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De combinatie van meer gepensioneerden met een hogere 
levensverwachting, enerzijds, en relatief minder bijdrage-
plichtigen, anderzijds, zet het wettelijk pensioen (de eer-
ste pensioenpijler) onder toenemende druk. Een aanvulling 
vanuit de tweede pensioenpijler (beroepspensioenen) is dan 
ook noodzakelijk om werknemers toe te laten hun levens-
standaard na pensionering te handhaven. 

Omdat “facts and figures” in de praktijk veel meer zeggen 
dan slogans, wil Assuralia aan de hand van cijfers en gra-
fieken een duidelijk beeld schetsen van de noodzaak en de 
rol van de tweede pensioenpijler. Dit document beschrijft 
in het bijzonder de pensioenopbouw voor de loontrekken-
den. Dit neemt evenwel niet weg dat soortgelijke conclusies 
eveneens voor zelfstandigen gelden.
 
In een eerste deel wordt de huidige toestand van het wet-
telijke pensioen onder de loep genomen alsook de impact 
van de toekomstige demografische tendensen op de eerste 
pensioenpijler.

Een tweede deel belicht de rol die de tweede pensioenpij-
ler kan spelen in de pensioenopbouw van de toekomstige 
gepensioneerden, wat de huidige situatie van de tweede 
pensioenpijler is, alsook welke toekomstige uitdagingen op 

dit vlak leven. Met de Wet op de Aanvullende Pensioenen 
(WAP), die in 2004 in werking getreden is, heeft de overheid 
het kader gecreëerd voor een verdere uitbouw en democra-
tisering van de tweede pensioenpijler. Er wordt dan ook kort 
stilgestaan bij het effect van deze wet.
 
Assuralia wil met dit document een bijdrage leveren aan het 
huidige pensioendebat. De overheid heeft immers een Nati-
onale Pensioenconferentie opgestart die tot doel heeft het 
Belgische pensioenstelsel te hervormen en te moderniseren 
en een reflectie op gang te brengen omtrent de verschil-
lende aspecten van ons pensioenstelsel. Het is onontbeerlijk 
dat deze Conferentie de nodige aandacht schenkt aan de 
tweede pensioenpijler die mee de levenstandaard van ge-
pensioneerden op peil kan houden. De resultaten van deze 
Conferentie moeten de noodzakelijke uitbouw en ontwik-
keling van de tweede pensioenpijler, die door de WAP en 
de WAPZ (WAP voor zelfstandigen) ingezet werden, verder 
ondersteunen. 

Bart Vandermeiren
dap@assuralia.be

Inleiding
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Het Belgische pensioenbeleid steunt op volgende pijlers : 

 De eerste pensioenpijler vormt de basis van de Belgische 
pensioenopbouw. Via deze pijler verschaft de overheid een 
wettelijk pensioen aan de Belgen. Dit wettelijke pensioen 
wordt gefinancierd op basis van repartitie : de bijdragen 
die op het loon van de actieve bevolking worden inge-
houden, worden onmiddellijk verdeeld (repartitie) aan de 
gepensioneerden. Binnen de eerste pensioenpijler zijn er 
drie pensioenstelsels: 
- een pensioenstelsel voor loontrekkenden;
- een pensioenstelsel voor zelfstandigen;
- een pensioenstelsel voor ambtenaren. 

 De tweede pensioenpijler betreft de aanvullende pensi-
oenen die een loontrekkende of zelfstandige in het kader 
van zijn beroepsactiviteit opbouwt. Voor een loontrek-
kende wordt dit aanvullende pensioen ingevoerd door 
de werkgever of sector waartoe hij of zij behoort. In te-
genstelling tot de eerste pensioenpijler wordt de tweede 
pensioenpijler gefinancierd op basis van kapitalisatie: het 
opgebouwde pensioen is het resultaat van de kapitalisatie 
van de gestorte pensioenbijdragen die door de werkgever 
en/of de werknemer/zelfstandige betaald worden. 

 De derde pensioenpijler bevat de aanvullende pensioenen 
die iemand op vrijwillige en individuele basis opbouwt 
en die door de overheid fiscaal aangemoedigd worden. 
Deze pensioenen worden eveneens gefinancierd op basis 
van kapitalisatie. De derde pensioenpijler bevat meer be-
paald:
- het pensioensparen (met een maximale bijdrage van 

870 euro voor het inkomstenjaar 2009);
- het lange termijnsparen (met een –afhankelijk van de 

effectieve beroepsinkomsten- maximaal fiscaal aftrek-
bare bijdrage van 2.080 euro voor het inkomstenjaar 
2009).

In de literatuur is er naast bovenstaande pijlers soms ook 
nog sprake van een vierde pensioenpijler die het sparen zon-
der fiscale voordelen of het vrij beleggen, alsook het verwer-
ven van een eigen woning, omvat.

Dit document heeft enkel betrekking op de aanvullende 
pensioenopbouw in de tweede pensioenpijler voor loon-
trekkenden.

1. Het Belgische pensioenhuis :  
drie pijlers

3e  
pijler

2e  
pijler

1e  
pijler

Individueel aanvullend pensioen
individu
kapitalisatie

Arbeidsgebonden aanvullend pensioen
ondernemingen/sectoren/zelfstandigen
kapitalisatie

Wettelijk pensioen
overheid + sociale partners
repartitie
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I Relatief lage pensioenbedragen

Momenteel bedraagt het wettelijke pensioen in België ge-
middeld 1.119 euro bruto per maand. 

Dit bedrag betreft een gemiddelde en dient dan ook met de 
nodige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het pen-
sioenbedrag dat een individu ontvangt, verschilt immers 
sterk naargelang het geslacht (mannen hebben gemiddeld 
gezien een hoger pensioen dan vrouwen), de pensioenre-
geling (overheidspensioenen liggen een stuk hoger dan de 
pensioenen voor werknemers en zelfstandigen), de leeftijd 
(oudere gepensioneerden genieten over het algemeen een 
lager pensioen dan jonggepensioneerden) en de aard van 
de carrière (de vrouwen kennen bijvoorbeeld, meer dan 
mannen, een minder homogene loopbaan). Het gemiddelde 
pensioenbedrag is dan ook het beeld van een heterogene 
groep van gepensioneerden maar geeft niettemin een indi-
catie van de hoogte van het wettelijk pensioen.
 
Grafiek 1 geeft een overzicht van de gemiddelde bruto-
maandbedragen voor het wettelijk pensioen in 2007 per 
arbeidsstatuut. Hieruit kan men afleiden dat het wettelijk 

pensioen van een loontrekkende resp. zelfstandige 2 resp. 
3 keer lager ligt dan dat van een ambtenaar en dat deze 
bedragen gemiddeld gezien ontoereikend zijn om de levens-
standaard van gepensioneerden op peil te houden:

 deze bedragen liggen immers nauwelijks hoger dan de 
Europese armoededrempel (deze bedraagt 860 euro voor 
een alleenstaande en 1.290 euro voor een koppel);

 de gemiddelde kostprijs voor verblijf in een rusthuis (nl. 
1.285 euro in 2008) ligt een stuk boven het gemiddelde 
pensioen. Deze gemiddelde kost heeft bovendien enkel 
betrekking op de gemiddelde dagprijs in een rusthuis. Bij-
komende persoonlijke kosten (dokterskosten, persoonlijke 
was,…) zijn hier niet inbegrepen.

Diverse enquêtes hebben reeds uitgewezen dat de Belg 
–ondanks de alarmerende berichten in de media- de hoog-
te van zijn wettelijke pensioen een stuk hoger inschat dan 
de realiteit. Zo verwacht de meerderheid van de Belgische 
werknemers een wettelijk pensioen van meer dan 1.400 
euro te ontvangen.

2. Huidige situatie wettelijk pensioen :  
enkele cijfers

Grafiek 1 Gemiddeld uitgekeerd bruto-pensioen / maand (2007)
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I Zeer lage Belgische vervangingsratio, in het bij-
zonder voor hogere inkomens

De vervangingsratio van het wettelijke pensioen geeft de 
verhouding weer van het pensioeninkomen tijdens het eer-
ste jaar van pensionering ten opzichte van het verdiende 
loon over de ganse beroepsloopbaan.

Grafiek 2 illustreert de “theoretische vervangingsratio” voor 
een Belgische loontrekkende in functie van zijn loon tijdens 
een carrière van 40 jaar. Voor een werknemer die gedurende 
zijn loopbaan het gemiddeld loon (dit bedraagt zo’n 2.700 
euro/maand volgens een studie van de FOD Economie in 
2007) verdient, bedraagt de theoretische bruto-vervan-
gingsratio ongeveer 40% terwijl de netto-vervangingsratio, 
die rekening houdt met de toepasbare fiscaliteit, 63% be-
draagt. Voor hogere inkomens neemt deze vervangingsratio 

nog verder af. Voor een inkomen dat dubbel zo hoog is als 
het gemiddelde salaris bedraagt de bruto-vervangingsratio 
amper meer dan 20%. 

Zo zal een voltijdse Belgische werknemer die het gemid-
delde maandloon van 2.700 euro bruto per maand verdient, 
een bruto-pensioen van 1.080 euro ontvangen. Een werk-
nemer die daarentegen maandelijks 5.400 bruto verdient, 
ontvangt na een carrière van 40 jaar slechts een bruto-pen-
sioen van 1.270 euro/ maand.
 
Bovenstaande cijfers betreffen theoretische ratio’s geba-
seerd op een carrière van 40 jaar. De meeste loontrekken-
den halen in de praktijk geen beroepscarrière van 40 jaar 
en dus zal de effectieve vervangingsratio nog een stuk lager 
liggen dan deze aangegeven in de grafiek.

Grafiek 2 Theoretische vervangingsratio Belgische loontrekkende  
i.f.v. loon (loopbaan = 40 jaar)*
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I Belgische vervangingsratio bij de laagste  
van Europa

Een vergelijking van de vervangingsratio’s op Europees ni-
veau leert dat de Belgische cijfers bij de laagste van Europa 

zijn. Voor een gemiddeld inkomen kennen enkel het Ver-
enigd Koninkrijk en Duitsland een lagere vervangingsratio 
(grafiek 3). Voor hogere inkomens (2x het gemiddelde in-
komen) doet enkel het Verenigd Koninkrijk het slechter dan 
België (grafiek 4).

Grafiek 3

Grafiek 4

Theoretische vervangingsratio loontrekkende bij pensionering
(loopbaan = 40 jaar, gemiddeld loon)*

Theoretische vervangingsratio loontrekkende bij pensionering
(loopbaan = 40 jaar, 2 x gemiddeld loon) *
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I Zeer grote solidariteit binnen de eerste  
pensioenpijler

Het Belgische wettelijke pensioensysteem wordt geken-
merkt door een zeer sterke solidariteit binnen het stelsel 
die maakt dat het ontvangen pensioen nooit in verhouding 
staat tot de bijdragen die een persoon betaald heeft. Dit kan 
onder andere geïllustreerd worden aan de hand van de fair 
attrition rate die een indicatie geeft van de mate waarin het 
uitgekeerde pensioenbedrag actuarieel gezien overeenkomt 
met de bijdragen die hiervoor gestort werden. 

De fair attrition rate (FAR) wordt gedefinieerd als de pro-
centuele variatie die op de wettelijke pensioenprestatie 
(geactualiseerde som van pensioenuitkeringen) van een in-
dividu moet toegepast worden opdat dit bedrag actuarieel 
gelijkwaardig zou zijn aan de geactualiseerde som van zijn 
(sociale) bijdragen. Schematisch uitgedrukt heeft men dus 
dat de (geactualiseerde som van pensioenuitkeringen) x (1 + 
FAR) = geactualiseerde som van betaalde sociale bijdragen..

Tabel 1 geeft de fair attrition rate voor enkele typegevallen. 
Hieruit volgt onder andere dat 

 het alleenstaandenpensioen voor een man met een ge-
middeld inkomen, met 35% opgetrokken moet worden 
(voor zover dit pensioen pas vanaf 65 opgenomen wordt) 
opdat dit actuarieel in evenwicht zou zijn met de gestorte 
sociale pensioenbijdragen;

 ditzelfde pensioen met 12% opgetrokken moet wor-
den wanneer hij vervroegd op pensioen zou gaan vanaf  
60 jaar.

Samengevat heeft men dat het wettelijke pensioensysteem 
een herverdelend effect genereert 

 van hoge naar lage inkomens: de bijdragen worden be-
rekend op het volledige onbegrensde loon maar de pen-
sioenprestatie wordt berekend op basis van een gepla-
fonneerd loon. Voor 2007 bedroeg dit loonplafond zo’n 
45.000 euro. Het deel van het loon boven dit bedrag 
wordt niet in rekening gebracht voor de berekening van 
de pensioenprestatie terwijl op dit deel wel sociale bijdra-
gen geheven worden. Momenteel ligt het loon van zo’n 
40% Belgische mannelijke bedienden reeds boven dit 
loonplafond. Dit aandeel zal tegen 2050 toenemen tot 
zo’n 60% (cijfers Planbureau); 

 van mannen naar vrouwen: aangezien vrouwen gemid-
deld gezien langer leven dan mannen, zullen zij ook langer 
van hun pensioen genieten; 

 van gepensioneerden met een alleenstaandenpensioen 
naar gepensioneerden met een gezinspensioen. Voor 
gelijke bijdragen, genieten gepensioneerden met een  
gezinspensioen van een hoger pensioenbedrag dan ge-
pensioneerden met een alleenstaandepensioen; 

 van personen die pensioneren op 65 jaar naar personen 
die vervroegd op pensioen gaan. Er wordt immers geen 
betekenisvolle herrekening uitgevoerd in geval van een 
vervroegde pensioenopname. 

Tabel 1
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I Levensverwachting is sterk toegenomen in laat-
ste eeuw

Grafiek 5 geeft de evolutie van de levensverwachting sinds 
1890. Hieruit blijkt dat 

 de levensverwachting sinds de jaren ‘50 (tijdstip  
waarop het huidige wettelijke pensioensysteem in reparti-
tie ingevoerd werd) met meer dan 14 jaar toegenomen is;

 er over de jaren heen een verschil van 5 à 6 jaar in levens-
verwachting is tussen mannen en vrouwen. 

I Verdere toename levensverwachting met 5 tot  
6 jaar tegen 2060

Grafiek 6 illustreert de verwachte evolutie van de levens-
verwachting van 65 jarigen. Die neemt met meer dan  
5 (mannen) en 6 (vrouwen) jaar toe over de volgende  
50 jaar. Bij ongewijzigd pensioenbeleid zal het wettelijk 
pensioen dan ook 5 tot 6 jaar langer uitbetaald moeten 
worden dan vandaag. 

3. Wettelijk pensioen :  
demografische evolutie 

Grafiek 5

Grafiek 6

Evolutie levensverwachting bij geboorte  
(periode 1890-2004)

Evolutie levensverwachting op leeftijd 65 jaar  
(periode 2006-2060)
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I Stijgende afhankelijkheidsgraad

Een belangrijke demografische indicator in het kader van 
pensioenen is de afhankelijkheidsgraad die gedefinieerd 
wordt als de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 
de bevolking op arbeidsleeftijd (20 tot 64 jaar). Daar waar 
deze verhouding in 1970 nog 1 op 4 bedroeg, bedraagt deze 
momenteel 1 op 3,5 en zal deze tegen 2050 verder oplopen 
tot 1 op 2: terwijl er momenteel tegenover 1 gepensioneer-
de nog 3,5 actieven staan, zal dit in 2050 maar 2 actieven 
meer zijn (grafiek 7). Aangezien het wettelijk pensioen gefi-
nancierd wordt op basis van repartitie (actieve beroepsbe-
volking betaalt pensioenen van huidige gepensioneerden), 
zal dit zware repercussies hebben op de toekomstige finan-
ciering van deze wettelijke pensioenen. Ten gevolge van de 
stijgende afhankelijkheidsgraad zal een Belgische werkne-
mer in 2050 in principe een dubbel deel van zijn loon moe-
ten bijdragen zonder dat daar voor hem een hoger pensioen 
tegenover zal staan.

I Bevolkingspiramide krijgt vorm van een balk

Grafiek 8 geeft de bevolking per leeftijd weer. Traditioneel 
neemt deze grafiek de vorm van een piramide aan (nl. een 
brede onderlaag van jonge bevolking die afneemt met de 
leeftijd). Door de vergrijzing van de bevolking (stijgende le-
vensverwachting, stijgende afhankelijkheidsgraad) zal deze 
piramide meer en meer de vorm van een balk aannemen. 

Grafiek 8

Grafiek 7

Afhankelijkheidsgraad 65+ / (20-65)

Evolutie Belgische bevolkingspiramide  
tussen 2007 en 2050
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I Budgettaire kost wettelijk pensioen stijgt met 
50% 

Sinds 2001 brengt de Studiecommissie voor de Vergrijzing 
(SCvV) jaarlijks verslag uit van de budgettaire kosten die ge-
paard gaan met de vergrijzing van de bevolking. Tabel 2 en 
grafiek 9 geven de budgettaire meerkost van de vergrijzing 
voor de diverse posten van de Sociale Zekerheid :

 de budgettaire meerkost van de vergrijzing zou tussen nu 
en 2030 4,3% van het bruto binnenlandse product (BBP) 
belopen en tegen 2050 zou het al gaan om 6,3%. In lo-
pende prijzen betekent dit een jaarlijkse extrakost van  
21 miljard euro of zo’n 170 euro per maand per Belgische 
inwoner.

 de meerkost van de vergrijzing is vooral op rekening te 
schrijven van de pensioenuitgaven en de gezondheidsuit-
gaven die tegen 2050 met ongeveer de helft stijgen. De 
pensioenuitgaven stijgen van 8,8% van het BBP in 2007 
naar 13,3% van het BBP in 2050. De gezondheidsuitgaven 
stijgen van 7% in 2007 naar 10,4% van het BBP in 2050. 

In vergelijking met de voorspellingen in het eerste jaarver-
slag van 2002, is de budgettaire meerkost van de vergrijzing 
tegen 2030 met 40% naar boven herzien. De effectieve kost 
met betrekking tot de vergrijzing riskeert in de praktijk dan 
ook nog hoger te liggen dan momenteel ingeschat wordt.

4. Wettelijk pensioen :  
kost vergrijzing

Tabel 2

Grafiek 9

Simulatie kosten Sociale Zekerheid (in % van BBP)

Budgettaire extra-kost vergrijzing in België t.o.v. 2007 (in % van BBP)
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I Kost vergrijzing in België bij de hoogste van  
Europa

Grafieken 10 en 11 vergelijken de meerkost van de vergrij-
zing in Europa. Er kan vastgesteld worden dat de Belgische 
meerkost:

 op middellange termijn (tegen 2030) bijna de hoogste 
van Europa is;

 op lange termijn (tegen 2050) nog steeds een stuk boven 
het Europese gemiddelde ligt. 

Grafiek 11

Grafiek 10 Extra-kost vergrijzing in EU tussen 2010-2030 (in % van BBP)

Extra-kost vergrijzing in EU tussen 2010-2050 (in % van BBP)
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I Noodzaak van een tweede pensioenpijler

Voorgaande cijfers tonen aan dat het wettelijk pensioen on-
der druk komt te staan :

 het wettelijke pensioen van loontrekkenden en zelfstandi-
gen is in België reeds relatief laag;

 de vervangingsratio met betrekking tot het wettelijke 
pensioen in België is bij de laagste van Europa;

 de koppeling tussen bijdragen en pensioenprestatie is 
sterk vervaagd (cfr. gebruik van geplafonneerd loon voor 
berekening van de pensioenprestatie);

 de verwachte demografische evolutie leidt ertoe dat 
- het aantal gepensioneerden toeneemt ten gevolge van 

de pensionering van de babyboom-generatie;
- gepensioneerden in 2050 gemiddeld 5 tot 6 jaar langer 

leven;
- er relatief gezien minder bijdrageplichtigen zullen zijn.

Een aanvullend tweede pijlerpensioen is dan ook onont-
beerlijk opdat toekomstige gepensioneerden hun levens-
tandaard op peil zouden kunnen houden. De overheid is 
zich bewust van deze noodzaak en heeft via de WAP (Wet 
op de Aanvullende Pensioenen) van 28 april 2003 het kader 
voor een verdere uitbouw van deze tweede pensioenpijler 
gecreëerd. Verder werd de aanvullende pensioenopbouw 
voor zelfstandigen via het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen 
voor Zelfstandigen) geregeld via de Wet op de Aanvullende 
Pensioenen Zelfstandigen (WAPZ) van 24 december 2002.

Tabel 3 illustreert de impact van een tweede pijlerpensi-
oen op de globale (theoretische) vervangingsratio van een 
gepensioneerde met een beroepsloopbaan van 40 jaar. In 
de veronderstelling van een aanvullend pensioenplan, inge-
voerd in 1992, met een vaste bijdrage van 4,25% van het 
salaris, neemt de bruto-vervangingsratio met 6 tot 9% toe. 
Zo zal iemand die gedurende zijn volledige carrière het ge-
middelde loon verdient, zijn vervangingsratio dus met zo’n 
9% zien stijgen. 

I Eerste en tweede pensioenpijler hebben elk een 
specifieke rol

De toekomstvisie voor pensioenen moet oog hebben voor 
een combinatie van de eerste en de tweede pensioenpijler 
waarbij elke pijler zijn specifieke rol heeft :

 de eerste pensioenpijler blijft de essentiële hoeksteen van 
de Belgische verzorgingsstaat en dient 
- een pensioeninkomen voor gepensioneerden te ver-

schaffen;
- het armoederisico bij gepensioneerden te beperken.

 de tweede pensioenpijler dient de levensstandaard van 
toekomstige gepensioneerden op peil te houden. 

Voor deze toekomstvisie bestaat een ruim politiek en sociaal 
draagvlak, getuige daarvan de gezamenlijke verklaring van 
de sociale partners en de Regering in 2001 “tot bevordering 
van de aanvullende pensioenen als onderdeel van een soci-

5. Rol van de tweede pensioenpijler

Tabel 3
Theoretische vervangingsratio voor een alleenstaande werknemer  
met een loopbaan van 40 jaar
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aal pensioenbeleid” die de basis vormde voor de latere Wet 
op de Aanvullende Pensioenen (WAP) waarmee een verdere 
uitbouw en democratisering van de tweede pensioenpijler 
beoogd wordt. 

Bovenstaande combinatie biedt bovendien ook het voordeel 
van diversificatie (combinatie van een systeem in repartitie 
met een gekapitaliseerd systeem) waardoor de troeven van 
beide financieringssystemen elkaar versterken. 

I Sterke solidariteit in het pensioenstelsel blijft 
spelen, zelfs met de fiscale voordelen uit de 
tweede pensioenpijler

Zoals hiervoor reeds aangehaald, kent de eerste pensioen-
pijler een sterke solidariteit van hogere inkomens naar la-
gere inkomens (cfr. tabel 1). Zelfs wanneer men rekening 
houdt met de fiscale tegemoetkomingen voor de tweede 
pensioenpijler, blijft er in zijn totaliteit op het vlak van pen-
sioenen nog een sterke solidariteit van hogere naar lagere 
inkomens spelen zoals blijkt uit onderstaande grafiek. 

Grafiek 12 illustreert het bedrag (uitgedrukt als % van het 
startsalaris) dat men gedurende een carrière van 40 jaar 
netto in het pensioensysteem steekt

 om de solidariteit in het systeem van de 1e en de 2e pen-
sioenpijler te financieren;

 rekening houdende met de (para)fiscaliteit van de tweede 
pensioenpijler.

Zo bedraagt voor een loontrekkende met een startsalaris 
van 35.000 euro het verschil tussen de kapitalisatie van de 
sociale zekerheidsbijdragen voor het wettelijke pensioen 
gedurende een beroepsloopbaan van 40 jaar en de effec-
tieve pensioenuitkering meer dan 300% van dit initiële sa-
laris. Deze persoon “subsidieert” dus tijdens zijn beroeps-
loopbaan zo’n 3 maal zijn volledig jaarsalaris als solidariteit 
in het pensioenstelsel. Als men ook rekening houdt met de 
fiscale incentives in het kader van een maximaal tweede 
pijlerplan, dan heeft men nog steeds een netto-solidariteit 
van zo’n 270% van het betreffende initieel salaris. 

De fiscale tegemoetkomingen die de overheid voorziet om 
werkgevers ertoe aan te zetten een aanvullend pensioen op 
te bouwen, ondermijnen de solidariteitsgedachte niet die 
aan de grondslag van pensioenen ligt. Er kan bovendien op-
gemerkt worden dat de overheid via belastingen en taksen 
een deel van deze “overheidskost” terugverdient. Overigens 
beleggen groepsverzekeraars, die ongeveer 80% van de  
beroepspensioenen beheren, een belangrijk deel van hun 
reserves in overheidspapieren waardoor zij de overheid  
van financiering voorzien.

Grafiek 12
Solidariteit in de pensioenen (eerste en tweede pijler)  
uitgedrukt als % van het startloon
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I Ongeveer 60% van loontrekkenden is aangeslo-
ten bij 2e pensioenpijler

De opbouw van een aanvullend pensioen via de tweede 
pijler is in de praktijk reeds voor veel loontrekkenden een 
realiteit zoals blijkt uit het grote aandeel loontrekkenden 
dat momenteel reeds een tweede pijlerpensioen opbouwt 
(grafiek 13). Desalniettemin blijft nog een belangrijk deel 
van de werknemers (ruim 1 miljoen) verstoken van een aan-
vullend tweede pijlerpensioen. 

I Jaarlijkse stortingen 2e pensioenpijler = 32% 
stortingen eerste pensioenpijler

Grafiek 14 vergelijkt de bijdragen resp. uitkeringen (in mil-
joen euro, cijfers 2007) in de tweede pensioenpijler ten op-
zichte van de pensioenuitkeringen in de eerste pensioen-
pijler. De bijdragen resp. uitkeringen in de 2e pijler vormen 
32% van de pensioenbijdragen respectievelijk 17% van de 
pensioenuitkeringen in de eerste pijler. 

6. Beeld van de tweede pensioenpijler

Grafiek 14Grafiek 13
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I Overgrote meerderheid pensioenplannen be-
heerd door een groepsverzekeraar

Elke inrichter die een collectieve tweede pijlertoezegging 
doet, is verplicht het financiële beheer van deze pensioen-
toezegging toe te vertrouwen aan hetzij een groepsverzeke-
raar, hetzij een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening 
(kortweg IBP, de nieuwe benaming voor pensioenfondsen).

Grafiek 15 leert dat groepsverzekeraars met meer dan 80% 
van de bijdragen de voornaamste aanbieders van 2e pijler-
pensioenen in België zijn. Dit hoge marktaandeel weerspie-
gelt de voorkeur van inrichters (werkgevers) alsook vakbon-
den (werknemers) voor de groepsverzekering die berust op 
de zekerheid van een gewaarborgd tarief, solvabiliteit en 
een volledige dienstverlening (administratie, rapportering, 
opstellen pensioenreglement en pensioenfiches alsook een 
mogelijke ondersteuning op actuarieel, fiscaal, juridisch en 
boekhoudkundig vlak).

Grafiek 15

Bron: Assuralia + CBFA

De cijfers in grafiek 15 hebben betrekking op de volledige tweede pensioenpijler (met inbegrip van de aanvullende tweede pijlerpensioenen voor 

zelfstandigen). De weergegeven reserves in grafiek 15 betreffen 

 voor groepsverzekeringen : de wiskundige reserves; 

 voor IBP’s : de technische provisies voor samengestelde prestaties. 
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Eén van de belangrijkste doelstellingen die de overheid voor 
ogen had met de invoering van Wet op de Aanvullende Pen-
sioenen (WAP) in 2004, was de uitbouw en democratisering 
van de tweede pensioenpijler. Dat deze wet niet zonder ef-
fect gebleven is, bewijzen onderstaande cijfers.

I Meer sectorplannen 

Met het oog op een verdere democratisering van de tweede 
pensioenpijler, besteedt de WAP bijzondere aandacht aan 
sectorale pensioenstelsels die - omwille van hun ruim toe-
passingsgebied - grote groepen werknemers kunnen berei-
ken.

Het meest recente tweejaarlijkse CBFA-verslag schetst de 
situatie van de sectorplannen eind 2006 :

 20 WAP-conforme sectorplannen (13 hiervan hebben be-
trekking op arbeiders);

 betreffende sectoren bevatten 633.500 werknemers (79% 
arbeiders, 21% bedienden);

 bijna uitsluitend vaste bijdrageplannen met een bijdrage 
van 1% à 1,5%. 

Van bovenstaande 20 sectorplannen zijn er 14 die beheerd 
worden via een groepsverzekering. Ook voor sectoriële pen-
sioenplannen blijkt – net zoals voor ondernemingsplannen 
het geval is - de voorkeur van inrichters dus uit te gaan naar 
een groepsverzekering als favoriet beheersvehikel. 

Sinds eind 2006 zijn er bovendien nog verschillende nieuwe 
sectorplannen bijgekomen zoals bv. de sector meubilering 
(20.000 werknemers), de tuinbouw (20.000 werknemers), 
het personenvervoer (10.000 werknemers) en de schoon-
maak (55.000 werknemers). De non-profitsector voorziet 
vanaf 2010 een sectorplan op te starten.

Zo blijkt dat via sectorplannen meer en meer werknemers 
toegang krijgen tot de tweede pensioenpijler. 

I Meer werknemers, in het bijzonder arbeiders, 
aangesloten bij de tweede pensioenpijler

Sinds de invoegetreding van de WAP is de dekkingsgraad 
van de tweede pensioenpijler gestegen van 50% naar 60%. 
Verder wordt – dankzij de sectorplannen - een sterke toe-
name van het aantal aangesloten arbeiders waargenomen. 
Daar waar tot voor kort slechts een kleine minderheid van 
de arbeiders bij de tweede pensioenpijler aangesloten was, 
schat men dat dit percentage vandaag zo’n 60% bedraagt.

7.  Tweede pensioenpijler :  
evolutie sinds de WAP
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Grafiek 16

I Stijging bijdragen tweede pensioenpijler

Grafiek 16 geeft de evolutie van de bijdragen voor groeps-
verzekeringen weer sinds de invoegetreding van de WAP :

 de laatste jaren wordt een gestage toename van de bij-
dragen groepsverzekeringen waargenomen;

 ofschoon voor sectorplannen de bijdragen sterk toene-
men , blijft het aandeel ervan in het totaal beperkt. Dit is 
het gevolg van de relatief lage bijdragevoeten die sector-
plannen momenteel voorzien.

Evolutie bijdragen groepsverzekeringen (miljoen euro)
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Bovenstaande cijfers illustreren duidelijk dat de democrati-
sering van de tweede pensioenpijler, zoals door de overheid 
beoogd werd, volop aan de gang is. Opdat de tweede pensi-
oenpijler zijn rol ten volle zou kunnen spelen, dient nu werk 
gemaakt te worden van een veralgemening en een verster-
king van de tweede pensioenpijler.

I Veralgemening van de toegang tot de  
2e pensioenpijler

De WAP heeft ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad van de 
2e pensioenpijler gestegen is tot 60% en dat meer en meer 
arbeiders toegang krijgen tot de 2e pensioenpijler. Desalniet-
temin blijft nog een belangrijk deel van de loontrekkenden 
verstoken van een aanvullend pensioen. Een veralgemening 
van de toegang tot de tweede pensioenpijler is dus aan de 
orde, in het bijzonder voor sectoren als de horeca, textiel en 
contractuele ambtenaren. 

I Versterking van de 2e pensioenpijler

Ofschoon meer en meer werknemers toegang krijgen tot 
de 2e pensioenpijler, blijft het niveau van de bijdragen in 
sommige gevallen aan de lage kant. Zo schommelt de ge-
middelde bijdragevoet bij de sectorplannen tussen 1 en 
1,5%. Dergelijke bijdragevoet is evenwel onvoldoende om 
een volwaardig aanvullend pensioen op te bouwen. Dat 
pleit dan weer voor een versterking van de bijdragen aan de 
tweede pensioenpijler. Dit kan gebeuren door 

 meer flexibiliteit in de wetgeving in te voeren om bijko-
mende pensioenstortingen te doen; 

 het geleidelijk optrekken van de bijdragevoet (bv. bij sec-
torplannen).

Grafiek 17 illustreert de mate waarin de vervangingsra-
tio toeneemt door toedoen van een progressief stijgende 
bijdrage. Bij een beroepsloopbaan van 40 jaar kan op die 
manier de vervangingsratio met 18% toenemen. Dergelijke 
progressieve pensioenopbouw in de 2e pijler compenseert 
op korte termijn de daling van de vervangingsratio met be-
trekking tot het wettelijke pensioen en verhoogt deze op 
lange termijn zoals grafiek 18 aantoont. 

8. Tweede pensioenpijler :  
uitdagingen voor de toekomst

Grafiek 17

Bruto-vervangingsratio opgebouwd door progressieve opbouw in tweede pijler
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Voorgaande grafiek toont duidelijk dat – zonder tweede pij-
ler - de vervangingsratio voor toekomstige gepensioneer-
den nog verder zal afnemen. Een aanvullend pensioen uit de 
tweede pijler is dus noodzakelijk om de vervangingsratio op 
te trekken en op die manier de toekomstige gepensioneer-
den een toereikend pensioen te laten genieten. 

Het uitbouwen van dit aanvullende pensioen hoeft voor de 
werkgever niet noodzakelijk een zware financiële belasting 
te betekenen. Grafiek 18 laat immers zien dat het invoeren 
van een pensioenplan met een bescheiden bijdragevoet (1% 
bij de opstart), die in de jaren daarna gradueel opgetrokken 
wordt tot een bijdrage van 7%, reeds na enkele jaren zorgt 
voor een stijging van de totale vervangingsratio. 

Grafiek 18

I Hypothese : bijdrageverloop :

Start op 1%, daarna 0,5% stijging om de 2 jaar (tot max. 7%), na 25 jaar komt het plan op kruissnelheid met een maxi-
male bijdrage van 7%. 

Evolutie totale bruto‐vervangingsratio dankzij progressieve opbouw 
tweede pijler
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ASSURINFO is bestemd voor leden van Assuralia. De inhoud ervan is in principe vertrouwelijk. Het documentaire gedeelte van ASSURINFO bevat 
informatie uit diverse bronnen, waaronder een persoverzicht. Assuralia geeft deze informatie louter als documentatie, wat daarom niet betekent dat 
ze ook achter de inhoud staat.

Het wettelijke pensioen komt in België meer en meer on-
der druk te staan :

 het wettelijke pensioen van loontrekkenden en zelfstan-
digen is in België reeds relatief laag;

 de vervangingsratio van het wettelijk pensioen in ver-
houding tot het laatste loon in België is bij de laagste 
van Europa;

 de koppeling tussen bijdragen en pensioenprestatie is 
sterk vervaagd.

De verwachte demografische evolutie zal bovendien tot 
gevolg hebben dat 

 het aantal gepensioneerden toeneemt ten gevolge van 
de pensionering van de babyboom-generatie;

 de gepensioneerden in 2050 gemiddeld gezien 5 à 6 jaar 
langer leven;

 er relatief gezien minder bijdrageplichtigen zullen zijn.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing schat dan ook dat 
de druk van de uitgaven voor het wettelijke pensioen te-
gen 2050 met ongeveer de helft zal toenemen. 

Dit alles maakt dat de opbouw van een aanvullend pensi-
oen via de tweede pijler een noodzakelijke voorwaarde is 
om de levensstandaard van de toekomstige gepensioneer-
den op peil te houden. De overheid onderschrijft deze visie 
en heeft via de WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) 

van 28 april 2003 het kader voor een verdere uitbouw van 
deze tweede pensioenpijler gecreëerd. Deze wet heeft er 
onder andere voor gezorgd dat

 meer en meer werknemers een aanvullend pensioen via 
de tweede pijler opbouwen (momenteel zo’n 60%);

 ook arbeiders (via de sectorplannen) meer en meer aan 
pensioenbouw via de tweede pijler doen.

Zowel voor ondernemings- als voor sectorplannen blijkt 
de voorkeur van inrichters uit te gaan naar een groepsver-
zekering als favoriet beheersvehikel voor het aanvullende 
pensioen. Groepsverzekeringen zijn met meer dan 80% 
van de bijdragen immers de voornaamste beheerders van 
tweede pijlerpensioenen in België.

Om de levensstandaard van toekomstige gepensioneerden 
veilig te stellen, dient nu verder werk gemaakt te worden 
van een veralgemening en een versterking van de tweede 
pensioenpijler. Dit hoeft niet noodzakelijk een zware fi-
nanciële belasting voor de inrichter te betekenen. Het is 
immers mogelijk om een pensioenplan op te starten met 
een bescheiden bijdragevoet en deze bijdragevoet in de 
daaropvolgende jaren gradueel op te trekken om op die 
manier een toereikend pensioen voor de toekomstige ge-
pensioneerden op te bouwen.

Conclusie
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