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Gelijkgestelde periodes in de 
pensioenberekening. Een inventaris 
van de beschikbare informatie

Peeters, H., & Van Camp, G. (2016). Het belang en de samenstelling van de gelijk-
gestelde periodes in de drie pensioenstelsels. Een stand van zaken. Brussel: Federaal 
Planbureau, Kenniscentrum pensioenen.1

een ruimere definitie dan veelal 
gebruikelijk is. Meestal worden 
gelijkgestelde periodes beperkt 
tot de periodes die niet of slechts 
deels vergoed worden door de 
werkgever. Dergelijke inperking 
heeft echter eerder administratieve 
dan inhoudelijke redenen en be-
moeilijkt de vergelijking tussen de 
stelsels.

De periodes die onderscheiden 
worden en de berekeningswijze 
van de pensioenopbouw op basis 
van gelijkgestelde periodes, ver-
schilt al naargelang het pensioen-

stelsel waarin het pensioen wordt opgebouwd. In 
wat volgt lichten we eerst een aantal vaak voor-
komende gelijkgestelde periodes toe. Vervolgens 
gaan we in op de berekeningswijze van de pensi-
oenopbouw tijdens een gelijkgestelde periode.

Soorten gelijkstellingen

Bij werknemers zijn belangrijke gelijkgestelde 
periodes die van werkloosheid (al dan niet met 
bedrijfstoeslag), ziekte/invaliditeit, arbeidsonge-
schiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval 
of beroepsziekte, loopbaanonderbreking of tijds-
krediet, periodes waarin een thematisch verlof 
wordt opgenomen (veelal ouderschapsverlof), 

De solidariteit van de gelijkgestelde periodes in de pensioenbere-

kening vormt reeds een aantal decennia onderwerp van een poli-

tiek en maatschappelijk debat. Dit debat wordt evenwel bemoei-

lijkt door het gebrek aan betrouwbare cijfers over de pensioen-

opbouw op basis van gelijkgestelde periodes. Dit artikel heeft 

daarom als doelstelling om lezers wegwijs te maken in de meest 

recente cijfers die beschikbaar zijn over gelijkgestelde periodes. 

Van deze gelijkgestelde periodes bekijken we meer bepaald het 

belang en de samenstelling naar geslacht en type gelijkstelling, 

en dit zowel voor recent gepensioneerden als voor de bevolking 

op actieve leeftijd. In de mate van het mogelijke vergelijken we 

deze cijfers ook tussen de stelsels.

Gelijkgestelde periodes in de 
verschillende pensioenstelsels

Een gelijkgestelde periode wordt in dit artikel ge-
definieerd als een niet-gewerkte periode die pen-
sioenopbouw genereert. Het kan hier zowel gaan 
om periodes die volledig vergoed worden door de 
werkgever (bijvoorbeeld het gewaarborgd loon bij 
werknemers tijdens een eerste periode van ziekte) 
als om periodes die niet of slechts gedeeltelijk wor-
den vergoed (bijvoorbeeld werkloosheid, al dan 
niet met bedrijfstoeslag). Daarmee hanteren we 
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niet-gewerkte periodes van deeltijdse werknemers 
met behoud van rechten en periodes van inactivi-
teit die ‘gratis’ worden gelijkgesteld. Deze laatste, 
minder bekende, vorm van gelijkstelling houdt in 
dat de rechten van een individu met minstens 285 
VTE-dagen pensioenopbouw in een kalenderjaar 
(dat is 91% van een volledig jaar in de zesdagen-
week) automatisch worden verhoogd tot een vol-
ledig VTE-jaar pensioenopbouw. Specifiek voor 
mannen die hun loopbaan aanvingen voor 1995 is 
verder de gelijkstelling van legerdienst van belang, 
voor vrouwen de gelijkstelling van periodes van 
moederschapsrust. In het werknemersstelsel kun-
nen ook studieperiodes worden gelijkgesteld mits 
hiervoor binnen de tien jaar na afstuderen een bij-
drage wordt betaald (vandaar dat deze periodes 
in het werknemersstelsel als geregulariseerde in 
plaats van gelijkgestelde periodes worden aange-
duid). Volgens de brede definitie die hier wordt ge-
hanteerd, wordt ook de periode van gewaarborgd 
loon bij ziekte als een gelijkgestelde periode aan-
zien, ook al wordt deze periode in de administra-
tieve gegevens die beschikbaar zijn aangeduid als 
een gewerkte periode.

In het zelfstandigenstelsel bestaan er heel wat min-
der gelijkgestelde periodes. De belangrijkste gelijk-
gestelde periodes zijn die van ziekte en invalidi-
teit en bij mannen de legerdienst. Net als in het 
werknemersstelsel vereisen een aantal periodes dat 
bijkomende bijdragen worden betaald. Dergelijke 
bijdragebetaling is onder meer vereist voor perio-
des van voortgezette verzekering of voor studiepe-
riodes. In tegenstelling tot in het werknemersstelsel 
kunnen deze laatste periodes tot op het moment 
van pensionering worden geregulariseerd.

Voor het ambtenarenstelsel, ten slotte, is het erg 
moeilijk om een algemeen overzicht te geven van 
de periodes die worden gelijkgesteld. Bij ambte-
naren is het immers veelal de rechtspositieregeling 
(het statuut) die de gelijkstelling regelt in plaats 
van pensioenwetgeving. Zodra de toepasselijke 
rechtspositieregeling een bezoldigde afwezigheid 
gelijkstelt met dienstactiviteit, neemt de pensioen-
reglementering de betrokken periode van afwezig-
heid immers op als een werkelijke dienstpresta-
tie. De moeilijkheid daarbij is dat er heel wat ver-
schillende rechtspositieregelingen bestaan en er 
dus ook heel wat variatie bestaat in het soort van 

periodes dat wordt gelijkgesteld. Gelijkgestelde 
verloven voorafgaand aan pensionering verschillen 
bijvoorbeeld al naargelang de specifieke rechtspo-
sitieregeling.

Dat periodes van afwezigheid vaak als een werke-
lijke dienstprestatie geklasseerd worden, impliceert 
ook dat een deel van de afwezigheden die onder 
de hoger geformuleerde definitie van gelijkstelling 
vallen niet geïdentificeerd kunnen worden. De af-
wezigheid wegens ziekte wordt bijvoorbeeld maar 
zichtbaar van zodra het verlof wegens ziekte is uit-
geput. In vergelijking met werknemers kan deze 
niet identificeerbare periode van ziekte bij ambte-
naren overigens een langere aaneensluitende peri-
ode betreffen. Om deze redenen is het erg moei-
lijk om cijfers inzake gelijkgestelde periodes voor 
ambtenaren te vergelijken met deze van de andere 
stelsels.

Waardering van de gelijkgestelde periode bij de 
berekening van het pensioen

Bij werknemers wordt op het moment van de pen-
sioenberekening een fictief loon toegekend aan 
een gelijkgestelde periode. Om dit fictief loon te 
berekenen wordt veelal gebruik gemaakt van het 
laatst verdiende loon. Om het fictief loon van één 
gelijkgestelde dag in een bepaald jaar te bepalen, 
deelt men het totale loon van het jaar dat de pe-
riode van de gelijkstelling voorafgaat, door het to-
taal aantal gewerkte dagen van dat jaar. Vervolgens 
wordt het fictief loon grotendeels aangepast aan 
de inflatie die zich in tussentijd heeft voorgedaan. 
Soms wordt het fictief loon ook forfaitair vastge-
legd.

Bij zelfstandigen is de berekening vergelijkbaar met 
die van werknemers. Op het moment van de pensi-
oenberekening wordt aan de gelijkgestelde periode 
een fictief inkomen toegekend. Voor gelijkgestelde 
periodes die zich situeren vóór 1984 is dit inko-
men gelijk aan het forfaitair inkomen dat ook wordt 
toegekend tijdens periodes van beroepsactiviteit. 
Vanaf 1984 is de hoogte van het fictieve inkomen 
afhankelijk van het type gelijkstelling. Soms wordt 
een forfaitair inkomen mee in rekening gebracht, 
bijvoorbeeld periodes van legerdienst. In andere 
gevallen wordt dan weer gekeken naar de reële 
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beroepsinkomsten die voorafgaan aan de gelijkstel-
ling, bijvoorbeeld bij ziekte en invaliditeit.

Bij ambtenaren worden gelijkgestelde periodes op 
dezelfde manier geherwaardeerd als gewerkte pe-
riodes.

Het belang en de samenstelling van 
gelijkgestelde periodes bij recent 
gepensioneerden

Gebruikte gegevens

Om inzicht te krijgen in het belang en de samen-
stelling van gelijkgestelde periodes bij werkne-
mers en zelfstandigen baseren we ons op drie 
bronnen.

De belangrijkste bron van gegevens over gelijkge-
stelde periodes zijn de geaggregeerde statistieken 
die werden aangeleverd door de RVP, Sigedis en 
RSVZ (2013) aan de toenmalige Commissie Pen-
sioenhervorming 2020-2040. Deze statistieken zijn 
gebaseerd op een steekproef van individuen die 
in 2011 voor de eerste keer een rustpensioen als 
werknemer of zelfstandige ontvingen. Zo’n 71% 
van deze populatie bestaat uit voormalige werk-
nemers (51 270 individuen) en 25% had een ge-
mengde loopbaan als werknemer en zelfstandige 
(17 946 individuen). Een minderheid had uitslui-
tend een loopbaan als zelfstandige (3115 indivi-
duen oftewel 4%). Bij de werknemers is 50% man, 
bij de gemengde loopbanen is dat 60% en bij de 
zelfstandigen 57%. Analyses die werden verricht 
op deze gegevens komen in de volgende secties 
aan bod.

De tweede en de derde bron van informatie betreft 
het antwoord op Parlementaire vraag nummer 54 
van Peter de Roover (2015) alsook een Excel-bestand 
dat door de RSVZ (2004-2014) werd overgemaakt 
aan het Kenniscentrum voor Pensioenen. Uit beide 
bronnen worden de gegevens gebruikt die betrek-
king hebben op individuen die in 2012 voor de eer-
ste keer een rustpensioen ontvingen. Deze bronnen 
worden gebruikt in de sectie over de samenstelling 
van de gelijkgestelde periodes bij recent gepensio-
neerden.

Voor ambtenaren wordt uitsluitend gebruik ge-
maakt van informatie die werd gepresenteerd in 
Janvier en Janssens (2014). Deze gegevens hebben 
betrekking op alle personen die voor het eerst een 
rustpensioen ontvangen dat onder de bevoegd-
heid valt van de Federale Pensioendienst (voor-
heen PDOS) en waarvan deze instelling over de 
loopbaangegevens beschikt. Hier worden enkel de 
gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op 
2011.

Het belang van de gelijkgestelde periodes

Om inzicht te krijgen in het belang van de gelijk-
gestelde periodes wordt verder nog dieper inge-
gaan op het percentage gelijkstelling in de verschil-
lende stelsels. Deze percentages zeggen evenwel 
niets over de totale duur van de periode van ge-
lijkstelling. Vandaar dat we eerst een beeld schet-
sen van de totale loopbaanduur van werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren (i.e. het totaal van de 
gewerkte en gelijkgestelde periodes samen). Om-
dat de cijfers over de loopbanen van ambtenaren 
moeilijk vergelijkbaar zijn met die van werknemers 
en zelfstandigen (zie supra), worden ze afzonder-
lijk besproken.

De gemiddelde loopbaanduur van voormalige 
mannelijke werknemers met een zuivere werkne-
mersloopbaan bedraagt 44 jaar. Bij deze mannen 
zien we dat 90% van hen een loopbaan heeft van 
minstens 37 jaar en dat de helft een loopbaan heeft 
van minstens 45 jaar.2

Zowel bij mannen met een gemengde loopbaan 
werknemer/zelfstandige of met een zuivere loop-
baan als zelfstandige liggen deze cijfers lager. Ge-
middeld genomen bestrijkt de loopbaan van man-
nen met een gemengde loopbaan of een loopbaan 
als zelfstandige 41 jaar en 40 jaar. Van deze groepen 
heeft 90% een loopbaan van minstens 33 jaar en 
de helft een loopbaan van minstens 42 jaar. Slechts 
11% van de voormalige zelfstandigen en 22% van 
de personen met een gemengde loopbanen heb-
ben een loopbaan van 45 jaar.

Bij vrouwen liggen deze cijfers in vergelijking 
met de mannelijke vergelijkingsgroep, heel wat 
lager. Gemiddeld genomen hebben vrouwelijke 
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werknemers met een zuivere loopbaan als werkne-
mer, een gemengde loopbaan werknemer/zelfstan-
dige en een zuivere loopbaan als zelfstandige een 
loopbaanduur van 30 jaar, 26 jaar en 18 jaar.

Verder vinden we dat 90% van de voormalige werk-
neemsters met een zuivere loopbaan of met een 
gemengde loopbaan respectievelijk minstens 6 en 
7 loopbaanjaren kunnen aantonen. Bij de zelfstan-
digen heeft 90% minstens 2 loopbaanjaren. De helft 
van de recent gepensioneerde vrouwen met een 
zuivere loopbaan als werknemer kent een loopbaan 
van minstens 35 loopbaanjaren; bij de gemengde 
loopbanen (26 loopbaanjaren), maar vooral bij de 
zuivere zelfstandigen (14 loopbaanjaren), zijn de 
loopbanen korter. Een volledige pensioenopbouw 
is bij iedere groep uitzonderlijk: respectievelijk 13% 
van de vrouwen met een zuivere werknemersloop-
baan, 4% met een gemengde loopbaan en 2% met 
een loopbaan als zelfstandige, kennen een loop-
baan van minstens 45 jaar.3

Voor ambtenaren tonen de cijfers dat mannelijke 
recent gepensioneerden gemiddeld een loopbaan 
van 35 jaar hebben. Voor vrouwen bedraagt dit 32 
jaar. Verdelingsinformatie is voor ambtenaren niet 
beschikbaar.

De loopbaan van recent gepensioneerde werkne-
mers wordt bij mannen gemiddeld voor 30% ge-
lijkgesteld. Voor vrouwen bedraagt dit 37%. Bij 
gemengde loopbanen bedragen de respectievelijke 
percentages 16% en 47% en bij zuivere zelfstandi-
gen 3% en 5%.4 Een cumulatieve verdeling laat ver-
der zien dat bij 67% van de voormalige mannelijke 
werknemers minstens één vijfde van de loopbaan 
is gelijkgesteld (of nog, dat de overige 33% min-
der dan 20% heeft gelijkgesteld). Bij de gemengde 
loopbanen is dit 42%, bij de zelfstandigen 9%. Voor 
respectievelijk 16%, 9% en 2% bestaat meer dan de 
helft van de loopbaan uit gelijkstellingen. Verder 
vinden we dat van de vrouwen met een loopbaan 
als werknemer, een gemengde loopbaan of een 
loopbaan als zelfstandige, minstens één vijfde van 
de loopbaan is gelijkgesteld bij respectievelijk 62%, 
53% en 32%. Het percentage vrouwen met meer 
dan de helft van de loopbaan gelijkgesteld bedraagt 
respectievelijk 27%, 21% en 17%.

(Cumulatieve) percentages geven een inzicht 
in het belang van gelijkgestelde periodes in de 

verschillende stelsels. Ze zeggen echter niets over 
het absoluut aantal loopbaanjaren dat wordt gelijk-
gesteld. Daarom geven we in wat volgt informatie 
over het aantal jaren gewerkt bij de recent gepen-
sioneerde bevolking. Een vergelijking van deze ge-
gevens met die van de totale loopbaanduur geeft 
ons meer inzicht in het absolute belang van gelijk-
gestelde periodes.

Bekijken we eerst de gemiddeldes, dan zien we 
dat een voormalige mannelijke werknemer gemid-
deld 30 jaar heeft gewerkt (in vergelijking met 44 
jaar pensioenopbouw), een recent gepensioneerde 
met een gemengde loopbaan gemiddeld 34 jaar (in 
vergelijking met 41 jaar pensioenopbouw) en een 
voormalige zelfstandige 39 jaar (in vergelijking met 
40 jaar pensioenopbouw). Het verschil tussen het 
gemiddeld aantal loopbaanjaren van een gepensi-
oneerde mannelijke werknemer en het gemiddeld 
aantal gewerkte jaren is met andere woorden 14 
jaar. Bij de gemengde loopbanen is dat 7 jaar, bij 
de voormalige zelfstandigen 1 jaar. Een voormalig 
werkneemster heeft gemiddeld 19 jaar gewerkt (in 
vergelijking met 30 jaar pensioenopbouw), een 
recent gepensioneerde vrouw met een gemengde 
loopbaan heeft eveneens gemiddeld 19 jaar ge-
werkt (vergeleken met 26 jaar pensioenopbouw) 
en een voormalige zelfstandige 17 jaar (vergeleken 
met 18 jaar pensioenopbouw). Het verschil tus-
sen het gemiddeld aantal loopbaanjaren van een 
gepensioneerde werkneemster en het gemiddeld 
aantal gewerkte jaren bedraagt dus 11 jaar; bij de 
gemengde loopbanen is het verschil 7 jaar en bij de 
voormalige zelfstandigen 1 jaar.

We vullen deze informatie opnieuw aan met verde-
lingsinformatie.

Bij mannelijke werknemers zien we dat 90% een 
loopbaan heeft van ten minste 16 gewerkte jaren 
(inclusief gelijkgestelde jaren bedroeg dit cijfer 37 
jaren). Of anders gezegd: 10% heeft een loopbaan 
van minder dan 16 gewerkte jaren. De helft van de 
mannen kan een loopbaan van minstens 32 jaren 
aantonen. Slechts 1% heeft 45 gewerkte jaren, daar 
waar de helft van de voormalige werknemers een 
loopbaan van 45 jaren pensioenopbouw (gewerkte 
en gelijkgestelde periodes samen) kon aantonen. 
Bij de gemengde loopbanen vinden we gelijkaar-
dige verschillen. Bij de zelfstandigen vinden we dat 
de helft van de mannen een loopbaan heeft van 
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minstens 41 gewerkte jaren; 6% heeft 45 gewerkte 
jaren. Deze cijfers verschillen weinig van de cijfers 
die de totale pensioenopbouw weergaven (de helft 
heeft een loopbaan van minstens 42 jaar, 11% heeft 
een loopbaan van minstens 45 jaar).

Bij vrouwen stellen we minder variatie vast dan bij 
mannen: de zuivere werkneemsters en de vrouwen 
met een gemengde loopbaan kennen een nage-
noeg identieke verdeling van het aantal gewerkte 
jaren: in beide groepen heeft de helft minstens 17 
jaar gewerkt (in vergelijking met 35 loopbaanjaren) 
en heeft nagenoeg niemand een loopbaan van 45 
jaar gewerkt. Bij de zelfstandige vrouwen heeft de 
helft een loopbaan van 13 jaren gewerkt (in verge-
lijking met 14 loopbaanjaren). Ook hier vinden we 
slechts 1% met een loopbaan van minstens 45 jaar 
gewerkt.

Merk op dat de hierboven gepresenteerde cijfers 
informatie geven over het belang van de gelijkstel-
ling in de totale loopbaan en niet over het belang 
van de gelijkstelling in de pensioenberekening. De 
reden is dat de onderliggende gegevens de loop-
banen weergeven vóór toepassing van de eenheid 
van loopbaan. Ten gevolge de eenheid van loop-
baan zullen een aantal gewerkte en gelijkgestelde 
periodes voor een deel van de gepensioneerden 
niet meetellen bij de pensioenberekening. Het is 
a priori onduidelijk of hierbij voornamelijk ge-
werkte dan wel gelijkgestelde periodes worden 
geschrapt.

Bij mannelijke ambtenaren tonen de cijfers aan dat 
zo’n 9% van de loopbaan gelijkgesteld is. Bij vrou-
wen is dat 11%. Zoals gezegd kunnen deze cijfers 
niet zomaar worden vergeleken met de cijfers van 
werknemers en zelfstandigen omdat gelijkgestelde 
en gewerkte periodes bij ambtenaren moeilijker 
kunnen worden onderscheiden dan in de andere 
stelsels. Bovendien gaat het hier om cijfers na toe-
passing van het principe van eenheid van loop-
baan.

Bij recent gepensioneerde zelfstandigen is het mo-
gelijk om de doorheen de loopbaan toegekende 
gelijkgestelde periodes duidelijk in te delen naar 
type gelijkstelling. Bij recent gepensioneerde werk-
nemers is dit spijtig genoeg niet het geval. De reden 
hiervoor is administratief van aard. In het werkne-
mersstelsel wordt het type gelijkstelling door de 

pensioenadministratie geïdentificeerd op basis van 
loopbaancodes. Terwijl deze loopbaancodes op 
dit moment erg gedetailleerd zijn, werden in het 
verleden met één enkele loopbaancode meerde-
re soorten gelijkstelling aangeduid. Vooral onder 
loopbaancode ‘000’ werden allerhande gelijkstel-
lingen aangeduid die van toepassing waren op ar-
beiders. Zo omvatte deze loopbaancode aanvanke-
lijk zowat alle belangrijke gelijkgestelde periodes: 
legerdienst, werkloosheid, volledig brugpensioen, 
jaarlijkse vakantie, ziekte en invaliditeit en tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval of 
beroepsziekte. Het is pas vanaf midden jaren 1990 
en vooral vanaf midden jaren 2000 dat een meer 
gedetailleerd onderscheid naar type gelijkstelling 
mogelijk wordt. Maar zelfs nu nog kunnen niet alle 
types van gelijkstelling afzonderlijk worden aan-
geduid. We gaven reeds aan dat bijvoorbeeld de 
periode van gewaarborgd loon niet kan worden 
onderscheiden van een gewerkte periode. Maar 
ook het onderscheid tussen periodes van ziekte en 
invaliditeit en periodes van moederschapsrust kon 
tot voor kort niet gemaakt worden.

Gegeven deze identificatieproblemen hoeft het niet 
te verwonderen dat respectievelijk 34% en 33% van 
alle gelijkstellingen van mannelijke en vrouwelijke 
recent gepensioneerden met een zuivere loopbaan 
als werknemer, bestaat uit niet-identificeerbare ge-
lijkstellingen. Deze percentages zijn zo hoog dat het 
moeilijk is om de andere percentages nog zinvol te 
interpreteren. Dit in het achterhoofd houdend, vin-
den we dat zowel bij mannen als bij vrouwen peri-
odes van werkloosheid (24% en 42% gelijkstelling), 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (23% en 7%) en 
arbeidsongeschiktheid (14% en 13%) een belangrijk 
aandeel vormen binnen de gelijkstellingen. Gelijk-
stellingen betreffen in mindere mate periodes van 
loopbaanonderbreking en tijdskrediet (2% en 4%), 
niet-gewerkte periodes van deeltijdse werknemers 
met behoud van rechten (2% bij vrouwen) en leger-
dienst (3% bij mannen).

Bij zelfstandige mannen bestaat 47% uit ziekte en 
invaliditeit, 41% uit een gelijkstelling van studiepe-
riodes en 12% uit legerdienst. Slechts 0,05% bestaat 
uit periodes van voortgezette verzekering. Bij zelf-
standige vrouwen komt deze laatste gelijkstelling 
niet voor. Bij zelfstandige vrouwen is het opmer-
kelijk dat 86% van alle gelijkstellingen bestaat uit 
periodes van ziekte/invaliditeit. 14% bestaat uit een 
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gelijkstelling van studieperiodes (dat wil zeggen na 
bijdragebetaling).5

Zoals gezegd wordt bij ambtenaren slechts een zeer 
beperkt deel van de voor pensioenberekening in 
aanmerking genomen periodes, expliciet geklas-
seerd als gelijkgesteld. Binnen deze groep van ge-
lijkstelde periodes, kunnen enkele types onderschei-
den worden. Zo kan men het onderscheid maken 
tussen periodes van legerdienst, periodes die gedekt 
worden via diplomabonificaties, periodes van loop-
baanonderbreking, en alle andere in aanmerking 
genomen periodes van afwezigheid. Deze laatste 
afwezigheden maken de belangrijkste vorm van 
gelijkstellingen uit, gevolgd door de diplomabonifi-
caties. Bij vrouwen zijn de periodes van loopbaan-
onderbreking de derde belangrijkste vorm van ge-
lijkstelling, bij mannen de periode van legerdienst.

Het belang en de samenstelling van 
gelijkgestelde periodes bij de actieve 
bevolking

In de voorgaande paragraaf gingen we in op het 
belang en de samenstelling van gelijkgestelde peri-
odes voor een staal van recent gepensioneerde in-
dividuen. Het valt niet uit te sluiten dat loopbanen 
voor jongere generaties zich anders ontwikkelen. 
In deze sectie gaan we kort in op enkele vaststellin-
gen inzake gelijkgestelde periodes voor generaties 
die momenteel 30, 40 en 50 jaar zijn. Omwille van 
databeperkingen wordt informatie over ambtena-
ren op actieve leeftijd niet gepresenteerd.

Gebruikte gegevens

Om inzicht te krijgen in het belang en de samen-
stelling van gelijkgestelde periodes bij werknemers 
en zelfstandigen op actieve leeftijd, baseren we ons 
opnieuw op de geaggregeerde statistieken die in 
2013 werden aangeleverd door de RVP, Sigedis en 
RSVZ aan de toenmalige Commissie Pensioenher-
vorming 2020-2040. Meer bepaald maken we ge-
bruik van geaggregeerde statistieken die betrekking 
hebben op een populatie op actieve leeftijd die in 
2011 een zuivere loopbaan kenden als werknemer 
of zelfstandige. Voor de omvang en genderverde-
ling van deze populatie verwijzen we naar RVP, Si-
gedis en RSVZ (2013).

Het belang van gelijkgestelde periodes

We bekijken eerst het belang van de gelijkstellingen 
bij de mannelijke bevolking op actieve leeftijd in 
2011. We zien dat op dertigjarige leeftijd gemid-
deld 21% van de loopbaan als werknemer werd 
gelijkgesteld, op veertig- en vijftigjarige leeftijd is 
dat 22%. Bekijken we het belang van de gelijkstel-
lingen bij de vrouwelijke beroepsbevolking, dan 
zien we dat op dertigjarige leeftijd gemiddeld 30%, 
op veertigjarige leeftijd 32% en op vijftigjarige leef-
tijd gemiddeld 33% van de werknemersloopbaan is 
gelijkgesteld.

Bij de zelfstandige mannen vinden we dat op der-
tig- en op veertigjarige leeftijd gemiddeld 0,4% van 
de loopbaan werd gelijkgesteld en op vijftigjarige 
leeftijd 0,5%. Bij de vrouwen zien we op dertigjarige 
leeftijd gemiddeld 0,1% gelijkstelling, op veertigja-
rige leeftijd 0,7% en op de leeftijd van vijftig hadden 
vrouwen met een zuivere loopbaan als zelfstandige 
tot dan toe 0,8% van de loopbaan gelijkgesteld.

De samenstelling van gelijkgestelde periodes

Omdat het pas vanaf eind jaren 1990 en vooral 
vanaf 2003/2005 mogelijk is om een gedetailleerd 
onderscheid te maken naar type gelijkstelling (zie 
supra), bekijken we voor werknemers enkel de 
samenstelling van de gelijkgestelde periodes bij 
dertigjarigen (voor deze leeftijdsgroep kan het me-
rendeel van de gelijkgestelde periodes duidelijk 
van elkaar worden onderscheiden). Bij mannelijke 
werknemers is werkloosheid veruit de belangrijk-
ste gelijkgestelde periode (77% van alle gelijkstel-
lingen). Daarna volgen ziekte en invaliditeit (13%), 
diverse minder belangrijke gelijkstellingen (4%), 
loopbaanonderbreking en tijdskrediet (0,7%), ar-
beidsongeschiktheid en beroepsziekten (0,5%) en 
regularisatie van studieperiodes (0,1%). Niet ge-
identificeerde gelijkgestelde periodes (inclusief 
gratis gelijkstelling) maken nog steeds 5% van alle 
gelijkstellingen uit. Ook bij werkneemsters is de 
belangrijkste gelijkgestelde periode die van werk-
loosheid (66%), gevolgd door ziekte en invaliditeit 
(24%) – inclusief moederschapsrust. Loopbaanon-
derbreking en tijdskrediet maakt 5% van alle gelijk-
gestelde periodes uit, ‘diverse’ gelijkstellingen 2%, 
arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten 0,5% en 
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themaverloven 0,1%. Niet geïdentificeerde gelijkge-
stelde periodes bedragen 3%.

Bij zelfstandigen bestaat de gelijkstelling uitsluitend 
uit ziekte en invaliditeit. In dit verband kan wel her-
haald worden dat de studieperiode van zelfstandi-
gen, in tegenstelling tot werknemers, op latere leef-
tijd kan worden geregulariseerd en dat deze regu-
larisatie een invloed kan hebben op het beeld van 
het hier bestudeerde onderdeel van de loopbaan.
De gelijkgestelde periodes van individuen met een 
gemengde loopbaan verschillen nauwelijks van die 
van werknemers en worden dan ook niet afzonder-
lijk besproken.

Mogelijke conclusies met het oog op 
verder werk

Dit artikel gaf een overzicht van de bestaande cij-
fers over gelijkstellingen en een eerste aanzet tot 
vergelijking over de stelsels. Vooral deze laatste 
vergelijking werd erg bemoeilijkt door een gebrek 
aan een stelseloverschrijdend begrippenkader als-
ook door een te weinig gedetailleerde gegevens-
verzameling.

Het gebrek aan een stelseloverschrijdend begrip-
penkader uit zich in het feit dat op dit moment 
dezelfde termen vaak andere ladingen dekken in 
verschillende pensioenstelsels. In het zelfstandi-
genstelsel, bijvoorbeeld, worden periodes die pas 
gelijkgesteld worden na het betalen van bijdragen 
direct begrepen onder de globale noemer gelijk-
gestelde periode, terwijl dergelijke periodes in het 
werknemersstelsel als geregulariseerde periodes 
worden geklasseerd. Een grondige studie van de 
gelijkstellingen veronderstelt dan ook het ontwik-
kelen van een (juridisch onderbouwde) stelselover-
schrijdende terminologie.

Ook de cijfers waarmee gewerkt werd in deze oe-
fening, vertoonden een aantal beperkingen. Zo 
zijn de cijfers voor werknemers en zelfstandigen 
gebaseerd op loopbaangegevens vóór toepassing 
van het principe van de eenheid van loopbaan bij 
de pensioenberekening, terwijl dit bij de ambte-
naren niet het geval is. Maar vooral worden ver-
schillende gelijkgestelde periodes bij ambtenaren 
en in mindere mate bij werknemers administratief 
nog steeds aangeduid als gewerkte periodes. Om 

hieraan tegemoet te komen, zou bijkomende infor-
matie moeten worden ingezameld met betrekking 
tot de mogelijk te onderscheiden inactiviteitsperi-
odes. Dit kan allicht niet via de bestaande admi-
nistratieve kanalen. Sommige personeelsregisters, 
bijgehouden door bepaalde werkgevers, bevatten 
deze informatie wel.

Hans Peeters 
Guy Van Camp 
Federaal Planbureau

Noten
1. Het rapport is te downloaden op http://www.plan.be/ad-

min/uploaded/201606161138310.REP_CEP4_11186.pdf.
2. De in dit artikel gepresenteerde resultaten betreffen zo-

genaamde samengedrukte jaren. Bij werknemers houdt dit 
in dat alle voltijds equivalente (VTE) dagen pensioenop-
bouw opgeteld en gedeeld worden door 14 040 (i.e. 45 VTE 
jaren pensioenopbouw geteld in een zesdagenweek). Bij 
de zelfstandigen worden alle kwartalen pensioenopbouw 
gedeeld door 180 (45 jaar maal 4 kwartalen). Uiteraard 
is dit slechts een manier om loopbanen voor te stellen. 
Voor bepaalde doeleinden is het meer aangewezen om 
een loopbaan op een andere manier samen te vatten. Om 
slechts een voorbeeld te geven: om toegang te hebben 
tot het vervroegd pensioen moet een werknemer in 2016 
minstens een loopbaan van 40 jaar hebben. Een loopbaan-
jaar wordt daarbij geteld als een jaar met minstens één 
derde van een VTE-kalenderjaar pensioenopbouw. Iemand 
die vier opeenvolgende kalenderjaren één derde van een 
VTE-kalenderjaar pensioenopbouw heeft, zal dus vier loop-
baanjaren hebben volgens deze telling, maar slechts één 
loopbaanjaar als wordt gekeken naar samengedrukte jaren.

3. Merk op dat bovenstaande cijfers een onderschatting 
kennen van de beperkte loopbanen van vrouwen. Wan-
neer binnen een gezin het alleenstaandenpensioen van 
de partner met het laagste pensioeninkomen minder dan 
25% bedraagt van het alleenstaandenpensioen van de 
partner met het hoogste pensioeninkomen, ontvangt deze 
laatste een gezinspensioen. De behandeling van het pen-
sioen van de partner met de laagste pensioeninkomsten 
verschilt naargelang de pensioenstelsels waarbinnen de 
verschillende pensioenrechten van het koppel zich bevin-
den. Wanneer de pensioenrechten van de twee partners 
zich binnen verschillende pensioenstelsels situeren, wordt 
het kleine pensioen uitgekeerd en wordt het gezinspen-
sioen van de kostwinner met dit kleine pensioenbedrag 
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verminderd. Wanneer de pensioenrechten van het koppel 
zich binnen hetzelfde stelsel bevinden, valt het kleine 
pensioen echter weg en wordt het gezinspensioen van de 
kostwinner volledig uitgekeerd. In dit laatste geval zijn de 
korte loopbanen van vrouwen niet opgenomen in de hier 
gepresenteerde cijfers.

4. Merk op dat deze cijfers gebaseerd zijn op een vergelijking 
van een geaggregeerd aantal gelijkgestelde dagen en een 
geaggregeerd aantal dagen pensioenopbouw. Individuen 
met een lange loopbaan zullen dus impliciet een groter 
gewicht hebben dan individuen met een kortere loopbaan.

5. Gegevens over de samenstelling van de gelijkstelling voor 
individuen met een gemengde loopbaan worden niet ge-
presenteerd omdat deze moeilijk te interpreteren zijn. 
Deze kennen immers zowel gelijkgestelde periodes in het 
werknemersstelsel als in het zelfstandigenstelsel.
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