
OVERLEVINGSPENSIOEN EN TOEGELATEN ARBEID: 

WINNAARS EN VERLIEZERS BIJ INVOERING VAN HET 

GENERATIEPACT-SYSTEEM 

ANDRÉ DECOSTER(*) 

KRISTIAN ORSINI  ( * * )  

GUY VAN CAMP ( * * * )  

JANUARI 2007 

Samenvatting: Volgens de bestaande wetgeving is het mogelijk dat mensen met een 
overlevingspensioen minder netto inkomen overhouden als ze meer 
gaan werken en hun arbeidsinkomen verhogen. Het Generatiepact 
bevat een voorstel om deze activiteitsval weg te werken. In deze 
tekst vergelijken we het voorstel met het bestaande systeem, en gaan 
we na wie mogelijk wint of verliest als gevolg van de invoering van 
deze maatregel. We beperken ons daarbij tot een beschrijving van de 
verandering in de keuzemogelijkheden van de geaffecteerde 
bevolking. Voor 79% van de verweduwden die nu al actief zijn op 
de arbeidsmarkt verruimen de keuzemogelijkheden. Voor de 
verweduwden die zich niet op de arbeidsmarkt bevinden, vinden 
we dat de overgrote meerderheid meer dan voltijds zou moeten 
werken om een netto inkomensverhoging te realiseren. We hebben 
dan ook onze twijfels bij het activeringspotentieel van de maatregel 
voor deze groep. 
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1 INLEID ING 

Volgens de bestaande wetgeving is het mogelijk dat mensen met een overlevings-
pensioen dit pensioen gedeeltelijk of geheel verliezen als hun inkomen uit arbeid 
toeneemt.1 De regelgeving impliceert zelfs dat het gezamenlijke netto inkomen, 
verworven uit arbeid enerzijds en pensioenrechten van de overleden partner 
anderzijds, kan dalen als er meer gewerkt wordt. Het Generatiepact bevat een 
voorstel om deze activiteitsval weg te werken voor personen die genieten van een 
overlevingspensioen maar zelf nog niet gepensioneerd zijn.2 

In deze tekst gaan we na wie zou winnen en verliezen bij een overstap van de 
oude naar de nieuwe regelgeving inzake overlevingspensioenen en toegelaten 
arbeid. Daarbij steunen we op een dubbele analyse. Enerzijds illustreren we het effect 
van de maatregel voor enkele welgekozen typegevallen. Bij elk typegeval maken we 
de veronderstelling van één welbepaald overlevingspensioen en één welbepaald 
bruto uurloon. Eveneens voor deze typegevallen, bestuderen we hoe de impact van 
de maatregel verandert met de hoogte van het overlevingspensioen en de hoogte van 
het bruto uurloon. De analyse op basis van deze typegevallen laat ons toe de 
belangrijkste determinanten van winst of verlies te identificeren. 

Anderzijds gebruiken we een representatieve steekproef om voor de volledige 
bevolking de maatregel te evalueren. De gegevens die we hiervoor gebruiken zijn 
afkomstig uit het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. We 
beschrijven deze steekproef en enkele belangrijke variabelen zoals overlevings-
pensioen in paragraaf 2. 

Cruciaal in deze analyse van winnaars en verliezers is de bepaling van het netto 
inkomen van personen met een overlevingspensioen. In paragraaf 3 bespreken we 
daarom hoe het voorgestelde systeem afwijkt van het huidige systeem, en hoe we het 
netto inkomen van personen met een overlevingspensioen en arbeidsinkomen in 
beide systemen berekend hebben. 

Een belangrijk deel van de personen die een overlevingspensioen ontvangen, 
ondervindt geen direct effect van de overstap van het bestaande systeem naar het 
Generatiepact-systeem. Daarmee bedoelen we dat hun netto-inkomen onveranderd 
blijft als ze hun gedrag, wat in onze analyse neerkomt op arbeidsaanbod, 
ongewijzigd laten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de hervorming helemaal 
géén effect heeft. Immers, voor andere keuzes van arbeidsaanbod (d.w.z. meer of 
minder werken) kan het netto-inkomen wél veranderen. In deze tekst gaan we niet in 
op de mogelijke gedragsveranderingen die het gevolg kunnen zijn van de 

                                                      

1  Zie FOD Sociale Zekerheid (2001), p. 261-262. 
2  Zie Het Generatiepact (2005), p. 15, item 39 en 40. 
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hervorming.3 Wat we wel doen is: schetsen in welke mate het nieuwe systeem de 
randvoorwaarden verandert waaronder een individu zijn beslissing m.b.t. 
arbeidsaanbod neemt.4 Immers, voor sommige keuzes van arbeidsaanbod zal het 
netto inkomen in het Generatiepact-systeem hoger liggen dan het netto inkomen dat 
in het bestaande systeem kon verdiend worden bij dit, of eventueel zelfs een lager, 
arbeidsaanbod. In dat geval creëert de hervorming extra opportuniteiten. In 
paragraaf 4 schetsen we deze extra opportuniteiten voor de gekozen typegevallen, in 
paragraaf 5 doen we hetzelfde voor de volledige steekproef. 

2 W IE  ONT VA N G T E EN  OV ER L EVI N G S PE NS I OE N  EN 
HOE VEE L? 

In deze paragraaf beschrijven we de kenmerken van de mensen die een 
overlevingspensioen ontvangen. We maken daarvoor gebruik van een steekproef die 
representatief is voor de Belgische populatie. De wijze waarop de steekproef 
getrokken werd komt aan bod in paragraaf  2.1 en 2.2. In paragraaf 2.3 en 2.4 
bespreken we, op basis van deze analyse, twee belangrijke elementen voor de 
analyse die volgt: de hoogte van het overlevingspensioen en de arbeidsmarktsituatie 
(met o.a. het bruto uurloon) van verweduwden. 

2.1  DE STEEKPROEF 

De steekproef die we gebruiken werd in twee stappen getrokken op basis van 
gegevens uit het Rijksregister. In een eerste stap werden 100 000 individuen toevallig 
getrokken uit de personen met hoofdverblijfplaats in België en in leven op 
1 januari 2002. Deze toevallig getrokken individuen wonen ofwel in een privaat 
ofwel in een collectief gezin. In een tweede stap werd de steekproef van 
100 000 individuen verder aangevuld met alle gezinsleden van de individuen die 
verbleven in een privaat gezin.5 Tabel 1 vat de resultaten van de steekproeftrekking 
samen. 

Zoals blijkt uit de eerste lijn van Tabel 1 omvat de finaal bekomen steekproef 
305 019 individuen, waaronder 151 806 mannen en 153 213 vrouwen. Om deze 
steekproef op te hogen tot het niveau van de totale populatie, werden steek-
proefgewichten geconstrueerd. De resultaten verder in deze paragraaf werden 

                                                      

3  We analyseren dus niet of winnaars of verliezers hun arbeidsaanbod eventueel zouden 
aanpassen als gevolg van de hervorming. We analyseren evenmin of de niet actieven al 
dan niet zouden ingaan op de eventuele extra opportuniteiten die door de hervorming 
gecreëerd worden. Gedragsaanpassingen worden wel geanalyseerd in Decoster, Orsini 
and Van Camp  (2007). 

4  In jargon van de economische analyse schetsen we de “budgetbeperking”. 
5  Voor het onderscheid tussen private en collectieve gezinnen vallen we terug op de in het 

Rijksregister opgenomen definities van privaat en collectief gezin (zie Administratie 
Planning en Statistiek (2006), Dataset: Huishoudens en familiekernen (ID: 1329)). 
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telkens opgehoogd tot op populatieniveau a.h.v. deze steekproefgewichten. De 
populatiewaarden worden weergegeven in het onderste deel van Tabel 1. We 
bespreken de rest van de tabel, die de selectie van de weerhouden gevallen weergeeft 
in paragraaf 2.2. 

TABEL 1: GEBRUIKTE STEEKPROEF EN SELECTIE VAN VERWEDUWDEN 

 Mannen Vrouwen Totaal 
 steekproef 

volledige steekproef 151 806 153 213 305 019 
weduwnaar of weduwe 1 903 8 548 10 451 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 523 2 077 2 600 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP 36 1 642 1 678 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP en zonder 
RP 28 1 392 1 420 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP, zonder 
RP en niet zelfstandig 19 1 323 1 342 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP, zonder 
RP, niet zelfstandig en met inkomen uit arbeid 6 312 318 

 populatie 
volledige populatie 5 011 633 5 251 782 10 263 415 
weduwnaar of weduwe 134 924 603 194 738 118 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 29 068 111 101 140 169 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP 1 772 88 127 89 899 
weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP en zonder 
RP 1 129 69 977 71 106 

weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP, zonder 
RP en niet zelfstandig 793 66 564 67 357 

weduwnaar of weduwe jonger dan 65 met OP, zonder 
RP, niet zelfstandig en met inkomen uit arbeid 171 14 231 14 402 

Voor de getrokken steekproef werd een dataset met microgegevens uit diverse 
administratieve bronnen samengesteld. Naast een aantal karakteristieken van het 
individu, afkomstig uit het Rijksregister, bestaat deze dataset uit gegevens afkomstig 
uit het “Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming” (verder gerefereerd 
als Datawarehouse). 

Op het moment van schrijven omvat de dataset waarover we beschikken: 

− inkomens uit arbeid en andere arbeidsmarktkarakteristieken voor personen actief 
als loon- en weddetrekkenden in de private of publieke sector; 

− een aantal arbeidsmarktkarakteristieken van zelfstandigen, maar geen inkomens-
gegevens van deze zelfstandigen; 

− informatie over diverse sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en pensioenen.  

Alle variabelen in onze dataset bevatten registraties voor het belasting- of 
uitkeringsjaar 2001. 
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De variabelen met betrekking tot pensioenuitkeringen, die we in deze analyse 
gebruiken, worden door het Pensioenkadaster aangeleverd aan het Datawarehouse. 
Met behulp van deze variabelen kunnen we identificeren welke individuen in 2001 
een overlevingspensioen ontvingen. We beperken de analyse tot personen die een 
legaal overlevingspensioen ontvingen, opgebouwd naar Belgisch recht. Dit 
impliceert dat we extralegale overlevingspensioenen (tweede en derde pijler) en 
overlevingspensioenen opgebouwd naar buitenlands recht of afkomstig van 
supranationale instellingen, niet mee opnemen.  

De rechten op een overlevingspensioen worden verworven in drie verschillende 
stelsels: a)  het stelsel van werknemers, nl. loon- en weddetrekkende actief op de 
private arbeidsmarkt of contractuele ambtenaren, b)  het stelsel van de zelfstandigen 
en c) het stelsel van de ambtenaren, nl. statutaire ambtenaren.6 Met de beschikbare 
gegevens kunnen we de meeste geobserveerde bedragen toewijzen aan één van deze 
drie stelsels. Omdat we niet alles kunnen klasseren, rapporteren we verder ook over 
een klasse “niet elders geklasseerd”. 

2.2  VERDERE SELECTIE V AN DE STEEK PROEF 

Vanaf de tweede lijn in Tabel 1 geven we stapsgewijze selectie van de 
subpopulatie die we in onze analyse gebruiken. Achtereenvolgens beperken we de 
groep tot: 

− weduwen en weduwnaars, 
− jonger dan 65, 
− die een overlevingspensioen ontvangen, 
− maar geen rustpensioen, 
− en die geen zelfstandige zijn. 

De beperking tot verweduwden ligt vanzelfsprekend voor de hand en reduceert 
onze steekproef tot 10 451 gevallen die staan voor 738 118 verweduwden in de 
Belgische bevolking (of 7,19%).7 Bemerk het grote verschil tussen mannen en 
vrouwen. Op populatieniveau is slechts 18,3% van de verweduwden man (134 924) 
en 81,7% vrouw (603 194). Dit onevenwicht is opmerkelijk. Mogelijke verklaringen 
                                                      

6  Wanneer een beperkt aantal rechten opgebouwd zijn als contractueel ambtenaar en een 
belangrijker deel als statutair ambtenaar, dan wordt het volledige overlevingspensioen in 
principe uitbetaald als een overlevingspensioen van een statutair ambtenaar. 

7  Voor de identificatie van deze groep gebruiken we een dubbele procedure: a)  ofwel gaat 
het om iemand die in het Rijksregister geklasseerd wordt als weduwnaar of weduwe 
ofwel b)  om iemand waarvoor uit het Pensioenkadaster blijkt dat hij/zij een overlevings-
pensioen ontvangt. Uit onze gegevens blijkt dat de groep van de weduwnaars of 
weduwen op basis van de Rijksregistergegevens de groep van gerechtigden op een 
overlevingspensioen niet volledig omvat. Ongeveer 2,0% van de 67 358 personen uit onze 
subgroep die een overlevingspensioen ontvangen, worden op basis van de 
Rijksregistergegevens niet geklasseerd als een weduwnaar of weduwe. Daarom hanteren 
we de beschreven dubbele  identificatie. 
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zijn verschillend gedrag wat betreft herhuwen van weduwnaars en weduwen, en 
verschil in sterftecijfers tussen de twee sexen. We gaan hier niet verder in op de 
geldigheid van deze hypotheses. 

Aangezien onze analyse in hoofdzaak focust op de incentieven die de hervorming 
creëert om tot de arbeidsmarkt toe te treden of het arbeidsaanbod te verhogen, 
beperken we de steekproef in een tweede stap tot de verweduwden jonger dan 65. 
Dat reduceert de steekproef verder tot 2 600 gevallen (140 169 op populatieniveau). 

In deze paragraaf beschrijven we enkel de individuen die effectief een 
overlevingspensioen ontvangen. Dat overlevingspensioen is het effectief uitbetaalde 
bedrag. Zoals we in de volgende paragraaf uitgebreid beschrijven kan dat echter een 
overlevingspensioen zijn dat, omwille van een te hoog arbeidsinkomen, gereduceerd 
werd. We observeren derhalve niet het bedrag waarop het individu recht zou hebben 
bij een lager (of a fortiori geen) arbeidsinkomen.  Bij de analyse in paragraaf 5 kennen 
we de rechthebbenden voor wie we geen overlevingspensioen observeren wél een 
bedrag toe.  

Lijn 4 in Tabel 1 maakt duidelijk hoe ook deze beperking zeer verschillend werkt 
voor mannen en vrouwen. Van de 2 077 vrouwen “verliezen” we er slechts 435. Maar 
bij de mannen verdwijnen er 487 van de 523, zodat we er – weze het enkel voor de 
resultaten in deze paragraaf – slechts 36 overhouden in de steekproef. 

Aangezien de voorgestelde hervorming in het Generatiepact enkel van toepassing 
zal zijn op personen die een overlevingspensioen ontvangen zonder dat ze een 
rustpensioen ontvangen,8 beperken we de analyse verder door de personen die ook 
een rustpensioen ontvangen uit te sluiten. Voor de identificatie van rustpensioenen 
werd eveneens gebruik gemaakt van gegevens uit het Pensioenkadaster.9  

Tenslotte sluiten we ook rechthebbenden op een overlevingspensioen die op basis 
van onze gegevens geklasseerd worden als zelfstandige, uit voor verdere analyse. 10 

                                                      

8  In geval van arbeid in combinatie met een rustpensioen en daarnaast ook nog een 
overlevingspensioen, worden de regels van rustpensioenen en toegelaten arbeid gevolgd. 
Personen met een overlevingspensioen kunnen dit bedrag eventueel aanvullen met een 
rustpensioen indien ze zelf pensioenrechten hebben opgebouwd. Het totale bedrag, i.e. 
overlevingspensioen en rustpensioen samen, wordt beperkt tot 110% van het 
overlevingspensioen bij een volledige loopbaan (zie RVP (2006), Gedetailleerde 
inlichtingen > De toekenning van het pensioen > Algemene regeling voor werknemers > 
Overlevingspensioen > De samenloop van een overlevingspensioen met een 
rustpensioen). 

9  Ook voor rustpensioenen werden enkel gegevens over legale rustpensioenen, opgebouwd 
naar Belgisch recht, gebruikt. 

10  De uitsluiting van zelfstandigen impliceert dat voor de verdere analyse enkel de 
regelgeving van toepassing op loon en weddetrekkenden van toepassing is. Merk ook op 
dat deze uitsluiting enkel slaat op het arbeidsmarktstatuut van de overlevende partner. 
Overlevingspensioenen, afkomstig uit het stelsel van de zelfstandigen, worden dus wel 
mee opgenomen voor de bepaling van het totale bedrag aan ontvangen 
overlevingspensioenen. 
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Immers, voor zelfstandigen observeren we geen bruto-uurloon, zodat we ze sowieso 
niet kunnen betrekken in onze simulaties verder in deze paper. Uiteindelijk houden 
we 1 342 individuen over in onze steekproef, staande voor 67 357 personen in de 
populatie. Indien we verder spreken over “steekproef” hebben we het dus over deze 
geselecteerde subgroep. 

In wat volgt definiëren we “op de arbeidsmarkt zijn” als het verwerven van een 
inkomen als loon- en weddetrekkende, hetzij in de private of in de publieke sector.11 
De laatste lijn van Tabel 1 geeft weer dat volgens deze definitie zich 171 weduwnaars 
(21,6% van alle weduwnaars) en 14 231 weduwen (21,4% van de weduwen) op de 
arbeidsmarkt bevinden.12 Deze lage aantallen suggereren een lage 
tewerkstellingsgraad bij verweduwden. Gegeven de regelgeving over 
overlevingspensioenen en toegelaten arbeid hoeft dit niet te verwonderen, maar er 
dient toch op gewezen te worden dat we in deze sectie enkel kijken naar de 
verweduwden die ook effectief nog een overlevingspensioen ontvangen. Naast deze 
14 402 individuen zouden er zich nog 18 760 verweduwden op de arbeidsmarkt 
moeten bevinden die geen overlevingspensioen ontvangen maar die verder wel aan 
alle selectie criteria beantwoorden die we gebruikten voor de hier geanalyseerde 
groep (i.e. verweduwd, min 65 jaar, geen ontvanger van een rustpensioen en niet 
actief als zelfstandige). Van deze verweduwden zonder een overlevingspensioen zijn 
er 10 455 weduwnaar en 8 305 weduwe. 

2.3  HOOGTE V AN HET OVERLEVINGSPENSIOEN 

In Tabel 2 en Tabel 3 geven we het gemiddeld overlevingspensioen van 
respectievelijk weduwen en weduwnaars, gevarieerd naar stelsel van het grootste 
overlevingspensioen en het al dan niet hebben van kinderlast.13 

                                                      

11  Individuen die volgens onze gegevens gekend zijn als bijdrageplichtigen aan de RSZ of de 
RSZPPO, maar waarvan het geobserveerde jaarinkomen nul is, worden dus beschouwd 
als individuen die niet op de arbeidsmarkt zijn. 

12  Op het niveau van de steekproef gaat het hier slechts om 6 mannen en 312 vrouwen. 
13  Op basis van de beschikbare gegevens weten we niet of iemand met een overlevings-

pensioen al dan niet kinderen ten laste heeft. “Kinderlast” is derhalve een 
gereconstrueerde variabele. De regels die we daarvoor gebruiken, zijn deze die van 
toepassing zijn bij de bepaling van de personenbelastingen. Zie Standaard 
Uitgeverij (2002), p. 11, 23 en 24, en Taillieu (2003),  section 85. 
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TABEL 2:  HOOGTE VAN HET OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR WEDUWEN (JAARBEDRAG IN EURO’S VAN 2001) 

 Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
individuen 

 Zonder kinderlast 
Werknemers 10 451,15 346 24 274 35 750 
Zelfstandigen 6 413,55 722 8 744 5 623 
Ambtenaren 13 066,85 220 33 364 6 487 
Niet elders geklasseerd 9 489,60 235 16 015 1 165 
Totaal 10 311,07 220 33 364 49 025 
 Met kinderlast 
Werknemers 10 444,06 527 34 621 13 555 
Zelfstandigen 5 997,22 875 8 973 1 047 
Ambtenaren 12 886,16 745 31 442 2 473 
Niet elders geklasseerd 11 568,85 1 431 33 141 465 
Totaal 10 553,56 527 34 621 17 540 

Noot: De steekproef bestaat uit weduwen jonger dan 65 jaar,  met een overlevingspensioen 
maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
Het bedrag in de tabel betreft het totaal overlevingspensioen naar stelsel van het hoogst 
ontvangen bedrag.  
De resultaten in de tabel  zijn de gewogen resultaten. 

Het gemiddelde overlevingspensioen voor de grootste groep, nl. vrouwen zonder 
kinderen ten laste, bedraagt € 10 451. Er is weinig verschil indien er kinderen ten 
laste zijn. Het overlevingspensioen in het stelsel van de ambtenaren is wel merkelijk 
hoger: gemiddeld € 13 067. Dat van de zelfstandigen daarentegen bedraagt nog niet 
de helft van dat van de ambtenaren. 



  9 

TABEL 3:  HOOGTE VAN HET OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR WEDUWNAARS (JAARBEDRAG IN EURO’S VAN 2001) 

 Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
individuen 

 Zonder kinderlast 
Werknemers 6 700,48 634 12 371 320 
Zelfstandigen - - - - 
Ambtenaren 3 532,60 365 6 877 124 
Niet elders geklasseerd - - - - 
Totaal 5 813,70 365 12 371 444 
 Met kinderlast 
Werknemers 9 017,27 347 17 066 315 
Zelfstandigen - - - - 
Ambtenaren 15 077,54 15 077 15 077 35 
Niet elders geklasseerd - - - - 
Totaal 9 617,20 347 17 066 349 

Noot: De steekproef bestaat uit weduwnaars jonger dan 65 jaar,  met een 
overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
Het bedrag in de tabel betreft het totaal overlevingspensioen naar stelsel van het 
hoogst ontvangen bedrag. 
De resultaten in de tabel  zijn de gewogen resultaten. 

Zoals reeds eerder gesteld is het aantal observaties bij de weduwnaars eerder 
beperkt. De resultaten in Tabel 3 moeten dan ook met enige omzichtigheid geïnter-
preteerd worden. Het overlevingspensioen voor de weduwnaars is in elk geval lager 
dan dat voor de weduwen. In het geval zonder kinderlast bedraagt het doorheen alle 
stelsels slechts ongeveer 60% van het pensioen voor weduwen. 

2.4  ARB EID SM ARK TSITU ATIE EN BRU TOLOON V AN DE VERWEDUWDEN  

We zagen hierboven reeds (in de laatste lijn van Tabel 1) dat slechts 21,6% van de 
weduwnaars en 21,4% van de weduwen zich op de arbeidsmarkt bevinden. Deze 
werkzaamheidsgraden liggen ver onder de globale gemiddelden van 72,0% en 53,8% 
die voor respectievelijk mannen en vrouwen van 18 tot en met 64 jaar werden 
opgetekend in 2001.14 In Tabel 12 in de appendix geven we ook de werkzaamheids-
graden per leeftijdsklasse. 

De relevante groep wat betreft activeringsbeleid zijn de niet actieven. Tabel 4 geeft 
de grootte van deze doelgroep naar leeftijdsklasse. Zoals verwacht is een groot deel 
van de verweduwden die niet actief zijn, en op wie de nieuwe maatregel van 
toepassing zou zijn, ouder dan 50 (zie ook de werkzaamheidsgraden per 
leeftijdsklasse in Tabel 12 in de appendix). 

                                                      

14  Cijfers voor mannen en vrouwen van 18 jaar tot en met 64 jaar in 2001 gebaseerd op 
gegevens van het Steunpunt WAV (niet beschikbaar op de website). 
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TABEL 4:  LEEFTIJDSVERDELING VAN DE NIET ACTIEVE VERWEDUWDEN 

 Weduwnaars Weduwen 
Leeftijdsklasse aantal % aantal % 
jonger dan 25 86 13,8 164 0,0 
25 of ouder en jonger dan 30 - - 156 0,3 
30 of ouder en jonger dan 35 - - 733 1,4 
35 of ouder en jonger dan 40 35 5,6 1 205 2,3 
40 of ouder en jonger dan 45 35 5,6 2 445 4,7 
45 of ouder en jonger dan 50 86 13,9 6 033 11,5 
50 of ouder en jonger dan 55 138 22,2 10 044 19,2 
55 of ouder en jonger dan 60 104 16,7 15 882 30,4 
60 of ouder en jonger dan 65 138 22,2 15 672 30,0 
Totaal 622 100,0 52 334 100,0 

Noot: De steekproef bestaat uit de verweduwden jonger dan 65 jaar,  met een 
overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
De resultaten in de tabel  zijn gewogen resultaten. 

Om in de volgende paragrafen het netto inkomen te berekenen voor verschillende 
keuzes van arbeidsaanbod hebben we een bruto uurloon nodig. Voor alle personen 
met een overlevingspensioen en actief op de arbeidsmarkt werd dit bruto uurloon 
gereconstrueerd. In eerste instantie gebeurde dit op basis van de beschikbare 
arbeidsmarkt informatie (nl. loon en gepresteerde dagen of uren). Indien dit 
onmogelijk was, werd gebruik gemaakt van arbeidsmarktgegevens uit het verleden. 
Indien ook die informatie ontoereikend was of indien het gereconstrueerde loon 
lager lag dan het minimum uurloon van € 6,92, werd dit bedrag geïmputeerd.15 
Tabel 5 toont het resultaat. Het gemiddelde uurloon bedraagt € 11,13. 

TABEL 5: BRUTO UURLOON IN EURO’S  VAN 2001 VOOR DE VERWEDUWDEN OP DE ARBEIDSMARKT 

 Gemiddelde Minimum Maximum Aantal 
individuen 

Weduwnaars 10,87 7,05 13,23 171 
Weduwen 11,13 6,92 33,03 14 231 
Totaal 11,13 6,92 33,03 14 402 

Noot: De steekproef bestaat uit de verweduwden jonger dan 65 jaar,  met een 
overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
De resultaten in de tabel  zijn gewogen resultaten. 

3 HET  VOORSTEL U IT  HET  GENER ATI EPACT 

Voor we hetzij voor typegevallen, hetzij voor de steekproef de verandering in het 
netto-inkomen kunnen bepalen tussen het huidige systeem, en het Generatiepact 
systeem, leggen we in deze paragraaf beide systemen uit. We veronderstellen daarbij 

                                                      

15  Zie Perelman en Van Camp (2006) voor een beschrijving van de gevolgde procedure. 
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dat het inkomen van een individu uit slechts twee componenten bestaat: inkomen uit 
arbeid en inkomen uit een overlevingspensioen.16 Aangezien onze gegevens slaan op 
het inkomensjaar 2001 bespreken we hier de regels die van toepassing zijn in dat 
jaar.17 Nominale bedragen die volgen zijn bedragen op jaarbasis en uitgedrukt in 
prijzen van 2001.  

We bespreken eerst hoe het overlevingspensioen eventueel verminderd wordt in 
functie van het bruto arbeidsinkomen. Daarna leggen we uit hoe we het netto 
inkomen van het individu berekend hebben. 

3.1  HET OVERL EVINGSPEN SIOEN IN  COMBIN ATIE  MET ARBEIDSINKOMEN 

Als uitgangspunt nemen we steeds het overlevingspensioen, berekend op basis 
van de rechten opgebouwd door de overleden partner.18 In het huidige systeem 
wordt het overlevingspensioen eventueel gereduceerd na vergelijking van het bruto 
inkomen uit arbeid met een vooropgestelde inkomensgrens. Daarbij worden 
inkomensgrenzen gebruikt die variëren in functie van de kinderlast van de 
overlevende partner. 

Indien de overlevende partner een arbeidsinkomen verdient van minder dan 
€ 14 552,13 (zonder kinderlast) of € 18 189,93 (met kinderlast), dan wordt het 
ontvangen overlevingspensioen niet aangepast.19 Indien de overlevende partner 
zelfstandige is, bedragen deze inkomensgrenzen respectievelijk € 11 641,55 (zonder 
kinderlast) en € 14 551,94 (met kinderlast). 20 

Indien het bruto arbeidsinkomen boven deze grens uitstijgt, maar lager blijft dan 
115% van deze inkomensgrens, dan wordt het overlevingspensioen procentueel 
verminderd. Het reductiepercentage is gelijk aan het percentage waarmee het 
overlevingspensioen boven de inkomensgrens uitstijgt. Daardoor neemt dat 
reductiepercentage geleidelijk toe. Echter, bij een tweede inkomensgrens, die 1,15 
keer het niveau van de eerste grens bedraagt, en waar derhalve het 

                                                      

16  Omdat we de netto inkomens voor zeer veel uren arbeid willen berekenen, beperken we 
ons voor de verdere berekeningen enkel tot deze twee bronnen en maken we geen gebruik 
van het microsimulatiemodel MIMOSIS, dat ook een aantal andere mogelijke 
inkomensbronnen simuleert. In Decoster, Orsini and Van Camp (2007) wordt MIMOSIS 
wel gebruikt om dezelfde hervorming te evalueren. 

17  Het spreekt vanzelf dat de beleidsrelevante vergelijking deze zou zijn tussen het 
voorgesteld systeem en het huidige systeem. De beperking van onze analyse tot een 
vergelijking met het jaar 2001 is echter minder erg dan het lijkt. Immers, de inkomens-
drempels (zie verder) zijn nauwelijks veranderd tussen de regeling van toepassing op het 
inkomen van 2001 en 2005. Ook de reductiepercentages (zie verder), van toepassing voor 
de bepaling van het overlevingspensioen in combinatie met toegelaten arbeid, zijn niet 
veranderd. 

18  Zie FOD Sociale Zekerheid (2001), p 260 e.v.. 
19  Zie FOD Sociale Zekerheid (2001), p. 261-262. 
20  Zie FOD Sociale Zekerheid (2001), p. 286. 
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reductiepercentage 15% is, wordt het overlevingspensioen tot nul gereduceerd. Bij 
die tweede inkomensgrens springt het reductiepercentage derhalve bruusk van 15% 
naar 100%. Dit veroorzaakt een al even bruuske daling van het netto-inkomen. Om 
de vergelijking met het systeem voorgesteld in het generatiepact makkelijker te 
maken, schrijven we in Tabel 6 het systeem verkort neer (linkerhelft van de tabel). 

TABEL 6: VERGELIJKING VAN HUIDIG SYSTEEM EN GENERATIEPACT SYSTEEM VOOR COMBINATIE 

ARBEIDSINKOMEN ( LY ) MET OVERLEVINGSPENSIOEN ( PY ). 

huidig systeem: Generatiepact-systeem: 

0(1 )L PY Y Y t= + −  1(1 )L PY Y Y t= + −  

met met 

0 0t =  voor 0LY B≤  1 0t =  voor 1L PY Y B+ ≤  

0
0

0

LY Bt
B
−

=  voor 0 01,15LB Y B< ≤  0
1 0.50 L P

P

Y Y Bt
Y

+ −
=  voor 1 L PB Y Y< +  

0 1t =  voor 01,15 LB Y<     

werknemers, geen 
kinderlast 0 14 552,13B =   1 23 231,07B =  

werknemers, met 
kinderlast 0 18 189,93B =   1 26 521,37B =  

Daarbij stelt LY  het arbeidsinkomen voor, PY  het overlevingspensioen, t  het 

reductiepercentage en B de inkomensgrens. Het subscript 0 verwijst naar het huidige 
systeem. De eerste inkomensgrens wordt dus voorgesteld door 0B . De drie onderste 

lijnen in de linkerhelft van de tabel maken de drie regimes van het reductie-
percentage duidelijk. Er is geen reductie onder de grens 0B , een reductie van 0 tot 

15% in de zone tussen 0B  en 01,15B , en een reductie van 100% boven deze 

inkomensgrens. 

In de rechterhelft van Tabel 6 schrijven we op een vergelijkbare manier het 
systeem neer zoals voorgesteld in het generatiepact. Er zijn twee verschillen. 
Vooreerst is er een andere inkomensdrempel ( 1B ) die € 23 231,07 bedraagt voor een 

individu zonder kinderlast of € 26 521,37 met kinderlast.21,22 Bovendien wordt, in 
tegenstelling tot het  huidige systeem, niet het arbeidsinkomen ( LY ) getoetst, maar 

wel de som van het bruto inkomen uit arbeid en het overlevingspensioen ( L PY Y+ ). 

                                                      

21  De hier gegeven bedragen werden uitgedrukt in prijzen van 2001. De oorspronkelijke 
bedragen zijn € 26 200,00 (zonder kinderlast) en € 29 910,80 (met kinderlast) (zie Het 
Generatiepact 2005), p. 15, items 39 en 40). 

22  Deze nominale bedragen werden omgezet naar een prijsniveau van 2001 a.h.v. de 
consumentenprijsindex uit Belgostat (de index bedroeg 90,27 in januari 2001 en 101,81 in 
maart 2006, wat een verhouding geeft van 1,1278). 
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Daardoor zijn de nieuwe inkomensdrempels niet rechtstreeks te vergelijken  met 
deze uit het huidige systeem.23 Het verschil tussen de oude en de nieuwe 
inkomensdrempel bedraagt respectievelijk € 8 678,94 zonder kinderlast en € 8 331,44 
met kinderlast. Aangezien we in Tabel 2 vaststelden dat het gemiddelde 
overlevingspensioen voor de meeste categoriën boven de €10 000 uitkomt, kan a 
priori niet uitgesloten worden dat, althans wat de inkomensdrempel betreft 
sommigen verlies zullen ondervinden van de voorgestelde hervorming. 

Het tweede, belangrijker, verschil tussen het oude en het voorgestelde systeem 
schuilt in het reductiepercentage. Het reductiepercentage wordt vooreerst anders 
bepaald: eens boven de inkomensdrempel wordt het overlevingspensioen 
verminderd met 50% van het bedrag waarmee de som van beide inkomens-
componenten de drempel overschrijdt.24 Maar ook de discontinuïteit, aanwezig in 
het huidige systeem, met de bruuske sprong naar 100% is verdwenen. Er zal zich dus 
ook geen bruuske daling van het netto inkomen meer voordoen. 

3.2  BEREKENING V AN H ET NETTO INKOMEN V AN  H ET INDIVIDU 

Het bruto inkomen uit arbeid op jaarbasis bepalen we door het bruto uurloon van 
het individu te vermenigvuldigen met a) een verondersteld aantal uren werk per 
week en b) het aantal weken per jaar dat we hier gelijkstellen aan 52. Aan dit bruto 
jaarinkomen voegen we het dubbel vakantiegeld toe. We bepalen dit dubbel 
vakantiegeld als 92,00% van het bruto jaarinkomen gedeeld door 12.25 

Het belastbaar inkomen uit arbeid inclusief beroepskosten bepalen we door van 
het bruto inkomen uit arbeid de werknemersbijdragen af te trekken. We 
veronderstellen een bijdragevoet van 13,07%. Van het belastbaar inkomen uit arbeid 
inclusief beroepskosten trekken we uitgaven voor beroepskosten af op basis van het 
forfaitair schema geldig voor de inkomsten van 2001. Het belastbaar 
overlevingspensioen bekomen we door het bruto overlevingspensioen te 
verminderen met 3,55%. De som van het belastbaar inkomen uit arbeid exclusief 
beroepskosten en het belastbaar overlevingspensioen vormt het belastbaar netto 
inkomen. 

Op dit belastbaar netto inkomen passen we dan de berekening van de personen-
belasting toe. Deze berekening wordt uiteraard op een zeer gestyleerde vorm 
uitgevoerd, die enkel een benadering vormt van het werkelijke rekenproces. Bij 

                                                      

23  Zoals blijkt uit Tabel 2 bedraagt het gemiddelde overlevingspensioen voor een persoon 
zonder kinderlast € 10 311,07. Als we dit bedrag aftrekken van de nieuwe drempel dan 
bekomen we € 12 920,00. Dit kan vergeleken worden met de oude drempel van € 14 552,13 
(het geval zonder kinderlast). 

24  Bemerk dat de reductie van het overlevingspensioen nooit groter kan zijn dan het 
pensioen zelf, m.a.w. het overlevingspensioen mag niet negatief worden. 

25  De regels die we hier volgen zijn die van toepassing zijn voor de bepaling van het dubbel 
vakantiegeld van een bediende (zie Van Eeckhoutte, W. (2001), p. 278-279). 
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gebrek aan informatie passen we op alle arbeidsinkomens het forfaitaire schema voor 
beroepskosten toe. De bruto-belasting (i.e. voor toepassing van 
belastingverminderingen) berekenen we door het gekende belastingbarema van 
inkomensschijven en bijhorende tarieven toe te passen op de som van het netto 
belastbare inkomen uit arbeid en overlevingspensioenen. 

We reduceren deze bruto-belasting vervolgens met de mogelijke 
belastingverminderingen voor de samenstelling van het fiscaal en met de 
belastingverminderingen voor vervangingsinkomens. Op overlevingspensioenen 
wordt een belastingvermindering toegepast van maximaal € 1 550,00. Dit bedrag 
wordt ten eerste gereduceerd in functie van de hoogte van het belastbaar netto 
inkomen en ten tweede in functie van het aandeel van het overlevingspensioen in het 
belastbaar netto inkomen.26 

Tenslotte vergelijken we het netto inkomen na belasting van een individu met het 
leefloon. Indien het netto inkomen lager is dan € 8 631,12 voor een individu met 
kinderlast of € 6 473,28 voor een individu zonder kinderlast, dan veronderstellen we 
dat dit individu het leefloon opneemt.  en zetten we het netto inkomen, conditioneel 
op de kinderlast van het individu, gelijk aan één van deze respectievelijke 
bedragen.27 

In de volgende paragraaf passen we deze berekeningswijze nu eerst toe voor 
enkele typegevallen. 

4 EFFECT VOOR EN KE LE  TYPEGEVALLEN 

In deze paragraaf schetsen we het netto inkomen van een individu voor 
verschillende combinaties van een vooraf bepaald overlevingspensioen met een 
variabel inkomen uit arbeid.28 Het inkomen uit arbeid is het product van een 
gegeven bruto uurloon en het aantal gewerkte uren. Een typegeval wordt derhalve 
gedefinieerd door twee parameters: het (maximale) overlevingspensioen, en het 
bruto uurloon. 

4.1  EEN OVERLEVINGSPENSIOEN V AN € 20 000 EN EEN BRUTO UURLOON V AN € 13 

Het eerste geval wordt voorgesteld in Figuur 1 waar we de budgetbeperking 
schetsen onder het huidige systeem voor iemand met een overlevingspensioen van 
€ 20 000,00 op jaarbasis, een bruto uurloon van € 13,00 en zonder kinderen ten laste.29 
                                                      

26  Zie Ministerie van Financiën (2002), p. 37 en Taillieu (2003), Part 13, Title 4. voor 
toepassing van deze regels. 

27  Zie FOD Sociale Zekerheid (2001), p 507, maandbedragen maal 12. 
28  In deze vereenvoudige voorstelling bestaat het netto inkomen enkel uit arbeidsinkomen 

en het inkomen uit een overlevingspensioen. 
29  De keuze van het bruto uurloon van € 13 ligt dicht bij het gemiddelde bruto uurloon van 

€ 13,28 voor alle individuen die volgens onze steekproef actief zijn als loon en wedde-
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We laten het arbeidsaanbod, in aantal uren werk per week op de horizontale as, 
variëren van 0 tot 70 uren werk per week. De zaagvormige volle lijn geeft het 
corresponderende netto inkomen op jaarbasis weer. De verticale lijnen zijn 
hulplijnen. Eén ervan duidt het aantal uren aan van een voltijdse betrekking van 
38 uur. Ook al kan men meer dan voltijds werken, dit blijft een natuurlijk 
referentiepunt voor de verdere beoordeling van winnaars en verliezers.30  

FIGUUR 1: NETTO INKOMEN OP JAARBASIS IN HET HUIDIGE SYSTEEM (€ VAN 2001) 
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   Noot: overlevingspensioen: € 20 000 
    bruto uurloon: € 13 
    geen kinderlast 

Het verloop van het netto inkomen in Figuur 1 illustreert duidelijk de vast-
stellingen die we reeds maakten bij de beschrijving van het huidige systeem in 
paragraaf 2. Het netto inkomen neemt niet noodzakelijk toe naarmate men meer 
werkt. Bij een arbeidsaanbod van 20 uur wordt de inkomensdrempel overschreden 
en begint het netto inkomen te dalen omdat de reductie van het pensioen groter is 
dan de toename in het arbeidsinkomen. Bij een arbeidsaanbod van 23 uur wordt de 
tweede inkomensdrempel overschreden en wordt het pensioen helemaal geschrapt.  

                                                                                                                                                        

trekkende. Het gekozen overlevingspensioen van € 20000 ligt, met het gemiddelde van iets 
meer dan € 10000 uit Tabel 2 in het achterhoofd, aan de hoge kant. We hebben het gekozen 
om Figuur 1duidelijker het argument naar voor te laten brengen. In paragraaf 4.2 bekijken 
we de sensitiviteit van deze  figuur voor de hoogte van het overlevingspensioen. 

30  Zie Vermandere en Stevens (2002) voor een beschrijving van het aantal individuen dat 
meerdere jobs combineert. 
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Met een horizontale lijn duiden we het maximale netto inkomen aan dat verdiend 
wordt vóór het overlevingspensioen gereduceerd wordt. Het bedraagt € 21 775. Het 
betreffende individu zou 51,0 uur per week moeten werken, alvorens in het huidge 
systeem hetzelfde netto inkomen bereikt wordt. Een rationeel individu zal, in dit 
geval, wellicht nooit een arbeidsaanbodkeuze maken die ligt tussen 20 en 51 uur. Er 
zijn immers kosten verbonden aan uit werken gaan (minder vrije tijd, directe kosten) 
en het inkomen ligt lager. De zone tussen 20 en 51 uur is m.a.w. een stuk van de 
budgetbeperking waarop we geen keuzes van rationele individuen gaan 
observeren.31 Het is een type voorbeeld van een “activiteitsval”. 

In Figuur 2 voegen we aan de grafiek van het huidige systeem het verloop van het 
netto inkomen onder het voorstel van het Generatiepact toe. 

FIGUUR 2: VERGELIJKING VAN HET NETTO INKOMEN IN HET BESTAANDE SYSTEEM MET VOORSTEL UIT HET 
GENERATIEPACT VOOR EEN OVERLEVINGSPENSIOEN VAN € 20 000 
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   Noot: overlevingspensioen: € 20 000 
    bruto uurloon: € 13 
    geen kinderlast 

Het huidige systeem wordt nu voorgesteld door een stippellijn, het voorstel uit 
het Generatiepact door de volle lijn. Het verschil is duidelijk. Het netto inkomen blijft 
nu toenemen met het arbeidsaanbod. De bruuske reductie van het netto inkomen is 
                                                      

31  Voor een verdere uitwerking van de keuze zelf, zie Decoster, Orsini en Van Camp (2007). 
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verdwenen. Wel zijn er nog twee “knikken” waar te nemen in de budgetbeperking. 
De eerste bevindt zich, in dit specifiek geval, bij een arbeidsaanbod van 4,5 uur en is 
het gevolg van het bereiken van de nieuwe inkomensdrempel. De tweede doet zich 
voor bij 59,3 uur. Bemerk wel dat deze tweede knik zich bevindt in een veel minder 
relevante zone wat arbeidstijd betreft. 

De simulatie voor dit specifiek typegeval toont echter ook aan dat niet nood-
zakelijk iedereen zal winnen bij het nieuwe systeem. Er zijn gevallen waarbij het 
netto inkomen in het systeem zoals voorgesteld in het Generatiepact lager is dan het 
netto inkomen in het huidige systeem. In Figuur 2 begint dit “verlies” bij een 
arbeidsaanbod van 4,5 uren per week (punt A).32 De zone van arbeidsaanbod waarbij 
het individu uit Figuur 2 zijn of haar netto inkomen niet ziet stijgen, loopt trouwens 
verder door dan het eerste snijpunt van de nieuwe met de oude lijn (dat zich 
voordoet op het verticale gedeelte van de oude lijn). Omwille van de redenering die 
we hierboven hebben opgebouwd is het “valkuil”-gedeelte van het oude systeem 
niet echt een relevant stuk van de budgetlijn. Tussen 20 en 51 uur wordt de relevante 
budgetlijn in het oude systeem gevormd door de horizontale lijn. Als we het nieuwe 
systeem daarmee vergelijken moet deze verweduwde zelfs 40,2 uur werken om een 
hoger netto inkomen te behalen dan vroeger. Pas vanaf dit arbeidsaanbod (punt B) 
ligt de nieuwe budgetlijn boven de oude. Dat blijft zo tot aan een arbeidsaanbod van 
59,3 uren (punt C). Vanaf dan vallen de twee budgetrechten samen. 

De echte extra opportuniteiten zijn in Figuur 2 dan ook eerder beperkt. We 
hebben ze aangeduid met een arcering. Enkel voor deze keuzes van arbeidsaanbod is 
het netto inkomen onder het voorstel van het Generatiepact hoger and het netto 
inkomen onder het huidige systeem. Voor het hier gekozen typegeval is duidelijk dat 
deze extra opportuniteiten zich voordoen op een tamelijk onrealistisch deel van de 
horizontale as. Voor een verweduwde die voorheen niet of hoogstens voltijds werkte 
biedt het nieuwe systeem geen voordelen. In de volgende paragrafen gaan we na in 
welke mate deze conclusie bepaald werd door het gekozen overlevingspensioen van 
€ 20 000 en door het bruto uurloon van € 13. 

4.2  IMP AC T V AN  HET OVERL EVINGSPEN SIOEN OP MOGELIJKE WINST OF VERLIES 

Zoals hierboven bleek is een invoering van het nieuwe systeem niet noodzakelijk 
voordelig voor iedereen. In de voorgestelde hervorming wordt namelijk een andere 
limiet op het arbeidsinkomen toegepast om te bepalen vanaf wanneer het 
overlevingspensioen verminderd wordt. Bovendien wordt de toets in het nieuwe 
systeem uitgevoerd op basis van de som van het arbeidsinkomen en het 
overlevingspensioen. Vertaald naar het vroegere systeem is de inkomensdrempel in 
termen van enkel het arbeidsinkomen dus gelijk aan de nieuwe drempel minus het 
                                                      

32  We benadrukken dat dit niet noodzakelijk ook een effectief “verlies” zal zijn, want dat 
hangt natuurlijk af van het door het individu gekozen arbeidsaanbod. 
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overlevingspensioen ( 1 PB Y−  in Tabel 6). Vermits het ontvangen overlevings-

pensioen varieert per individu, varieert ook de hoogte van het arbeidsinkomen vanaf 
wanneer er een aanpassing van het overlevingspensioen zal gebeuren. 

Figuur 3 illustreert dit duidelijk door op dezelfde manier de budgetbeperking te 
tekenen als hierboven, maar nu voor een verweduwde met een overlevingspensioen 
van € 8 000. Het bruto uurloon houden we onveranderd op € 13. 

FIGUUR 3: VERGELIJKING VAN HET NETTO INKOMEN IN HET BESTAANDE SYSTEEM MET VOORSTEL UIT HET 
GENERATIEPACT VOOR EEN OVERLEVINGSPENSIOEN VAN € 8 000 
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   Noot: overlevingspensioen: € 8 000 
    bruto uurloon: € 13 
    geen kinderlast 

Ook hier wordt de activiteitsval weggewerkt. Maar de extra mogelijkheden van 
inkomen uit arbeid gecombineerd met het overlevingspensioen (ook hier de 
gearceerde ruimte) bevinden zich in een zone die, wat het arbeidsaanbod betreft, 
realistischer is. Voor elk arbeidsaanbod tussen 21 (punt B) en 42,8 uur (punt C) wordt 
nu meer overgehouden in netto termen. Merk ook op dat in dit geval geen verlies 
mogelijk is bij een overstap van het bestaande systeem naar het Generatiepact 
systeem (i.e. de netto inkomens in het Generatiepact-systeem liggen dus altijd hoger 
dan deze in het bestaande systeem). In Figuur 3 duiden we dan ook geen punt aan 
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waar het netto inkomen lager ligt in het nieuwe systeem in vergelijking met het 
bestaande systeem (in Figuur 2 werd dit punt aangeduid met A). 

We veralgemenen deze analyse door in Figuur 4 de drie cruciale punten weer te 
geven in functie van de hoogte van het overlevingspensioen. Punt A geeft het 
arbeidsaanbod weer waar het netto inkomen in het nieuwe systeem lager is dan in 
het huidige systeem. Vanaf punt B ligt het netto inkomen hoger, en vanaf punt C 
vallen beide budgetrechten samen. 

FIGUUR 4: VERSCHIL IN NETTO INKOMEN TUSSEN HUIDIG YSTEEM EN VOORSTEL UIT HET GENERATIEPACT IN 
FUNCTIE VAN DE HOOGTE VAN HET OVERLEVINGSPENSIOEN 
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   Noot: bruto uurloon: € 13 
    geen kinderlast 

We lezen de grafiek als volgt. De onderste stippellijn geeft weer hoe het punt A uit 
bovenstaande grafieken varieert naarmate het overlevingspensioen toeneemt. Voor 
lage tot middelhoge overlevingspensioenen ligt de nieuwe budgetlijn niet onder de 
oude budgetlijn (ze valt er mee samen). Voor hoge pensioenen (boven de € 10 000) 
echter is er een verlies bij steeds lager arbeidsaanbod. Herinner dat bij een pensioen 
van € 20 000 uit Figuur 2 vanaf een arbeidsaanbod van 4,5 uur een verlies in netto 
inkomen optrad. De middelste volle lijn geeft weer hoe het punt B verschuift in 
functie van het overlevingspensioen. Dit is het kritische punt in termen van 
arbeidsaanbod vanaf waar er extra opportuniteiten ontstaan op de arbeidsmarkt. De 
bovenste stippellijn geeft hetzelfde weer voor punt C, nl. waar deze extra mogelijk-
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heden zijn uitgedoofd. De zone tussen de volle lijn en de bovenste stippellijn geeft de 
arbeidsaanbodkeuzes aan waar het netto inkomen toeneemt. Voor een gemiddeld 
overlevingspensioen van € 10 000 is dit van 24,0 tot 45,6 uren. Voor lagere 
overlevingspensioenen is het venster van netto inkomensverhoging smaller, vooral 
omdat de budgetrechten sneller samenvallen (voor een lager arbeidsaanbod). Voor 
hogere overlevingspensioenen schuift het venster op naar rechts. Bij een 
overlevingspensioen van € 15 000 bijvoorbeeld neemt het netto inkomen slechts toe 
vanaf 32 uren arbeidsaanbod. 

4.3  IMP AC T V AN  HET BRU TO UURLOON OP MOGELIJKE WINST OF VERLIES 

Hierboven hielden we het bruto uurloon vast op € 13 en lieten we het 
overlevingspensioen variëren. In onderstaande Figuur 5 onderzoeken we hoe de 
extra opportuniteiten om arbeidsinkomen te verwerven in combinatie met het 
overlevingspensioen variëren in functie van het bruto uurloon. We prikken daarvoor 
het overlevingspensioen vast op € 10 000, en laten de bruto uurlonen (op de 
horizontale as) variëren van € 6,92 (het minimumloon) tot € 25,0.33 

                                                      

33  Een bruto uurloon van € 6,92 correspondeert met een minimaal bruto maandloon in 2001 
van € 1 140,00 (zie Eiroline (2006)) in de veronderstelling dat 38 uur per week en 4,33 
weken per maand gewerkt worden. 
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FIGUUR 5: VERSCHIL IN NETTO INKOMEN TUSSEN HUIDIG YSTEEM EN VOORSTEL UIT HET GENERATIEPACT IN 
FUNCTIE VAN DE HOOGTE VAN HET BRUTO UURLOON 
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   Noot: overlevingspensioen: € 10 000 
    geen kinderlast 

De lijnen in Figuur 5 hebben dezelfde interpretatie als deze in Figuur 4. De 
onderste stippellijn geeft aan waar het netto inkomen bij toepassing van het 
Generatiepact systeem onder de budgetrechte van het oude systeem duikt. M.a.w. ze 
geeft het arbeidsaanbod weer (in uren per week) vanaf waar het nieuwe systeem 
geen voordeel oplevert. Het kritische arbeidsaanbod vanaf hetwelk het netto 
inkomen onder het generatiepact lager is dan onder het huidige systeem schuift op 
naar links naarmate het bruto uurloon hoger is. Anderzijds schuift ook de zone van 
uren arbeidsaanbod waar het netto inkomen toeneemt naar links naarmate het 
uurloon toeneemt. Deze zone wordt weergegeven tussen de volle lijn (punt B 
hierboven) en de bovenste stippellijn (punt C hierboven). Voor een bruto uurloon 
van € 6,92, € 13,00 en € 26,00 bevindt het punt B zich respectievelijk op 45,3, 24,0 en 
12,0 uren werk wanneer het individu een overlevingspensioen van € 10 000,00 
ontvangt. 



  22 

5 EEN V OLLEDI GER  BEELD VAN WI NNAARS EN VERLIEZERS 

De sensitiviteitsanalyse die we hierboven inbouwden m.b.t. de hoogte van het 
overlevingspensioen en het bruto loon kan, hoe waardevol ook, nooit de complexiteit 
en gevarieerdheid van alle mogelijke gevallen in de werkelijke wereld vatten. Er is 
niet alleen de variatie in de overlevingspensioenen en brutolonen, maar het aantal 
kinderen ten laste varieert, andere inkomensbronnen variëren, enzovoort. De 
budgetbeperkingen berekenen voor een representatieve steekproef blijft daarom van 
belang om een vollediger beeld te schetsen van de effecten voor de hele geaffecteerde 
bevolking. Dat is wat gebeurt in deze paragraaf. 

We gebruiken daarbij de steekproef die reeds beschreven werd in paragraaf 2, 
weliswaar met één belangrijke toevoeging. Voor de beoordeling van de eventuele 
winst of verlies bij overstap van het bestaande systeem naar het systeem voorgesteld 
in het Generatiepact, verkiezen we te werken met het overlevingspensioen waarop 
men theoretisch recht heeft vóór een eventuele reductie. Zoals uitgelegd in 
paragraaf 3.1 kan het effectief ontvangen overlevingspensioen daarvan afwijken. 
Aangezien we dit theoretisch, maximale, overlevingspensioen niet altijd observeren, 
hebben we het gereconstrueerd. 

Bij deze reconstructie gebruikten we vanzelfsprekend de regels van het systeem 
dat in 2001 van toepassing was. Voor de verweduwden waarvoor we een bruto 
arbeidsinkomen observeren tussen de inkomensdrempel en 115% van die inkomens-
drempel, leiden we het theoretisch maximale overlevingspenisoen af door 
terugrekening.34 Deze terugrekeningsregel werd toegepast voor 824 gevallen. 
Daarnaast veronderstellen we dat alle verweduwden die momenteel actief zijn op de 
arbeidsmarkt, maar waarvoor we geen overlevingspensioen observeren, het 
overlevingspensioen verloren hebben als gevolg van een overschrijding van 115% 
van de inkomensdrempel. Voor deze gevallen imputeren we het gemiddelde 
overlevingspensioen waarop iemand van hetzelfde geslacht en jonger dan 65 recht 
heeft. We pasten deze imputatie toe voor 18 760 individuen. 

Door deze bijkomende imputatie breiden we de populatie die we analyseren 
gevoelig uit: van 67 357 individuen (waarvoor we effectief een overlevingspensioen 
observeren, zie de voorlaatste lijn in Tabel 1) naar in totaal 86 118 personen. 

We beschouwen het al dan niet actief zijn op de arbeidsmarkt als een relevant 
kenmerk bij de beschrijving van het effect van de voorgestelde maatregel. Daarom 
splitsen we, voor de beschrijving van de resultaten hieronder, de populatie van 

                                                      

34  Indien we, zoals in de linkerhelft van Tabel 6 het geobserveerde overlevingspensioen 
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verweduwden op volgens deze karakteristiek. Bovendien weten we dat ook het al 
dan niet hebben van kinderen ten laste een rol speelt. Uiteindelijk onderscheiden we 
daarom 10 deelgroepen bij de beschrijving van het effect van de maatregel. We geven 
een omschrijving van deze 10 groepen en hun grootte in Tabel 7. 

TABEL 7: CLASSIFICATIE VAN DE POPULATIE NAAR WINST OF VERLIES 

Groep actief? kinderen 
ten laste? verandering in netto inkomen aantal % 

1 ja nee neemt toe 7 199 8,4 
2 ja ja neemt toe 3 381 3,9 
3 ja nee ongewijzigd 11 401 13,2 
4 ja ja ongewijzigd 7 270 8,4 
5 ja nee neemt af 1 985 2,3 
6 ja ja neemt af 1 927 2,2 
7 nee nee zou toenemen bij minder dan 38 u 7 882 9,2 
8 nee ja zou toenemen bij minder dan 38 u 935 1,1 
9 nee nee zou toenemen bij meer dan 38 u 33 408 38,8 

10 nee ja zou toenemen bij meer dan 38 u 10 730 12,5 
Totaal    86 118 100,0 

Noot: De steekproef bestaat uit de verweduwden jonger dan 65 jaar,  met een 
overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
De resultaten in de tabel  zijn gewogen resultaten. 

Het verdient nogmaals benadrukt dat we hier slechts een beschrijving geven van 
de verandering in de budgetbeperking (en dus in de incentieven). “Winst” en 
“verlies” dienen dus in deze strikte – en oneigenlijke - zin te worden geïnterpreteerd. 
Voor diegenen die al actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen we wel de verandering in 
het netto inkomen berekenen bij ongewijzigd arbeidsaanbod. 35 Vandaar dat we voor 
deze actieve verweduwden de groep verder kunnen opsplitsen naarmate hun netto 
inkomen toeneemt, afneemt of ongewijzigd blijft. Voor de niet actieven hebben we 
als demarcatiecriterium gebruikt of hun netto inkomen zou toe- of afnemen bij een 
meer dan wel een minder dan voltijdse betrekking.36 

                                                      

35  Voor personen op de arbeidsmarkt bepalen we het aantal uur dat per week gewerkt wordt 
door het geobserveerde jaarinkomen uit arbeid te delen door 52 maal het bruto-uurloon. 

36  Voor personen die niet op de arbeidsmarkt zijn en dus geen arbeidsinkomen combineren 
met het overlevingspensioen kan de overstap van het bestaande naar het voorgestelde 
systeem enkel leiden tot hetzij een status quo in netto inkomen, of een verlies. Verlies kan 
zich voor deze groep enkel voordoen als het overlevingspensioen zelf boven de nieuwe 
inkomensdrempel zou komen. Gegeven de hoogte van de nieuwe inkomensdrempels (nl. 
€ 23 231 (zonder kinderlast) of € 26 521 (met kinderlast)) kan dit zich slechts heel 
uitzonderlijk voordoen. Daarom onderscheiden we deze groep van verliezers niet van de 
rest van de personen die niet actief zijn en splitsen we de groep op zoals beschreven in de 
tekst: op basis van het arbeidsaanbod (meer of minder dan voltijds) waarbij een potentiële 
winst of verlies zich zou voordoen. 
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Tabel 7 maakt duidelijk dat voor meerderheid van de niet actieve verweduwden 
slechts bijkomende opportuniteiten geschapen worden bij een meer dan voltijdse job. 
Voor dezen die reeds actief zijn op de arbeidsmarkt, domineert het status quo (56%). 
Voor 32% neemt hun inkomen toe, voor 12% neemt het inkomen af. 

Een gedetailleerde voorstelling van de resultaten per deelgroep staat in Tabel 8. 
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TABEL 8: GEMIDDELDE VAN KARAKTERISTIEKEN PER DEELGROEP MET WINST OF VERLIES (NOMINALE BEDRAGEN IN €  VAN 2001) 

Groep nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aantal 7 199 3 381 11 401 7 270 1 985 1 927 7 882 935 33 408 10 730 
Verschil in netto beschikbaar inkomen 
(Generatiepact-systeem – bestaande 
systeem) 

2 139 1 819 0 0 -944 -803 0 0 -9 -11 

Som overlevingspensioenen 8 613 8 381 8 440 9 109 13 8815 13 416 9 568 10 582 10 660 10 661 
arbeidsaanbod (in uren per week) waarop 
netto inkomen maximaal is in bestaand 
systeem (voor de schrapping van het 
overlevingspensioen) 

24,2 26,8 25,6 33,8 22,8 29,0 26,2 28,9 41,0 51,1 

punt B: arbeidsaanbod waar netto inkomen 
hoger is met nieuw systeem 

24,0 27,5 26,7 36,4 31,5 36,4 28,3 32,3 48,5 58,9 

% met punt B bij 38 uur of minder 97,8 95,3 81,9 52,7 79,1 63,8 100,0 100,0 0,0 0,0 
% met punt B bij meer dan 38 uur 2,2 4,7 18,1 47,3 20,9 36,2 0,0 0,0 100,0 100,0 
Bruto uurloon 12,97 14,68 13,81 13,14 13,13 13,46 12,96 13,55 7,04 7,34 
Effectief aantal uren werk 34,0 33,5 21,7 21,0 19,4 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noot: De steekproef bestaat uit de verweduwden jonger dan 65 jaar,  met een overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als 
zelfstandige. 
De resultaten in de tabel  zijn gewogen resultaten. 
Voor een omschrijving van de 10 deelgroepen, zie Tabel 7 
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In de eerste lijn van Tabel 8 geven we het verschil in netto inkomen, hetzij bij 
onveranderd arbeidsaanbod voor diegenen die al actief zijn op de arbeidsmarkt, 
hetzij potentieel voor groepen 7 t.e.m. 10. Voor de verweduwden die actief zijn 
(groepen 1 t.e.m. 6) en hun netto inkomen zien toenemen is die gemiddelde 
verandering substantieel: ongeveer € 2 000. Bemerk dat deze forse verschuiving van 
de budgetrechte naar boven niet noodzakelijk betekent dat deze actieven hun 
arbeidsaanbod gaan verhogen (en dus nóg meer geactiveerd zouden worden). Wel 
integendeel. Indien vrije tijd een “normaal” goed is, dan kan het inkomenseffect er 
toe leiden dat deze mensen juist minder gaan werken.37 De - veel kleinere - groep die 
de budgetrechte naar beneden ziet schuiven heeft een verlies aan netto inkomen van 
rond de € 900. We herhalen dat voor de grootste groep actieve verweduwden, er, 
steeds bij ongewijzigd arbeidsaanbod, geen effect is. 

Het gemiddeld overlevingspensioen van de “winnaars” onder de actieven ligt 
dicht bij de kritische grens van respectievelijk € 8 678,94 zonder kinderlast of 
€ 8 331,44 met kinderlast. Voor de “verliezers” onder de actieven ligt het overlevings-
pensioen veel hoger (ongeveer € 13 500) en duidelijk boven de kritische grenzen. 

Voor 1% van de verweduwden die niet actief zijn (groepen 7, 8, 9 en 10) ligt de 
budgetrechte bij dit gegeven arbeidsaanbod (i.e. 0 uren) in het nieuwe systeem lager 
dan in het bestaande systeem. Deze “eigenaardigheid” doet zich voor bij personen 
van wie het overlevingspensioen dermate hoog is, dat ze op basis van hun 
overlevingspensioen alleen al de inkomensgrens, die wordt toegepast op de som van 
het inkomen uit arbeid en overlevingspensioen, overschrijden. Voor de resterende 
niet actieven (99%) is er geen direct inkomenseffect van de hervorming. 

De volgende lijnen in Tabel 8 geven informatie over kritische punten op de as van 
het aantal gewerkte uren. We rapporteren het arbeidsaanbod waarvoor het netto 
inkomen maximaal was in het bestaande systeem, d.w.z. voor de reductie van het 
overlevingspensioen ingezet werd. We geven ook het punt B weer uit de grafieken 
hierboven. Dat was het arbeidsaanbod vanaf waar het netto inkomen onder het 
nieuwe systeem hoger was dan onder het bestaande systeem. We geven ook aan 
voor hoeveel procent van elke deelgroep dit beginpunt van toegenomen 
opportuniteiten zich bevindt binnen de zone van een voltijdse job, of op een punt 
van meer dan 38 uur. 

Voor de meeste actieve verweduwden (79,1 % ) ligt het punt B, waar de zone van 
toegenomen opportuniteiten start, onder de 38 uur werk per week. De voorgestelde 
hervorming verruimt dus gemiddeld genomen de keuzeset voor diegenen die zich al 
op de arbeidsmarkt bevinden. Ook voor deze die, bij hun feitelijk arbeidsaanbod, 
geen effect ondervinden of zelfs verlies lijden. In welke mate deze verruiming van de 

                                                      

37  Zie Decoster, Orsini en Van Camp (2007) voor een schatting van het effect op het 
arbeidsaanbod. 
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budgetverzameling leidt tot een verandering in het arbeidsaanbod wordt besproken 
in  Decoster, Orsini en Van Camp (2007).  

Uit de resultaten in Tabel 8 blijkt wel dat de toegenomen mogelijkheden voor 
groepen 3 t.e.m. 6, zich pas voordoen wanneer deze personen ¾ van een voltijdse 
betrekking of meer zouden gaan werken, terwijl ze nu gemiddeld slechts halftijds of 
minder werken. Minimaal zouden individuen 5 uur extra moeten werken, en in 3 
van de 4 groepen meer dan 10 uur extra, ten opzichte van het huidig arbeidsaanbod 
om het punt te bereiken waarop ze een hoger netto inkomen zouden realiseren. Het 
valt dus a priori zeker niet uit te sluiten dat een deel van deze groep zijn 
arbeidsaanbod niet zal verhogen of zelfs verminderen, bij een invoering van het 
nieuwe systeem. 

Voor de verweduwden die zich niet op de arbeidsmarkt bevinden, bleek reeds uit 
Tabel 7 dat de overgrote meerderheid meer dan voltijds zou moeten werken om een 
netto inkomensverhoging te realiseren (zie de omvang van groepen 9 en 10 in 
Tabel 7). Uit Tabel 8 blijkt trouwens dat deze groepen in het bestaande systeem het 
maximale netto inkomen voor schrapping van het overlevingspensioen verdienen bij 
respectievelijk 41,0 en 51,1 uren werk per week. Dit netto inkomen volstond niet om 
hen te bewegen de arbeidsmarkt te betreden. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk 
dat deze personen geactiveerd zouden worden in het nieuwe systeem, als ze voor 
hetzelfde netto inkomen gemiddeld ongeveer 7 uur extra per week zouden moeten 
werken. We merken wel op dat voor deze groepen 9 en 10 het bruto uurloon relatief 
laag ligt. Nadere inspectie leert dat we in deze groepen voor respectievelijk 90,8% 
(groep 9) en 81,6% (groep 10) van de gevallen het minimumloon gebruikt hebben. 
Voor alle andere groepen samen hadden we de veronderstelling van het 
minimumloon nodig in slechts 2,5% van de gevallen.38 

6 BESLUI T  

Onder de bestaande wetgeving is het mogelijk dat mensen met een overlevings-
pensioen minder netto inkomen overhouden als ze meer gaan werken en hun 
arbeidsinkomen verhogen. Het Generatiepact bevat een voorstel om deze 
activiteitsval weg te werken voor personen die genieten van een overlevings-
pensioen maar zelf nog niet gepensioneerd zijn. 

In deze tekst hebben we de eigenschappen van het bestaande systeem en het 
Generatiepact-systeem onderzocht en een beeld geschetst van de verandering in 
incentieven waarmee deze verweduwden geconfronteerd worden.  

                                                      

38  Om een inschatting te maken hoe goed de imputatie van het minimumloon het werkelijke 
potentiële loon benadert, zouden we moeten beschikken over socio-economische gegevens 
zoals opleidingsniveau en verworven vaardigheden. We beschikken echter niet over deze 
gegevens. 
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Het systeem dat voorgesteld wordt in het Generatiepact ruimt in elk geval de 
activiteitsval uit de weg. Het sluit uit dat het netto inkomen nog kan dalen bij een 
verhoging van het inkomen uit arbeid. Maar dat betekent niet dat voor een gegeven 
arbeidsaanbod het netto inkomen in het nieuwe systeem altijd hoger is dan in het 
huidige systeem (bij hetzelfde of een lager arbeidsaanbod). De invoering van het 
nieuwe systeem zal dus niet voor iedereen de mogelijkheden verruimen. 

Slechts 38% van de verweduwden jonger dan 65  jaar die enerzijds recht hebben 
op een overlevingspensioen en anderzijds geen rustpensioen ontvangen blijken actief 
op de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk deel van deze groep, 56%, zou bij zijn huidig 
arbeidsaanbod geen verandering in het netto inkomen ondervinden van de overstap 
van het bestaande naar het Generatiepact-systeem. Voor 32% neemt hun inkomen bij 
ongewijzigd gedrag toe, voor 12% neemt het inkomen af. 

De verandering in berekeningswijze affecteert echter de volledige budget-
beperking, niet enkel het inkomen bij het huidig arbeidsaanbod. Voor 79% van de 
actieve verweduwden is het mogelijk meer inkomen over te houden onder het 
Generatiepact-systeem bij een arbeidsaanbod van 38 uur of minder. 

Voor actieve verweduwden die bij hun huidig arbeidsaanbod geen effect 
ondervinden of hun netto inkomen zien dalen, doen deze extra opportuniteiten zich 
echter pas voor bij minimaal 5 extra uur werk per week. Bovendien zijn heel wat 
individuen in deze groepen ouder dan 50. Het valt dus niet uit te sluiten dat een deel 
van de groep die momenteel reeds actief is, zijn arbeidsaanbod niet zal aanpassen of 
in geval van verlies zelfs verminderen. 

Meer dan de helft (51%) van de populatie verweduwden die we analyseerden zijn 
niet actief op de arbeidsmarkt en zouden in het hervormde systeem bij 38 uren werk 
per week of minder, niet meer verdienen dan het hoogste netto inkomen dat ze in het 
bestaande systeem kunnen verdienen (voor de schrapping van het overlevings-
pensioen). Dat netto inkomen bleek in het bestaande systeem onvoldoende om hen 
tot arbeidsparticipatie te bewegen. In het nieuwe systeem kan datzelfde inkomen 
enkel verdiend worden bij meer uren werk. Dus valt het sterk te betwijfelen of deze 
groep door de hervorming geactiveerd zal worden. Uiteraard is de robuustheid van 
deze conclusie afhankelijk van de realiteitswaarde van de imputatie van het 
minimumloon voor deze groep. 
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8 APPENDI X 

In Tabel 9 geven we de verdeling naar geslacht en naar kinderlast van de 67 358 
verweduwden  uit de voorlaatste lijn van Tabel 1 (nl. de verweduwden jonger dan 65 
met een overlevingspensioen, zonder rystpensioen en niet zelfstandig). 

TABEL 9: VERWEDUWDEN JONGER DAN 65 JAAR, NIET ACTIEF ALS ZELFSTANDIGE, MET EEN OVERLEVINGS-
PENSIOEN EN ZONDER RUSTPENSIOEN (GEWOGEN RESULTATEN) NAAR GESLACHT EN KINDERLAST 

 Zonder kinderlast Met kinderlast 

Weduwnaars 444 
(0,7%) 

349 
(0,5%) 

Weduwen 49 025 
(72,8%) 

17 540 
(26,0%) 

De rechthebbenden op een overlevingspensioen kunnen overlevingspensioenen 
uit meerdere stelsels combineren. Dat dit ook effectief gebeurt, blijkt uit de gegevens 
in Tabel 10, waar we de frequentieverdeling geven naar oorsprong van de 
verschillende gecombineerde rechten. 



  30 

TABEL 10: VERWEDUWDEN JONGER DAN 65 JAAR, NIET ACTIEF ALS ZELFSTANDIGE, MET EEN 
OVERLEVINGSPENSIOEN EN ZONDER RUSTPENSIOEN (GEWOGEN RESULTATEN) 
NAAR OORSPRONG VAN DE VERSCHILLENDE COMBINEERBARE RECHTEN 

 Absoluut aantal % 
Werknemers 41 863 62,2 
Werknemers ; niet elders geklasseerd 875 1,3 
Werknemers ; ambtenaren 3 998 5,9 
Werknemers ; ambtenaren ; niet elders 
geklasseerd 156 0,2 
Werknemers ; zelfstandigen 9 957 14,8 
Werknemers ; zelfstandigen ; niet elders 
geklasseerd 124 0,2 
Werknemers ; zelfstandigen ; ambtenaren 259 0,4 
Zelfstandigen 3 374 5,0 
Zelfstandigen ; niet elders geklasseerd 181 0,3 
Zelfstandigen ; ambtenaren 35 0,1 
Ambtenaren 5 575 8,3 
Ambtenaren ; niet elders geklasseerd 52 0,1 
Niet elders geklasseerd 909 1,4 
Totaal 67 358 100,0 

Voor het overgrote deel, i.e. 74,1% van de rechthebbenden op een 
overlevingspensioen, is het hoogste overlevingspensioen afkomstig uit het stelsel 
van de werknemers. In Tabel 11 geven we de volledige frequentieverdeling op basis 
van de oorsprong van het hoogste overlevingspensioenen per individu. 

TABEL 11: VERWEDUWDEN JONGER DAN 65 JAAR, NIET ACTIEF ALS ZELFSTANDIGE, MET EEN 
OVERLEVINGSPENSIOEN EN ZONDER RUSTPENSIOEN (GEWOGEN RESULTATEN) 
NAAR TYPE OVERLEVINGSPENSIOEN OP BASIS VAN STELSEL VAN HET HOOGST ONTVANGEN BEDRAG 

 Absoluut aantal % 
Werknemers 49 939 74,1 
Zelfstandingen 6 670 9,9 
Ambtenaren 9 119 13,5 
Niet elders geklasseerd 1 630 2,4 
Totaal 67 358 100,0 

Volgens onze gegevens bevinden 21,6% van de weduwnaars (171 individuen) en 
21,4% van de weduwen (14 231 individuen) zich op de arbeidsmarkt. Deze 
werkzaamheidsgraden liggen ver onder de globale gemiddelden van 72,0% en 
53,8%. 

Om na te gaan of deze verminderde activiteit gelijk verdeeld is over verschillende 
leeftijdsklassen, geven we de werkzaamheidsgraden naar leeftijdsklasse in 
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vergelijking met de gegevens voor de totale populatie, in Tabel 12 voor 
respectievelijk onze subgroep van weduwen.39 

TABEL 12: WERKZAAMHEIDSGRAAD (IN %) VAN DE VERWEDUWDEN IN VERGELIJKING MET WERKZAAMHEIDSGRAAD 
TOTALE POPULATIE PER LEEFTIJDSKLASSE40 

Leeftijdsklasse mannen vrouwen 
 weduwnaars populatie weduwen populatie 
alle leeftijden 21,6 72,0 21,4 53,8 
jonger dan 25  57,3 0,0 48,9 
25 of ouder en jonger dan 30  82,9 47,7 72,7 
30 of ouder en jonger dan 35  86,5 30,3 71,3 
35 of ouder en jonger dan 40  87,2 40,9 69,6 
40 of ouder en jonger dan 45  86,2 47,3 66,9 
45 of ouder en jonger dan 50  84,4 34,8 60,3 
50 of ouder en jonger dan 55  76,0 25,8 46,7 
55 of ouder en jonger dan 60  57,4 15,3 31,5 
60 of ouder en jonger dan 65  22,3 6,9 8,4 

Noot: De steekproef bestaat uit weduwnaars en weduwen jonger dan 65 jaar,  met een 
overlevingspensioen maar zonder rustpensioen, en niet actief als zelfstandige. 
De resultaten in de tabel  zijn gewogen resultaten. 

Uit de cijfers in Tabel 12 blijkt dat de werkzaamheidsgraad voor bijna alle 
leeftijdsklassen van weduwen aanzienlijk onder het niveau van de totale populatie 
ligt. In de veronderstelling dat de geobserveerde onderactivering allicht geen gevolg 
is van de niet opname van zelfstandigen in de geanalyseerde subgroep van 
weduwen, zou deze vaststelling, onder andere, een gevolg kunnen zijn van de 
bestaande regeling voor overlevingspensioenen en toegelaten arbeid. 

                                                      

39  Op het niveau van de steekproef zijn er slechts 6 weduwnaars die deel uitmaken van de 
hier bestudeerde subgroep die bovendien actief zijn op de arbeidsmarkt. Een verdere 
opdeling van deze groep naar leeftijdsklasse is onbetrouwbaar en wordt daarom niet 
weergegeven in Tabel 12. Zelfs het globale percentage voor weduwnaars dient met de 
nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien het slechts gebaseerd is op 6 
gevallen in onze steekproef. 

40  Cijfers voor de totale populatie gebaseerd op gegevens van het Steunpunt WAV (niet 
beschikbaar op de website). De cijfers voor de totale populatie zijn inclusief zelfstandigen, 
de kolom subgroep is exclusief zelfstandigen. 


