunnen genieten 

van een levenslange rente. Daarnaast biedt NN ook heel 
wat producten om tijdens de beroepscarrière zelf te 

werken aan de pensioenopbouw.
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Als verzekeraar werkt NN voortdurend aan unieke oplossingen die afgestemd zijn op onze veranderende wereld. 
Aangezien de levensverwachting in België jaar na jaar stijgt, biedt NN met Lifelong Income levenslang zekerheid na 
je pensioen. Lifelong Income is een uniek tak 23-product op de Belgische markt dat het mogelijk maakt om je een 
gegarandeerd extra inkomen te geven, je hele leven lang¹. Meer informatie op https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/
rentenieren-hoe-bezorg-jij-jijzelf-een-levenslang-gegarandeerd-inkomen. 

Stijgende levensverwachting

Bron: Statbel

https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/rentenieren-hoe-bezorg-jij-jijzelf-een-levenslang-gegarandeerd-i
https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/rentenieren-hoe-bezorg-jij-jijzelf-een-levenslang-gegarandeerd-i


NN stelt boek voor: ‘En ze leefden nog 
lang en gelukkig?’
Een uniek sprookjesboek van Bert Kruismans, Guido Eekhaut en Isabelle Wéry

Pensioenexpert NN stelt net voor de start van de boekenbeurs ‘En ze leefden nog lang en gelukkig?’ voor, een uniek 
sprookjesboek dat mensen wil doen nadenken over later. Auteurs Bert Kruismans, Guido Eekhaut en Isabelle Wéry lieten 
in opdracht van NN hun creativiteit los op het vervolg van de levensloop van drie sprookjesprinsessen: Assepoester, 
Doornroosje en Sneeuwwitje. Elk sprookje eindigt naar goede gewoonte met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Voor 
kinderen een geruststellende gedachte, maar hoe lang kunnen we ook echt gelukkig blijven leven? Misschien duiken er in 
het hoogste torenkamertje wel grote renovatiekosten op. Met een rugoperatie voor de prins als gevolg en een schatkist 
die toch niet zo bodemloos blijkt als gedacht. Ook sprookjesfiguren gaat het niet altijd voor de wind. Met het 
sprookjesboek wil NN een brug slaan tussen verwachtingen en realiteit. En het boek heeft een duidelijke missie: mensen 
op een aangename manier laten nadenken over wat een langer en gelukkig leven inhoudt. 

Uit de cijfers van het Nationaal Pensioenonderzoek die NN vandaag bekend maakt, blijkt duidelijk dat Belgen dromen van 
een pensioen waarbij er tijd en ruimte is om te reizen, voor de familie en voor hobby’s. Ondanks het feit dat er geen 
vertrouwen heerst in de overheid om te zorgen voor een comfortabel wettelijk pensioen, nemen weinig Belgen actie om 
zelf te werken aan een comfortabel pensioen. Om Belgen te stimuleren om hierover na te denken, lanceert NN het boek 
‘En ze leefden nog lang en gelukkig?’

Jan Van Autreve, CEO pensioenexpert NN: ‘Niemand weet hoe lang of hoe gelukkig hij echt zal leven. Met dit boek willen 
we mensen op een fijne manier laten nadenken over ouder worden. Op vlak van gezond en gelukkig oud worden hebben 
we in België nog heel wat te leren. Kijk bijvoorbeeld naar de ‘blauwe zones’, afgebakende gebieden in de wereld waar de 
bevolking langer leeft dankzij hun levensstijl. Al deze mensen hebben hechte sociale banden, ze zorgen voor elkaar en ze 
hebben een doel: een ‘ikigai’ zoals de Japanners dit benoemen. Het is hoog tijd dat we ook in België durven nadenken over 
lang en gelukkig leven.’

Wil je zelf ook een uniek exemplaar ontvangen? 

Het boek ‘En ze leefden nog lang & gelukkig’ is momenteel te koop in de boekhandel en via www.bol.com. Van 29 oktober 
tot en met 11 november is het ook verkrijgbaar op de stand van Uitgeverij Vrijdag op de Boekenbeurs. Of ontvang gratis je 
digitaal exemplaar via de test op www.leef-lang-en-gelukkig.be.
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Over NN
Als beschermingsexpert leidt en inspireert NN het debat rond gezondheid en 
geluk. Iedereen is anders, maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een 
gezond en gelukkig leven. NN wil de Belgen op weg helpen naar (meer) geluk. 

Haar expertise inzake bescherming & geluk bouwt NN verder uit dankzij weten-
schappelijke inzichten en die wil ze ook breed maatschappelijk inzetten met het 
oog op een gelukkige Belg. Centraal staat vandaag de NN leerstoel met het ‘Natio-
naal Geluksonderzoek’ (UGent) dat een antwoord biedt op de vraag: ’Wat maakt 
Belgen gelukkig?’ Omdat geluk een erg persoonlijk gegeven is en ieder zijn geluk 
gedeeltelijk zelf in eigen handen heeft, reikt NN ook concrete tools aan waarmee 
de Belg zelf aan de slag kan. Als levensverzekeraar biedt NN bescherming dankzij 
innovatieve oplossingen (invaliditeit en overlijden, pensioenopbouw tak 23) en via 
een sterk netwerk van makelaars en bankpartners. 

NN telt 1,6 miljoen klanten in België en behoort tot NN Group, een internationale 
verzekeraar en vermogensbeheerder met een uitstekende kapitaalspositie, actief 
in 18 landen wereldwijd. 

Voor meer informatie over het ‘Nationaal Geluksonderzoek’ en tips voor een  
gelukkiger leven: www.gelukkigebelgen.be 

Voor meer informatie over NN: www.nn.be
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http://www.gelukkigebelgen.be
http://www.nn.be


Perscontact

0494 17 02 00

Annelore Van Herreweghe

communicatie@nn.be
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Bij het bepalen van het benodigde “pensioenkapitaal” moet je rekening houden met een aantal factoren. 

 

1. Het behoud van je levensstandaard
De inkomsten die voor je huidige levensstandaard 
zorgen worden gevormd door je loon min wat je opzij 
zet. Deze inkomsten moeten later worden vervangen.

2. De voordelen die zullen wegvallen
Je geniet als werknemer of via je vennootschap een 
aantal voordelen: gsm, bedrijfswagen, trein- of 
busabonnement, verzekeringen,… Na je pensioen zal je 
daar zelf voor moeten instaan. Voor werknemers 
vertegenwoordigt dit ongeveer 10% van de jaarlijkse 
uitgaven, voor zelfstandigen, 20%.

3. De werkelijke inflatie
Over langere periodes heeft inflatie een belangrijke 
impact. Ben je vandaag 45 jaar en kom je rond met 
€ 30.000, dan zal je op 67 jaar bij een inflatie van 2%, 
€ 46 379 nodig hebben. Bovendien zal de inflatie niet 
stoppen bij je pensionering. Zo zal je op 75 jaar € 54.340 
nodig hebben om je levensstandaard te behouden.

4. Je “persoonlijke inflatie”
Hoe ouder je wordt, hoe kieskeuriger je wordt. Op 65 
jaar ga je niet meer op vakantie in een tent. Je moet 
rekening houden met je “persoonlijke inflatie” (bijv. 10% 
tussen nu en je pensionering).

5. De evolutie van het wettelijk pensioen
Je wettelijk pensioen zal je huidige inkomen deels 
vervangen. Maar hoe zal ons pensioenstelsel evolueren? 
Zal het de stijgende levensduurte opvangen? Niemand 
kan het zeggen. Sommigen vinden het veiliger om geen 
rekening te houden met het wettelijk pensioen.
 

6. De duur van je pensioen
De levensverwachting bij de geboorte stijgt jaarlijks in 
België met 2 à 3 maanden. Ze is tussen 1994 en 2018 
gestegen van 76,7 naar 81,5 jaar. Een verhoging van 
4,8 jaar. Wat zal de levensverwachting zijn als je met 
pensioen gaat? Het aantal 100-jarigen blijft maar 
stijgen. 

7. Wat je wil nalaten
Wens je het volledige kapitaal aan te wenden voor de 
financiering van je behoeften, of wil je een bedrag nalaten 
aan je kinderen of iemand anders?

Het op te bouwen kapitaal voor je 
pensioen lijkt weliswaar aanzienlijk. 
Deze kapitaalopbouw is een complexe 
oefening. Met de juiste methode haal je 
meer uit je spaargeld, rekening houdend 
met de fiscale voordelen en de 
rendementen van de aangeboden 
oplossingen.

Bron: Statbel

Levensverwachting

Welk kapitaal voor 
een comfortabel 
pensioen?
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Wist je dat... 
Meewerkende echtgenoten/ 
wettelijke partners in het maxi-
statuut ook een VAPZ kunnen 
afsluiten.

Zo optimaliseer je je fiscaal voordeel.

Je bent een 
zelfstandige met 
vennootschap

Je bent een 
zelfstandige 
zonder 
vennootschap

Je bent een 
particulier (zonder 
zelfstandig 
statuut)

Hoe vul je je inkomenstekort aan bij pensionering?

Prioriteit Fiscaal stelsel Fiscaal voordeel

1. VAPZ Aftrekbaar als beroepskosten

2. IPT Aftrekbaar als beroepskosten in 
de vennootschapsbelasting + niet-
belastbaar voordeel

3. Pensioensparen tot € 980 en 
langetermijnsparen

Aftrekbaar aan 30%

4. Pensioensparen tot € 1 260 Aftrekbaar aan 25%

5. Niet-fiscaal sparen Geen fiscaal voordeel

Prioriteit Fiscaal stelsel Fiscaal voordeel

1. VAPZ Aftrekbaar als beroepskosten

2. Pensioensparen tot € 980 en 
langetermijnsparen

Aftrekbaar aan 30%

3. Pensioensparen tot € 1 260 Aftrekbaar aan 25%

4. POZ Aftrekbaar aan 30%

5. Niet-fiscaal sparen Geen fiscaal voordeel

Prioriteit Fiscaal stelsel Fiscaal voordeel

1. Pensioensparen tot € 980 en 
langetermijnsparen

Aftrekbaar aan 30%

2. Pensioensparen tot € 1 260 Aftrekbaar aan 25%

3. Niet-fiscaal sparen Geen fiscaal voordeel

Wettelijk pensioen

VAPZ, IPT, POZ

Groepsverzekering

Pensioensparen, 
langetermijnsparen

Sparen en beleggen zonder 
fiscaal voordeel

Inkomenstekort

Je huidig inkomen Je inkomen bij pensionering*

* Deze verdeling is louter als voorbeeld. Vraag een persoonlijke berekening aan  
je financieel adviseur.

Hoe ga je best 
te werk?
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