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Over PensionStat.be
Ons online platform biedt betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België. PensionStat.be
is een initiatief van Sigedis, de Federale Pensioendienst en het RSVZ. We worden ondersteund door de
FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.
PensionStat.be reikt actuele statistieken aan die vlot toegankelijk zijn voor een breed publiek; van
beleidsmakers en onderzoekers tot pensioenexperten en burgers. Zo draagt PensionStat.be bij tot een
betere kennis over het Belgische pensioenlandschap.
We gaan voor een laagdrempelig, neutraal en geloofwaardig platform. Daarom kiezen we voor een
heldere vaste opbouw per kerncijfer met eenvoudige visualisaties en objectieve duiding in toegankelijk
taalgebruik. Telkens ook met een verklarende begrippenlijst, transparante methodologie en een
doorverwijzing naar de achterliggende opendata.
Onze statistieken zijn gebaseerd op kwaliteitsvolle populatiedata onder andere uit de databank over
aanvullende pensioenen van Sigedis (db2p) en de gegevensbanken over wettelijke pensioenen van de
Federale Pensioendienst en RSVZ.
https://www.pensionstat.be/nl
PensionStat@sigedis.fgov.be
Overname wordt toegestaan, behalve voor handelsdoeleinden, mits bronvermelding.

Inleiding
Het regeerakkoord voorziet een verdere veralgemening van de tweede pensioenpijler. De minister van
pensioenen stelt in haar beleidsverklaring dat elke werknemer een aanvullend pensioen moet kunnen
opbouwen. Bovendien moet de jaarlijkse bijdrage aan die tweede pijler voor elke werknemer minstens
gelijk zijn aan 3% van het bruto jaarloon. De sociale partners worden uitgenodigd om na te denken over
hoe een ruimere dekking zo snel als mogelijk gerealiseerd kan worden.
Dit rapport analyseert de huidige situatie op het vlak van tweedepijlerpensioenen voor werknemers in
België.
Het eerste deel van dit rapport schetst een algemeen beeld van de aanvullende pensioenopbouw voor
werknemers. We analyseren eerst de deelname aan de tweede pensioenpijler: hoeveel werknemers
bouwen aanvullend pensioen op en hoeveel vallen uit de boot? Vervolgens onderzoeken we de hoogte
van de dekking: hoeveel aanvullend pensioen bouwen werknemers jaarlijks op? We kijken telkens hoe
de realiteit zich verhoudt tot de doelstelling in het regeerakkoord: hoe ver zijn we verwijderd van een
bijdragepercentage van 3% voor alle werknemers? Tot slot gaan we na wat er nodig zou zijn om de
kloof tot dit streefdoel te dichten.
Het tweede deel van dit rapport bevat een meer gedetailleerde analyse op basis van het profiel van de
werknemers. We bekijken hoe de aanvullende pensioenopbouw van werknemers verschilt naargelang
het loon dat ze verdienen, de bedrijfssector waarin ze werken en het soort plan waarin ze hun
aanvullend pensioen opbouwen.

1.
1.1.

Aanvullende pensioenopbouw – algemene cijfers
Participatiegraad: hoe groot is de deelname?

We nemen alle mensen onder de loep die in 2019 in België woonden én werkten als werknemer. We
selecteren enkel werknemers die in de loop van 2019 minstens één dag effectief werkten en hiervoor
minstens een dagloon van 73,28 euro (gebaseerd op het gewaarborgd gemiddeld minimum
maandloon) ontvingen. De geselecteerde populatie en gebruikte data worden verder beschreven in
bijlage 1 ‘Methodologie – databronnen en populatie’.
Voor deze werknemers meten we hoe groot hun deelname is aan de tweede pensioenpijler. We gaan
na of zij tussen begin 2019 en begin 2020 actief bijkomende rechten opbouwden in een aanvullend
pensioenplan voor werknemers. De informatie over de aanvullende pensioenopbouw is gebaseerd op
gegevens uit de databank db2p (zie gedetailleerde toelichting in bijlage 1).
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Meer dan één op drie werknemers bouwde in 2019 geen extra pensioen voor later op
Uit tabel 1 blijkt dat 1.328.248 werknemers (of 36%) in 2019 geen bijkomende aanvullende
pensioenrechten opbouwden. 64% van de Belgische werknemers (of 2.383.263 mensen) was in 2019
wel actief aangesloten bij een aanvullend pensioenplan via hun huidige job.
De participatiegraad die we hier berekenen voor alle Belgische werknemers ligt met 64,21% iets lager
dan de participatiegraad die we op penisonstat.be berekenden. Op PensionStat.be berekenden we voor
effectief werkende werknemers die actief aanvullend pensioen opbouwden een participatiegraad van
68,80% in 2019 en van 69,63% in 2020. De berekeningswijze van de participatiegraad in dit rapport is
niet exact dezelfde als deze die we gebruiken op PensionStat.be. De variaties in de berekeningswijze
die het verschillende resultaat allicht kunnen verklaren, worden toegelicht in bijlage 1 ‘Methodologie –
Maatstaven – Participatiegraad’. De participatiegraad is lager bij vrouwen (slechts 57%) dan bij mannen
(71%).

Tabel 1. Deelname aan de tweede pensioenpijler bij Belgische werknemers in 2019
Aanvullende
pensioenopbouw in
2019?

#

%

#

%

#

%

Geen

553.590

29

774.658

43

1.328.248

36

Wel

1.363.873

71

1.019.390

57

2.383.263

64

Totaal

1.917.463

100

1.794.048

100

3.711.511

100

1.2.

Mannen

Vrouwen

Totaal

Bijdragepercentage: hoe hoog is de opbouw?

Vervolgens richten we ons op de hoogte van de aanvullend pensioenopbouw voor werknemers. Op
basis van de individuele rekeningstanden in db2p berekenen we de jaarlijkse opbouw of aangroei van
reserves per aangeslotene. Die jaarlijkse aangroei is – na correcties voor het rendement – een goede
indicatie van de jaarlijkse bijdrage per aangeslotene. We gebruiken deze indicatie ook voor de
Wijninckxbijdrage. Voor meer details over de berekening van de jaarlijkse bijdrage, zie bijlage 1.
Voor een correct zicht op de hoogte van de dekking, meten we hoe de jaarlijkse bijdrage aan het
aanvullend pensioen voor werknemers zich verhoudt tot hun bruto jaar loon. Per werknemer zetten
we de bijdrage af tegen het loon. We drukken die verhouding uit als een percentage en spreken verder
van het ‘bijdragepercentage’.
In de verdere cijfers hebben we telkens ook bijzondere aandacht voor het streefdoel dat in het
regeerakkoord werd vooropgesteld: een bijdragepercentage van 3%. We gaan na voor hoeveel mensen
de jaarlijkse bijdrage aan de aanvullende pensioenopbouw die drempel van 3% bereikt.
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Drie op vier werknemers haalt het vooropgestelde streefdoel niet
In tabel 2 zien we dat 76% van de geselecteerde werknemers, ruim 2,8 miljoen mensen, het
vooropgestelde bijdragepercentage van 3% niet haalt. Slechts voor 24% van de werknemers was de
bijdrage voor het aanvullend pensioen in 2019 wel gelijk aan 3% of meer van hun brutoloon.

Tabel 2. Bijdragepercentage voor aanvullende pensioenopbouw bij de Belgische werknemers
in 2019 – verdeling
Bijdragepercentage in categorieën

Werknemers
#

%

0% - geen aanvullende pensioenopbouw in 2019

1.328.248

36

Meer dan 0%, minder dan of gelijk aan 3%

1.498.357

40

Meer dan 3%, minder dan of gelijk aan 6%

471.552

13

Meer dan 6%, minder dan of gelijk aan 10%

203.963

5

Meer dan 10%, minder dan of gelijk aan 20%

132.244

4

Meer dan 20%, minder dan of gelijk aan 30%

37.255

1

Meer dan 30%, minder dan of gelijk aan 50%

23.193

1

Meer dan 50%, minder dan of gelijk aan 100%

10.598

0

Meer dan 100%

6.101

0

Totaal

3.711.511

100

76% haalt
het
streefdoel
niet

24% haalt
streefdoel

Hoe hoger het bijdragepercentage, hoe lager het aantal werknemers. Nog bijna 13% van alle
werknemers heeft een bijdragepercentage tussen de 3% en 6%, slechts 1% van de werknemers heeft
een bijdragepercentage tussen de 20% en 30% van hun brutoloon.
Tabel 2 toont ook dat 39.892 werknemers een bijdragepercentage hebben van meer dan 30% . Om de
leesbaarheid van de tabellen en grafieken te verbeteren en om de situatie van de werknemers zo
duidelijk mogelijk in kaart te brengen, vereenvoudigen we de analyse en laten we deze categorieën met
heel hoge bijdragepercentages buiten beschouwing. Alle verdere cijfers in dit rapport zijn gebaseerd
op deze uiteindelijke selectie van 3.671.619 (3.711.511 - 39.892) werknemers of een subpopulatie
daarvan. In bijlage 3 hernemen we een aantal relevante grafieken en tabellen uit dit rapport en geven
we ze wel weer voor de ruimere selectie, inclusief de aangeslotenen werknemers met een
bijdragepercentage van meer dan 30%.

Ook bij de actief aangesloten werknemers haalt nog 64% de doelstelling niet
Kijken we enkel naar de werknemers die in 2019 actief aanvullend pensioen opbouwden (2.343.371
mensen), dan blijkt dat 64% (of 1.498.357 werknemers) een bijdragepercentage heeft van minder dan
3%. 845.014 aangesloten werknemers (of 36%) bereiken wel een bijdragepercentage van minstens 3%.
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In onderstaande grafiek 1 wordt er voor aangeslotenen met actieve pensioenopbouw in detail gekeken
naar hun bijdragepercentage. Werknemers die geen aanvullend pensioen opbouwden in 2019 laten we
buiten beschouwing. We plotten het aantal aangeslotenen volgens bijdragepercentage (afgerond op
één cijfer na de komma) 1.

Grafiek 1. Verdeling van de aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw naar hun
bijdragepercentage

Bij de actief aangesloten werknemers die het streefdoel van 3% bijdragepercentage niet bereiken, zien
we enkele clusters. Zo is er een piek op 0,3 procent van ruim 100.000 aangesloten werknemers. Ook
op 0,5% (ca. 91.000) en op 0,9% (ca. 87.000) zien we veel aangeslotenen met hetzelfde
bijdragepercentage. Deze pieken kunnen verklaard worden door sectorplannen met veel
aangeslotenen. Zo vertegenwoordigen drie sectorplannen ruim 70% van de aangeslotenen met een
bijdragepercentage van 0,3%. Eens voorbij de 3%-grens daalt het aantal aangeslotenen naarmate het
bijdragepercentage stijgt.

Vrouwen nemen niet enkel minder deel, ze hebben ook een lagere dekking
Grafiek 2 geeft dezelfde informatie als de vorige grafiek, maar nu opgesplitst naar geslacht. 67% van de
vrouwen met aanvullende pensioenopbouw als werknemer haalt het vooropgestelde
bijdragepercentage van 3% niet in 2019. Bij de mannen is dat 62%.

Hoewel we de werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw niet opnemen in deze grafiek, zien we toch een categorie
‘0%’ (met ruim 38.000 aangeslotenen). Dat is het gevolg van onze afronding op één cijfer na de komma. De categorie ‘0%’
bevat hier eigenlijk aangesloten werknemers met een bijdragepercentage hoger dan 0% maar lager dan 0,05%.
1
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Grafiek 2. Aantal aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw – per
bijdragepercentage en geslacht

Voor helft van actief aangeslotenen werknemers was bijdragepercentage lager dan 2%
Grafiek 3 toont het gemiddelde en mediane bijdragepercentage voor alle actief aangesloten
werknemers. De gemiddelde jaarlijkse bijdrage voor hun aanvullende pensioenopbouw was in 2019
gelijk aan 3,4% van hun loon. Voor de helft van de actief aangesloten werknemers was het
bijdragepercentage lager dan 2%, voor de andere helft hoger. Het mediaan bijdragepercentage voor
mannen is 53% hoger dan dat voor vrouwen, bij het gemiddelde bedraagt dit verschil 19%.

Grafiek 3. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers in
2019 – per geslacht
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Voor actief aangesloten werknemer bedroeg gemiddelde bijdrage in 2019 1.699 euro
Voor een volledig beeld over de hoogte van de aanvullende pensioenopbouw, bekijken we in tabel 3
de jaarlijkse bijdrage in absolute bedragen (dus niet meer in verhouding tot het loon). Voor een actief
aangesloten werknemer werd in 2019 gemiddeld 1.699 euro bijgedragen aan het aanvullend pensioen.
De mediaan lag op 552 euro. In totaal werd er in 2019 bijna 4 miljard euro bijgedragen aan het
aanvullend pensioen voor Belgische werknemers. Ter vergelijking, de 2.343.371 werknemers waarvoor
werd bijgedragen hadden op 1 januari 2020 samen al een totale verworven reserve opgebouwd van
38,4 miljard euro.

Tabel 3. Jaarlijkse bijdrage (in absolute bedragen) aan aanvullende pensioenopbouw voor
actief aangesloten werknemers in 2019 – gemiddelde, mediane & totale jaarlijkse bijdrage
Jaarlijkse bijdrage aanvullend pensioen (in absolute bedragen)

Bedrag in euro

Gemiddelde

€ 1.699

Mediaan

€ 552

Totaal

€ 3.980.248.598

Achter het gemiddelde in bovenstaande tabel gaan grote verschillen schuil. Dat blijkt uit de
percentielverdeling in grafiek 4. De aangesloten werknemers worden gerangschikt op basis van hun
jaarlijkse bijdrage (van laag naar hoog) en vervolgens verdeeld in 100 gelijke groepen of percentielen.

Grafiek 4. Verdeling van de actief aangesloten werknemers op basis van hun jaarlijkse bijdrage
(in absolute bedragen) – percentielen 1 tot 99

De hoogste jaarlijkse bijdrage voor de 10% aangeslotenen met de laagste bijdragen – dit is dus de
bovengrens van het 10e percentiel – is gelijk aan € 61. De bovengrens voor het 90ste percentiel bedraagt
€ 4.033. Voor 90% van de werknemers die een aanvullend pensioen opbouwden in 2019 was de
jaarlijkse bijdrage minder dan (of gelijk aan) € 4.033. Voor 10% werd in 2019 meer dan € 4.033
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bijgedragen aan het aanvullend pensioen. De bovengrens (of hoogste jaarlijkse bijdrage) van het 90ste
percentiel ligt dus 66 keer hoger dan die van het 10de percentiel, deze ‘P90/P10’ verhouding is een
ongelijkheidsindicator. De P90/P10 verhouding voor de verworven reserves van actief aangesloten
werknemers bedraagt 209 (€ 44.324/€ 212).
We kunnen ook de S80/S20 verhouding als maatstaf voor ongelijkheid berekenen. S80/S20 is een
ongelijkheidsindicator die de verhouding weergeeft van de gemiddelde bijdrage van de 20%
aangeslotenen met de hoogste jaarlijkse bijdrages (S80) ten opzichte van de gemiddelde bijdrage van
de 20% aangeslotenen met de laagste jaarlijkse bijdrages (S20). Vergelijken we de S80/S20 maatstaf
voor de jaarlijkse bijdragen met deze voor de verworven reserves van de actief aangesloten
werknemers, dan zien we dat de verworven reserves nog ongelijker verdeeld zijn dan de jaarlijkse
bijdragen. Voor de jaarlijkse bijdragen bedraagt de S80/S20 verhouding 100 (€ 6.088/€ 61) voor de
verworven reserves is deze verhouding 367 (€ 87.429/€ 238). We kunnen deze verhoudingen ook
vergelijken met de S80/S20 voor het inkomen, zoals die jaarlijks wordt berekend door het Federaal
Planbureau2. Voor 2019 bedraagt deze S80/S20 voor het inkomen in België 3,6.
In grafiek 4 geven we percentielen 1 tot 99 weer. Grafiek 4a toont alle percentielen van 1 tot 100.

Grafiek 4a. Verdeling van de actief aangesloten werknemers op basis van hun jaarlijkse bijdrage
(in absolute bedragen) – percentielen 1 tot 100

70% van de aangesloten werknemers met de laagste bijdragen is goed voor 15,88% van alle bijdragen
voor het aanvullend pensioen, terwijl maar liefst 16,42% van alle bijdragen naar 1% van de aangesloten
werknemers met de hoogste bijdragen ging.

2

Zie: https://www.indicators.be/nl/i/G10_IIN/Inkomensongelijkheid%3A_S80_S20
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1.3.

Bijdragekloof: hoeveel is er nog nodig?

Hier focussen we volledig op het vooropgestelde streefdoel: een bijdragepercentage van 3%. We gaan
na wat er nog ontbreekt om voor alle Belgische werknemers een jaarlijkse bijdrage te bereiken die
minstens gelijk is aan 3% van het loon.
Voor een zicht op de ‘bijdragekloof’ berekenen we:



eerst hoeveel bijdrage in verhouding tot het loon (uitgedrukt in percentage) er extra nodig is om
het doel van 3% te bereiken; de relatieve bijdragekloof
en vervolgens hoeveel extra bijdrage in absolute bedragen (in euro) er nodig is om voor alle
werknemers tot een tweedepijlerpensioenbijdrage te komen die minstens gelijk is aan 3% van het
loon; de absolute bijdragekloof

4 op 5 werknemers hebben dubbel zo veel (of nog meer) bijdrage nodig
Voor de berekening van de ‘relatieve’ bijdragekloof nemen we de werknemers onder de loep die het
vooropgestelde bijdragepercentage van 3% niet bereiken. Dit zijn dus zowel de werknemers zonder
aanvullende pensioenopbouw in 2019 (1.328.248 mensen) als de actieve aangeslotenen bij een
aanvullend werknemersplan met een bijdragepercentage onder 3% (1.498.357 aangeslotenen).
Grafiek 5 geeft voor deze groep werknemers weer hoeveel extra bijdragepercentage er nodig is om het
streefdoel te bereiken. De ruim 1,3 miljoen werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw in 2019
domineren deze grafiek (helemaal rechts). Deze werknemers hebben uiteraard – in verhouding tot hun
loon – nog 3% extra bijdrage nodig om het streefdoel te bereiken. Zij hebben een relatieve bijdragekloof
van 3%.
82% van de werknemers die het streefdoel niet halen, heeft nog minstens een verdubbeling nodig van
de huidige jaarlijkse bijdrage om de 3% drempel te halen.
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Grafiek 5. Aantal werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet bereiken in 2019 – naar
hun relatieve bijdragekloof

Zelfs bij werknemers met aanvullende pensioenopbouw moet 66% nog minstens verdubbelen
Grafiek 6 geeft dezelfde informatie als de vorige grafiek, maar nu enkel voor de 1.498.357 actieve
aangeslotenen met aanvullende pensioenopbouw én een bijdragepercentage lager dan 3%. De
werknemers die in de loop van 2019 geen aanvullend pensioen opbouwden laten we hier buiten
beschouwing3.
De grootste pieken tekenen zich af bij de grotere bijdragenkloven. Zo zijn er bijvoorbeeld 108.281
aangesloten werknemers die nog een extra bijdrage nodig zullen hebben van ongeveer 2,7% van hun
brutoloon om aan de 3% drempel te voldoen.
66% van de aangeslotenen met aanvullende pensioenopbouw én een bijdragepercentage lager dan
3% heeft minstens een verdubbeling van de huidige bijdrage nodig om de beoogde 3% dekking te
halen. Het extra bijdragepercentage dat zij nog nodig hebben ligt dus tussen 1,5% en 3%.

Hoewel we de werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw niet opnemen in deze grafiek, zien we toch een categorie
‘3% relatieve bijdragekloof’ (met 38.242 aangeslotenen). Dat is het gevolg van onze afronding op één cijfer na de komma. De
categorie ‘3% relatieve bijdragekloof’ bevat hier eigenlijk aangesloten werknemers met een werkelijke bijdragekloof tussen
2,95% en 2,99%.
3
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Grafiek 6. Aantal actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken in 2019 – naar hun relatieve bijdragekloof

Voor een werknemer onder 3% drempel is bijdragekloof gemiddeld 549 euro
In dit laatste deel gaan we na hoe de bijdragekloof zich vertaalt in een absoluut bedrag in euro. We
kijken naar het individuele niveau: hoeveel extra bijdrage is er gemiddeld nodig om een
bijdragepercentage van 3% te bereiken? Maar ook naar het globale niveau: hoeveel euro is er jaarlijks
in totaal nog nodig zodat alle werknemers gedekt zijn door een bijdragepercentage van 3%?
We kijken zowel naar alle werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw in 2019 (1.328.248
werknemers) als naar de aangeslotenen met aanvullende pensioenopbouw én een bijdragepercentage
lager dan 3% (1.498.357 aangeslotenen). De actief aangesloten werknemers met een
bijdragepercentage van 3% of meer nemen we hier uiteraard niet mee.
Voor een werknemer die in de loop van 2019 geen (actieve) opbouw had in de tweede pensioenpijler
zou gemiddeld nog 595 euro (in absolute bedragen) bijgedragen moeten worden aan die tweede pijler
om het beoogde streefdoel te bereiken. Voor een actieve werknemer die wél opbouw had, maar het
bijdragepercentage van 3% niet haalde, zou gemiddeld nog 508 euro extra moeten worden
bijgedragen. Voor alle werknemers samen onder de 3% drempel was de absolute bijdragekloof in 2019
gemiddeld gelijk aan 549 euro.

Alle werknemers naar beoogde niveau tillen kost 1,56 miljard euro
Werknemers die in de loop van 2019 geen (actieve) opbouw hadden in de tweede pensioenpijler
hebben uiteraard nog het meest nodig. Voor hen zou in 2019 bijna 800 miljoen euro nodig geweest zijn
om het streefdoel te bereiken. Dat is 51% van de totale absolute bijdragekloof. Voor werknemers die
wel al actieve opbouw hadden maar met een te laag bijdragepercentage, is ook nog ruim 750 miljoen
extra nodig (of 49% van de absolute bijdragekloof).
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Voor al deze werknemers samen is er dus een totale extra jaarlijkse bijdrage aan aanvullende
pensioenopbouw nodig van 1,55 miljard euro. We weten dat er in 2019 net geen 4 miljard euro aan
bijdragen werd gestort in alle werknemersplannen (zie tabel 2). Als we de bijdragekloof willen dichten,
zou dat dus neerkomen op een stijging met 39% van de jaarlijkse bijdragen in aanvullende
pensioenplannen voor werknemers.

Grafiek 7. Absolute bijdragekloof voor werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken – gemiddelde, mediaan & totaal

2.
2.1.

Ongelijke pensioenopbouw voor verschillende profielen van werknemers
Aanvullende pensioenopbouw – naar hoogte van het loon

Eerst gaan we na hoe de aanvullende pensioenopbouw van werknemers samenhangt met hun loon.
We rangschikken de geselecteerde werknemers op basis van hun loon (van laag naar hoog) en verdelen
hen in kwintielen of vijf groepen van gelijke grootte met telkens hetzelfde aantal werknemers. Voor elk
van de vijf groepen kijken we telkens naar het laagste loon (ondergrens) en het hoogste loon
(bovengrens). Op basis van die onder- en bovengrens bakenen we de looncategorieën af.
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Hoe hoger de lonen, hoe groter de deelname aan de tweede pijler
Uit tabel 4 blijkt dat werknemers in de hogere looncategorieën vaker toegang hebben tot de tweede
pensioenpijler dan deze in de lagere looncategorieën. Bij de werknemers in het eerste kwintiel bouwde
ongeveer één op drie (of 32 %) aanvullende pensioenrechten op in 2019. Bij de werknemers in het
vijfde kwintiel is de deelname aan het aanvullend pensioen veel groter. Hier ligt de participatiegraad op
87%.

Tabel 4. Deelname aan de tweede pensioenpijler bij Belgische werknemers in 2019 – per
looncategorie (kwintiel)

Loon (kwintielen)

Geen aanvullende
pensioenopbouw in
2019

Wel aanvullende
pensioenopbouw in
2019

Totaal

#

%

#

%

#

%

van 73 tot 12.256 euro

498.151

68

236.065

32

734.216

100

van 12.256 tot 23.471 euro

338.769

46

395.478

54

734.247

100

van 23.471 tot 31.528 euro

222.087

30

512.158

70

734.245

100

van 31.528 tot 42.598 euro

171.168

23

563.209

77

734.377

100

meer dan 42.598 euro

98.073

13

636.461

87

734.534

100

Totaal

1.328.248

36

2.343.371

64

3.671.619

100

Werknemers in hogere looncategorieën halen vaker het vooropgestelde bijdragepercentage
Vervolgens kijken we naar het vooropgestelde streefdoel – een bijdragepercentage van 3% - voor alle
werknemers (met én zonder toegang tot de tweede pijler) en toetsen we dat af aan de hoogte van het
loon. We zien dan (in tabel 5) dat heel wat werknemers in de lagere looncategorieën het streefdoel niet
halen. Bij de werknemers in het eerste en tweede kwintiel is dat aandeel heel hoog: respectievelijk 94%
en 90% bereikt het vooropgestelde bijdragepercentage niet. In het hoogste loonkwintiel heeft iets meer
dan de helft van de werknemers (56%) in 2019 wel ‘voldoende’ aanvullend pensioen opgebouwd (ten
belope van 3% of meer van hun brutoloon).

Tabel 5. Bijdragepercentage voor aanvullende pensioenopbouw bij Belgische werknemers in
2019 – per looncategorie (kwintiel)
Loon

Onder 3% drempel

Boven 3% drempel

van 73 tot 12.256 euro

94%

6%

van 12.256 tot 23.471 euro

90%

10%

van 23.471 tot 31.528 euro

84%

16%

van 31.528 tot 42.598 euro

73%

27%

meer dan 42.598 euro

44%

56%

Totaal

77%

23%
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Ook bij werknemers mét pensioenopbouw ongelijke dekking tussen looncategorieën
Ook als we de werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw buiten beschouwing laten en enkel
de werknemers onder de loep nemen die in 2019 wél actief aanvullend pensioen opbouwden, blijven
de verschillen in de looncategorieën opvallend.
Tabel 6 toont per kwintiel hoeveel actieve aangeslotenen al dan niet het bijdragepercentage van 3%
bereiken. Merk op dat de looncategorieën hier verschillen van deze in de vorige tabellen. Dat komt
omdat we ons nu richten op de subpopulatie van werknemers met aanvullende pensioenopbouw. Die
subpopulatie moeten we opnieuw in vijf gelijke groepen verdelen en voor die nieuwe kwintielen liggen
de onder- en bovengrenzen anders.
We zien dat amper één op vijf van de werknemers met toegang tot de tweede pensioenpijler én een
loon tussen 73 en 19.547 euro (eerste kwintiel) boven de drempel van 3% geraakt. Bij de actief
aangesloten werknemers in het vijfde kwintiel (lonen boven 48.360 euro) is dat al meer dan twee op
drie (of 70%).

Tabel 6. Aantal aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw – per
bijdragepercentage en looncategorie
Bijdragepercentage
Loon (kwintielen)

Onder 3% drempel

Boven 3% drempel

Totaal

#

%

#

%

#

%

van 73 tot 19.547 euro

378.796

81

89.707

19

468.503

100

van 19.547 tot 28.548 euro

375.408

80

93.195

20

468.603

100

van 28.548 tot 35.787 euro

335.842

72

132.865

28

468.707

100

van 35.787 tot 48.360 euro

266.808

57

201.964

43

468.772

100

meer dan 48.360 euro

141.503

30

327.283

70

468.786

100

Totaal

1.498.357

64

845.014

36

2.343.371

100

Bijdragepercentage voor actieve aangeslotenen neemt toe naarmate het loon stijgt
Grafiek 8 toont het gemiddelde en mediane bijdragepercentage voor alle actief aangesloten
werknemers naar de hoogte van het genoten loon. En dan blijkt: hoe hoger het loon, hoe hoger ook
het bijdragepercentage. Voor een werknemer met toegang tot de tweede pensioenpijler in het tweede
kwintiel (lonen tussen 19.547 en 28.548 euro) was de jaarlijkse bijdrage in 2019 gemiddeld gelijk aan
2,1% van het loon. Voor een actief aangesloten werknemer met een hoger loon in het vijfde kwintiel
(meer dan 48.360 euro) is dat gemiddeld maar liefst 6,8%.
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Grafiek 8. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers in
2019 – per looncategorie

Voor aangeslotenen boven loonplafond: nog sterkere toename van bijdragepercentage voor
hogere lonen
Uiteindelijk analyseren we nog verder in detail hoe de hoogte van de bijdrage samenhangt met de
hoogte van het loon. In grafiek 9 rangschikken we de actief aangesloten werknemers op basis van hun
loon – van laag naar hoog – en verdelen we hen in percentielen (of 100 gelijke groepen). Per
loonpercentiel berekenen we het mediane bijdragepercentage. De helft van de werknemers in een
percentiel heeft een bijdragepercentage onder de mediaan, de andere helft zit daar boven.
De grafiek toont duidelijk dat het bijdragepercentage groter wordt als het loon hoger wordt. Die
toename is het sterkst bij de hoogste loonpercentielen. Tussen het 10de en 80ste loonpercentiel
verdrievoudigt het mediaan bijdragepercentage (van 1% naar 3,21%), eenzelfde verdrievoudiging zien
we tussen het 80ste en het 100ste loonpercentiel (van 3,21% naar 9,76%).
De grijze verticale lijn in de grafiek is het loonplafond dat wordt gebruikt voor de berekening van het
wettelijk pensioen4. Het loonplafond van 2019 (58.446,94 euro) wordt bereikt tussen het 88ste en het
89ste percentiel. Het hoogste loon van de werknemers in het 88ste percentiel is 58.195 euro; de

4 Voor de berekening van het wettelijk rustpensioen voor werknemers wordt het in aanmerking genomen jaarloon begrensd.
Is het jaarloon hoger dan het plafond, dan wordt het pensioen maar berekend op basis van dit loonplafond. Ondanks het
principe ‘ hoe hoger het loon, hoe hoger het pensioen’ zal wie meer verdient dan het loonplafond, daar geen hoger pensioen
voor krijgen. In 2019 was het loonplafond gelijk aan 58.446,94 euro.
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bovengrens voor het 89ste loonpercentiel is 59.950 euro. Voor de loonpercentielen boven het
loonplafond, neemt het mediane bijdragepercentage nog sterk toe, van 4,25% tot bijna 10%.

Grafiek 9. Mediaan bijdragepercentage per loonpercentiel voor de actief aangesloten
werknemers in 2019

Extra bijdrage nodig om werknemer boven 3%-drempel te krijgen stijgt naarmate loon stijgt
Ten slotte toont grafiek 10 de absolute bijdragekloof per looncategorie. Het gaat hier om de
werknemers die het streefdoel niet haalden omdat ze helemaal geen toegang hadden tot de tweede
pijler of omdat ze niet voldoende gedekt waren. De actief aangesloten werknemers met een
bijdragepercentage van 3% of meer nemen we hier uiteraard niet mee. We gebruiken dezelfde
looncategorieën als in tabellen 3 en 4 hierboven (op basis van de kwintielverdeling voor volledige groep
werknemers).
De gemiddelde en mediane extra bijdrage die er nodig is om een werknemer tot boven de 3%-drempel
te krijgen, stijgt naarmate het loon stijgt. Voor een werknemer die het bijdragepercentage van 3% niet
haalde met een loon tussen 12.256 en 23.471 euro, zou gemiddeld nog 452 euro (in absolute bedragen)
bijgedragen moeten worden aan de tweede pijler om het beoogde streefdoel te bereiken. Voor een
werknemer onder de 3% drempel met een hoger loon (meer 42.598 euro), zou gemiddeld nog 1.151
euro extra moeten worden bijgedragen.
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Voor alle werknemers in de looncategorie van 23.471 tot 31.528 euro zou in 2019 nog ruim 377 miljoen
euro nodig geweest zijn om het streefdoel te bereiken. Dat is 24% van de totale absolute bijdragekloof.
De werknemers in de categorie daarboven (van 31.528 tot 42.598 euro) hebben nog meer nodig: ruim
403 miljoen euro (of 26% van de absolute bijdragekloof). De hoogste lonen hebben iets minder nodig
(hier vallen minder werknemers onder de drempel), maar toch nog een extra jaarlijkse bijdrage van
ongeveer 373 miljoen euro (of 24%).

Grafiek 10. Absolute bijdragekloof voor werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken – gemiddelde, mediaan & totaal per looncategorie

2.2.

Aanvullende pensioenopbouw – naar bedrijfssector

In dit hoofdstuk kijken we hoe de aanvullende pensioenopbouw verschilt naargelang de sector waarin
de werknemers tewerkgesteld zijn. We baseren ons op de NACEBEL-codes van hun werkgevers5 en
bakenen de grote economische sectoren af (o.b.v. het eerste niveau van de nomenclatuur). Zo komen
we tot 21 secties aangeduid met een letter.
Tabel 7 geeft de verdeling van onze Belgische werknemers over die verschillende secties of sectoren.
Als werknemers in de loop van 2019 in verschillende sectoren (twee of meer) gewerkt hebben, dan
worden zij ingedeeld in de categorie ‘combinatie van sectoren’. De secties C (industrie), G (groot- en

5 We nemen de NACEBEL-code van de RSZ activiteiten. Als deze niet gekend is, nemen we de NACEBEL code van de BTW
activiteiten (dat is het geval voor ongeveer 7% van de werknemers).
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detailhandel) en Q (gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) zijn het grootst qua aantal
werknemers samen met de restcategorie (combinatie van sectoren).

Tabel 7. Verdeling van de Belgische werknemers in 2019 per sector van tewerkstelling –
aantallen en percentages
Sectie Omschrijving

Aantal werknemers

A

Landbouw, bosbouw en visserij

B

Winning van delfstoffen

C

Industrie

D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde
lucht

16.186 (0%)

E

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

28.831 (1%)

F

Bouwnijverheid

G

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

H

Vervoer en opslag

176.441 (5%)

I

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

135.668 (4%)

J

Informatie en communicatie

K

Financiële activiteiten en verzekeringen

L

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

154.279 (4%)

N

Administratieve en ondersteunende diensten

337.353 (9%)

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

111.334 (3%)

P

Onderwijs

195.358 (5%)

Q

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

R

Kunst, amusement en recreatie

43.495 (1%)

S

Overige diensten

64.950 (2%)

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van
goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

3.269 (0%)

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen

3.170 (0%)

Combinatie van sectoren
Totaal

24.593 (1%)
2.127 (0%)
398.087 (11%)

186.297 (5%)
454.281 (12%)

97.048 (3%)
103.547 (3%)
26.569 (1%)

470.111 (13%)

638.625 (17%)
3.671.619 (100%)
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Deelname aan tweede pijler verschilt sterk per sector
Grafiek 11 toont de deelname aan de tweede pensioenpijler per sector. Er zijn grote verschillen in de
participatiegraad tussen de sectoren.

Grafiek 11. Deelname aan de tweede pensioenpijler bij Belgische werknemers in 2019 – per
sector

In de secties C (industrie) en D (elektriciteit, gas, …) hebben werknemers een brede toegang tot de
tweede pensioenpijler, respectievelijk 90% en 96%. In beide secties bestaan er sectorplannen, maar er
zijn ook veel werknemers aangesloten bij een plan van de werkgever (zie de grafiek in bijlage 2).
De secties F (bouwnijverheid), H (vervoer en opslag), J (informatie en communicatie) en K (financiële
activiteiten en verzekeringen) halen geen deelname van 90% of meer, maar zij hebben wel nog een
participatiegraad van meer dan 80%: 86% voor F, 83% voor H, 80% voor J en 87% voor K. In de secties
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J en K zijn bijna alle werknemers aangesloten bij een pensioenplan op ondernemingsniveau (zie de
grafiek in bijlage 2).
In de secties P (onderwijs) en T (huishoudens als werkgever) bouwde slechts één op vier werknemers
in 2019 aanvullende pensioen op.

Slechts in twee sectoren bereikt meerderheid werknemers een bijdragepercentage van 3%
In tabel 8 gaan we per sector na hoeveel werknemers het vooropgestelde bijdragepercentage van 3%
bereiken. We bekijken alle werknemers: zowel deze met als zonder toegang tot een
tweedepijlerpensioen.
In de sectoren D (elektriciteit, gas, …) en K (financiële activiteiten en verzekeringen) zit maar liefst 87%
en 77% van de werknemers boven de 3% drempel. Hun bijdrage aan het aanvullend pensioen in 2019
was minstens gelijk aan 3% van hun loon. Dit zijn beiden sectoren met een grote deelname aan de
tweede pijler (zie grafiek 11).
In de sectoren C (industrie), J (informatie en communicatie), L (onroerende goed) en M (vrije beroepen
en wetenschappelijke/technische activiteiten) bereikt telkens minder dan de helft het vooropgestelde
streefdoel; respectievelijk 43% (C), 48% (J), 47% (L) en 46% (M).
In de sectoren A (landbouw, …), I (accommodatie en maaltijden) en Q (gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening) is het aantal mensen boven de 3% drempel heel laag. Voor slechts 7
à 8 % van deze werknemers was de bijdrage aan het aanvullend pensioen in 2019 minstens gelijk aan
3% van hun loon.
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Tabel 8. Bijdragepercentage voor aanvullende pensioenopbouw bij Belgische werknemers in
2019 – per sector
Sector
A - Landbouw, bosbouw en visserij

Geen bijdrage in
2019

Onder de 3%
drempel

Boven (op) 3%
drempel

14.337 (58%)

8.655 (35%)

1.601 (7%)

445 (21%)

999 (47%)

683 (32%)

39.809 (10%)

188.025 (47%)

170.253 (43%)

571 (4%)

1.560 (10%)

14.055 (87%)

7.936 (28%)

11.395 (40%)

9.500 (33%)

25.751 (14%)

119.720 (64%)

40.826 (22%)

212.321 (47%)

124.504 (27%)

117.456 (26%)

H - Vervoer en opslag

29.722 (17%)

100.106 (57%)

46.613 (26%)

I - Verschaffen van accommodatie en
maaltijden

30.228 (22%)

95.150 (70%)

10.290 (8%)

J - Informatie en communicatie

18.727 (19%)

31.899 (33%)

46.422 (48%)

K - Financiële activiteiten en
verzekeringen

12.167 (12%)

11.499 (11%)

79.881 (77%)

L - Exploitatie van en handel in onroerend
goed

7.540 (28%)

6.628 (25%)

12.401 (47%)

M - Vrije beroepen en wetenschappelijke
en technische activiteiten

45.688 (30%)

36.913 (24%)

71.678 (46%)

220.163 (65%)

80.055 (24%)

37.135 (11%)

49.766 (45%)

23.556 (21%)

38.012 (34%)

P - Onderwijs

148.034 (76%)

25.945 (13%)

21.379 (11%)

Q - Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening

110.254 (23%)

324.409 (69%)

35.448 (8%)

R - Kunst, amusement en recreatie

25.703 (59%)

11.588 (27%)

6.204 (14%)

S - Overige diensten

38.484 (59%)

10.389 (16%)

16.077 (25%)

T - Huishoudens als werkgever

2.436 (75%)

190 (6%)

643 (20%)

U - Extraterritoriale organisaties en
lichamen

2.028 (64%)

230 (7%)

912 (29%)

286.138 (45%)

284.942 (45%)

67.545 (11%)

1.328.248 (36%)

1.498.357 (41%)

845.014 (23%)

B - Winning van delfstoffen
C - Industrie
D - Productie en distributie van
elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E - Distributie van water; afval- en
afvalwaterbeheer en sanering
F - Bouwnijverheid
G - Groot- en detailhandel; reparatie van
auto's en motorfietsen

N - Administratieve en ondersteunende
diensten
O - Openbaar bestuur en defensie;
verplichte sociale verzekeringen

Combinatie van sectoren
Totaal aantal werknemers
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Grote verschillen in bijdragepercentage voor actieve aangeslotenen in verschillende sectoren
In grafiek 12 laten we de werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw buiten beschouwing en
kijken we enkel nog naar werknemers met aanvullende pensioenopbouw in 2019. Voor de actief
aangesloten werknemers wordt het gemiddelde en mediaan bijdragepercentage weergegeven per
sector van tewerkstelling.
In twee sectoren – gas en elektriciteit (D) en financiële sector (K) – steekt het bijdragepercentage
(gemiddelde én mediaan) ver boven de rest uit. We zien hier gemiddelde bijdragepercentages van 9%
(D) en bijna 10% (K). In die sectoren heeft de helft van de werknemers een bijdragepercentage van
respectievelijk 7,9% en 7,7% of meer.
In de voeding (I) en gezondheidszorg (Q) zijn de bijdragen in verhouding tot het loon heel laag. In deze
sectoren bouwen de werknemers (met toegang tot de tweede pijler) aanvullend pensioen op via een
gemiddelde jaarlijkse bijdrage die gelijk is aan 1,4% en 1,2% van hun loon.

Grafiek 12. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers
in 2019 – per sector
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De absolute bijdragekloof varieert sterk tussen de verschillende sectoren
Grafiek 13 toont ten slotte voor alle 2.826.605 werknemers die het streefdoel niet haalden (zonder en
met toegang tot de tweede pijler) de absolute bijdragekloof per sector. De actief aangesloten
werknemers met een bijdragepercentage van 3% of meer zijn dus niet meer opgenomen.

Grafiek 13. Absolute bijdragekloof voor werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken – gemiddelde, mediaan & totaal per sector
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De bijdragekloof varieert sterk tussen de verschillende sectoren: gemiddeld is er bijvoorbeeld nog 333
euro extra nodig in sectie A (landbouw, …) en 970 euro in sectie U (extraterritoriale organisaties). In
deze sector heeft de meerderheid van de werknemers die het streefdoel niet halen ook geen toegang
tot de twee pijler. Zij hebben dus nog de volledige 3% van hun loon nodig om de vooropgestelde
drempel wel te bereiken.
In de grootste sectoren G en Q is globaal nog het meeste extra bijdrage nodig om alle werknemers aan
een bijdragepercentage van 3% te helpen. Het gaat om ongeveer 209 miljoen euro voor de groot- en
detailhandel en bijna 300 miljoen euro voor de gezondheidszorg. In de kleinere sectoren is er in totaal
uiteraard minder extra bijdrage nodig.
In de sectoren met een hoge participatiegraad én een hoog bijdragepercentage zoals sectie D
(elektriciteit en gas) en K (financiële sector), is er nog 1,4 miljoen euro en 17,9 miljoen euro extra nodig
om voor iedereen de kloof te dichten.

2.3.

Aanvullende pensioenopbouw – voor verschillende soorten plannen

In dit laatste hoofdstuk onderzoeken we of het bijdragepercentage en de bijdragekloof verschillen
naargelang het soort plan waarin werknemers hun aanvullend pensioen opbouwen. We kunnen hier
dus enkel nog kijken naar de 2.343.371 werknemers die in 2019 actief een aanvullend pensioen
opbouwden en dus aangesloten waren bij een plan.
Eerst onderscheiden we collectieve ondernemingsplannen, sectorplannen en individuele
pensioentoezeggingen. En uiteindelijk kijken we in dit hoofdstuk ook nog naar de formule en de
financiering (vanaf grafiek 20).

Aangeslotenen bij een sectorplan bereiken minder vaak de gewenste dekking
Grafiek 14 toont in detail de verdeling van het aantal actieve aangeslotenen volgens hun
bijdragepercentage en het soort pensioenplan waarin ze rechten opbouwden. We stellen grote
verschillen vast tussen de werknemers die in 2019 zijn aangesloten bij een sectorplan en deze die hun
aanvullende rechten opbouwden in een plan van hun werkgever (‘collectief ondernemingsplan’).
Slechts 10% van de aangeslotenen bij een sectorplan bereikte in 2019 al de gewenste dekking. Bij
werknemers die via het plan van hun werkgever pensioen opbouwden, kon daarentegen al 59% op
minstens een bijdragepercentage van 3% rekenen.
Bij werknemers die in 2019 waren aangesloten bij meerdere soorten plannen zat 52% al op of boven
de 3% drempel. De meerderheid van deze werknemers (98%) combineren een (collectief)
ondernemingsplan met een sectorplan (dat blijkt duidelijker uit volgende grafiek 15).
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Grafiek 14. Aantal aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw – per
bijdragepercentage en soort pensioenplan

Sectorplannen scoren gemiddeld het slechtst met de laagste bijdragepercentages
Grafiek 15 geeft het gemiddelde en mediane bijdragepercentage voor alle actief aangesloten
werknemers per soort pensioenplan. Werknemers aangesloten bij een sectorplan scoren duidelijk het
slechtst. Hun gemiddelde bijdragepercentage ligt maar op 1,5%. Voor de helft van deze aangeslotenen
bij een sectorplan was de jaarlijkse bijdrage minder dan 0,9% van hun loon.
De werknemers die aanvullend pensioen opbouwen via een plan van hun werkgever zijn beter af. Een
aangeslotene bij een collectief ondernemingsplan kon in 2019 rekenen op een bijdrage die gemiddeld
gelijk was aan 5,2% van zijn loon. De helft van hen heeft een bijdragepercentage van 3,6% of meer. Zij
gaan dus vlot over de 3% drempel.
Werknemers die een aansluiting bij een collectief ondernemingsplan combineren met een individuele
pensioentoezegging zijn het best gedekt. Dit profiel kan gemiddeld rekenen op een bijdragepercentage
van 8,5%. Voor de helft van deze werknemers was de jaarlijkse bijdrage minstens gelijk aan 6,9%. Het
gaat hier echter wel maar over een kleine groep; hun aandeel is 0,15% van alle aangeslotenen.
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Grafiek 15. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers
in 2019 – per soort pensioenplan

Bijdrage voor ondernemingsplannen is gemiddeld acht keer hoger dan voor sectorplannen
Ook als we naar de absolute jaarlijkse bijdrage kijken, stellen we deze ongelijkheden vast (zie grafiek
16). Voor een aangeslotene bij een sectorplan werd in 2019 gemiddeld 390 euro bijgedragen; voor een
aangeslotene bij een collectief ondernemingsplan was dat 2.988 euro. Een werknemer die was
aangesloten bij meerdere soorten plannen kon rekenen op een gemiddelde bijdrage van 1.935 euro.
Hoewel 45% van alle werknemers mét opbouw is aangesloten bij een sectorplan, gaat slechts 10% van
de totale jaarlijkse bijdrage naar deze plannen. Met iets meer dan 3 miljard euro zijn de collectieve
ondernemingsplannen verantwoordelijk voor het leeuwendeel (76%) van de totale bijdrage in 2019.
De 110 aangeslotenen met enkel een individuele pensioentoezegging worden uit de verdere analyse
gelaten.

27 / 47

Grafiek 16. Jaarlijkse bijdrage (in absolute bedragen) aan aanvullende pensioenopbouw voor
actief aangesloten werknemers in 2019 – gemiddelde, mediane & totale jaarlijkse bijdrage per
soort pensioenplan

Hoogte van loon weinig impact op dekking bij werknemers met sectorplan
Om onze analyse verder te verfijnen combineren we in de volgende tabellen de hoogte van het loon
met het soort pensioenplan. De looncategorieën zijn gebaseerd op de kwintielverdeling voor
werknemers met actieve pensioenopbouw (zoals eerder ook toegelicht voor tabel 5).
Tabel 9 geeft het aantal werknemers weer volgens looncategorie en soort pensioenplan. We stellen
vast dat de actief aangesloten werknemers in de lage looncategorieën (lonen tussen 73 en 19.547 euro
of tussen 19.547 tot 28.548 euro) vooral opbouwen via een sectorplan (69% en 62%). Actief
aangesloten werknemers met hogere lonen bouwen vooral aanvullend pensioen op via het plan van de
onderneming. In het vijfde kwintiel is dat zelfs 76%.
In tabel 10 krijgen we een idee van het aantal aangesloten werknemers onder of boven de 3% drempel
naargelang de hoogte van hun loon en het plan waarin ze opbouwen. Uit die cijfers blijkt dat de hoogte
van het loon geen rol speelt bij het halen van de 3% drempel voor werknemers met een sectorplan. Het
aantal aangeslotenen dat de 3% drempel niet haalt in sectorplannen varieert tussen 86% en 92%
afhankelijk van de looncategorie. Dus zelfs in het vierde en vijfde kwintiel haalt 88% en 86% van de
aangeslotenen bij een sectorplan het objectief nog niet.
Voor aangeslotenen met een collectief ondernemingsplan lijkt de hoogte van het loon wel meer effect
te hebben. Het aandeel van de aangeslotenen onder de 3% drempel daalt van 61% (bij de laagste lonen
tot 19.547 euro) tot 22% (bij de werknemers met meer dan 48.360 euro loon in 2019; het vijfde
kwintiel). Hetzelfde beeld zien we bij werknemers met meerdere soorten plannen: het aantal
aangeslotenen onder de 3% drempel daalt hier van 61% naar 33% naarmate het loon stijgt (van eerste
naar vijfde kwintiel).
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Tabel 9. Aantal aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw – per soort
pensioenplan en looncategorie

323.692
(69%)
289.001
(62%)
241.223
(51%)
147.233
(31%)
50.857
(11%)

Collectief
Ondernemingsplan
111.013
(24%)
134.040
(29%)
168.975
(36%)
247.319
(53%)
356.291
(76%)

Combinatie van
plannen
33.773
(7%)
45.545
(10%)
58.499
(12%)
74.200
(16%)
61.600
(13%)

468.478
(100%)
468.586
(100%)
468.697
(100%)
468.752
(100%)
468.748
(100%)

1.052.006
(45%)

1.017.638
(43%)

273.617
(12%)

2.343.261
(100%)

Loonkwintiel

Sectorplan

van 73 tot
19.547 euro
van 19.547 tot
28.548 euro
van 28.548 tot
35.787 euro
van 35.787 tot
48.360 euro
meer dan
48.360 euro
Totaal

Totaal

Tabel 10. Aantal aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw die al dan niet de 3%
drempel halen – per soort pensioenplan en looncategorie
Loonkwintiel

van 73 tot
19.547 euro

van 19.547 tot
28.548 euro

van 28.548 tot
35.787 euro

van 35.787 tot
48.360 euro

meer dan
48.360 euro

Onder of
boven 3%
drempel

Sectorplan

Onder de 3%
drempel
Boven de 3%
drempel
Onder de 3%
drempel
Boven de 3%
drempel
Onder de 3%
drempel
Boven de 3%
drempel
Onder de 3%
drempel
Boven de 3%
drempel
Onder de 3%
drempel
Boven de 3%
drempel

290.474
(90%)
33.218
(10%)
267.010
(92%)
21.991
(8%)
214.809
(89%)
26.414
(11%)
130.018
(88%)
17.215
(12%)
43.927
(86%)
6.930
(14%)

Soort pensioenplan
Collectief
Combinatie
Ondernemings
van plannen
plan
67.825
20.480
(61%)
(61%)
43.188
13.293
(39%)
(39%)
80.673
27.714
(60%)
(61%)
53.367
17.831
(40%)
(39%)
91.783
29.245
(54%)
(50%)
77.192
29.254
(46%)
(50%)
103.615
33.163
(42%)
(45%)
143.704
41.037
(58%)
(55%)
77.452
20.098
(22%)
(33%)
278.839
41.502
(78%)
(67%)

Totaal
378.779
(81%)
89.699
(19%)
375.397
(80%)
93.189
(20%)
335.837
(72%)
132.860
(28%)
266.796
(57%)
201.956
(43%)
141.477
(30%)
327.271
(70%)
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Effect van de pensioenkloof: afwijkende trend voor werknemers met een sectorplan
In grafiek 17 analyseren we verder in detail hoe de hoogte van de bijdrage samenhangt met de hoogte
van het loon en het soort pensioenplan. We verdelen de werknemers aangesloten bij een sectorplan,
de werknemers aangesloten bij een ondernemingsplan en deze aangesloten bij meerdere soorten
plannen telkens in percentielen op basis van hun loon. Per loonpercentiel berekenen we het mediane
bijdragepercentage en we beoordelen opnieuw (zoals ook in grafiek 9) het effect van de pensioenkloof
(door het loonplafond af te tekenen op de grafiek).
Voor de werknemers met een ondernemingsplan (rode curve) en een combinatie van meerdere
soorten plannen (groene curve), zien we hetzelfde beeld als eerder in grafiek 9. Het bijdragepercentage
wordt groter naarmate het loon toeneemt. Voor werknemers met een ondernemingsplan wordt het
loonplafond (58.446,94 euro) al bereikt tussen het 77ste en het 78ste percentiel. Werknemers met een
combinatie van meerdere soorten plannen botsen tegen het plafond vanaf ongeveer het 87ste
percentiel. In beiden groepen neemt het mediane bijdragepercentage sterk toe voor de
loonpercentielen boven het loonplafond.
Bij de werknemers met een sectorplan (grijze curve) stellen we een heel andere situatie vast. Het
bijdragepercentage wordt niet groter naarmate het loon toeneemt. Het mediane bijdragepercentage
blijft redelijk stabiel over de loonpercentielen en komt niet boven de 1,5%. Het loonplafond wordt hier
pas in de percentielen met de hoogste lonen (tussen 98ste en 99ste percentiel) overschreden.

Grafiek 17. Mediaan bijdragepercentage per loonpercentiel en per soort pensioenplan voor de
actief aangesloten werknemers in 2019
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Bij ondernemingsplannen is de relatieve bijdragekloof kleiner dan bij sectorplannen
In grafiek 18 nemen we de werknemers met een aanvullend pensioenplan onder de loep die het
vooropgestelde bijdragepercentage van 3% niet bereiken. Voor hen berekenen we de ‘relatieve’
bijdragekloof. De grafiek geeft voor werknemers aangesloten bij een sectorplan, werknemers
aangesloten bij een ondernemingsplan en deze aangesloten bij meerdere soorten plannen (groene
curve) telkens weer hoeveel extra bijdragepercentage er nodig is om het streefdoel te bereiken.
Bij de sectorplannen (grijze curve) zijn er duidelijk meer aangeslotenen met een grote bijdragekloof.
76% van de werknemers met een sectorplan die het streefdoel niet halen, heeft nog minstens een
verdubbeling nodig van de huidige jaarlijkse bijdrage om de 3% drempel te halen (zie tabel 11).
Bij de ondernemingsplannen (rode curve) en de combinatie van soorten plannen (groene curve) kent
de curve een stabieler verloop. In de blauwe curve (voor de ondernemingsplannen) zien we een piek
(van 26.635 aangeslotenen) die nog een extra bijdrage nodig zullen hebben van ongeveer 2 % van hun
brutoloon om aan de 3% drempel te voldoen. 48% van de werknemers met een ondernemingsplan die
het streefdoel niet halen, heeft nog minstens een verdubbeling nodig van de huidige jaarlijkse bijdrage
om de 3% drempel te halen (zie tabel 11).

Grafiek 18. Aantal actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken in 2019 – naar hun relatieve bijdragekloof en soort pensioenplan
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Tabel 11. Aantal actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken in 2019 – naar soort pensioenplan en extra bijdrage nodig voor streefdoel
Soort pensioenplan
Sectorplan

Ondernemingsplan
Combinatie van
plannen

Extra bijdragepercentage nodig tot 3% bijdrage

Aantal aangeslotenen

Extra bijdrage tussen 0% en 1,5% nodig

229.543 (24%)

Extra bijdrage tussen 1,5% en 3% nodig

720.069 (76%)

Extra bijdrage tussen 0% en 1,5% nodig

218.711 (52%)

Extra bijdrage tussen 1,5% en 3% nodig

204.549 (48%)

Extra bijdrage tussen 0% en 1,5% nodig

69.121 (53%)

Extra bijdrage tussen 1,5% en 3% nodig

61.713 (47%)

Totaal

1.503.706

Alle werknemers in een sectorplan dekken aan 3% kost een half miljard euro
In dit deel checken we de absolute bijdragekloof per soort pensioenplan. We richten ons in grafiek 19
opnieuw op alle werknemers die in de loop van 2019 waren aangesloten bij een aanvullend
pensioenplan, maar qua dekking onder de 3% drempel bleven.
Een werknemer met een sectorplan had gemiddeld nog 521 euro nodig om het beoogde streefdoel te
bereiken. Voor een werknemer met een ondernemingsplan zou gemiddeld nog 499 euro extra moeten
worden bijgedragen. Voor alle actieve aangesloten werknemers samen onder de 3% drempel was de
absolute bijdragekloof in 2019 gemiddeld gelijk aan 510 euro.
De werknemers met een sectorplan én onder de 3% drempel, maken 63% uit van de totale groep
aangeslotenen met een te laag bijdragepercentage. Voor hen zou in 2019 bijna 500 miljoen euro nodig
geweest zijn om het streefdoel te bereiken. Dat is 65% van de totale absolute bijdragekloof.
Voor de werknemers met een ondernemingsplan die onder het streefdoel bleven, was ook nog ruim
200 miljoen extra nodig (of 27% van de absolute bijdragekloof).
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Grafiek 19. Absolute bijdragekloof voor werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken – gemiddelde, mediaan & totaal per soort pensioenplan

Uiteindelijk kijken we in dit laatste deel van het hoofdstuk over de soorten plannen ook nog naar het
type pensioentoezegging en de financiering.

Ruim 1,8 miljoen werknemers zitten in een DC-plan: 69% van hen haalt streefdoel niet
Vier op vijf werknemers met aanvullende pensioenopbouw in 2019 is aangesloten bij een pensioenplan
van het type ‘vaste bijdragen’ (of een DC-plan; defined contribution), zo blijkt uit grafiek 20. 6% van de
aangeslotenen bouwde aanvullend pensioen op in een pensioenplan van het type ‘cash balance’ (CB)
en 4% via een plan van het type ‘vaste prestatie’ (of een DB-plan; defined benefit). Eén op de tien
aangesloten werknemers bouwde aanvullende rechten op via verschillende types
pensioentoezeggingen.
Hoewel de meerderheid van de werknemers met opbouw is aangesloten bij een DC-plan, scoort dit
type pensioentoezegging niet goed qua dekking. De gemiddelde jaarlijkse bijdrage voor hun
aanvullende pensioenopbouw was in 2019 gelijk aan 2,8% van hun loon. Voor de helft van de
aangeslotenen bij een DC-plan was het bijdragepercentage zelfs lager dan 1,8%.
Tabel 12 toont dat 69% van de aangeslotenen bij een DC-plan het vooropgestelde bijdragepercentage
niet bereikt. Voor hen zou in 2019 ruim 650 miljoen euro nodig geweest zijn om het streefdoel te
bereiken. Dat is 86% van de totale absolute bijdragekloof.
Bij de aangesloten werknemers met een DB-plan heeft maar liefst 66% in 2019 wel ‘voldoende’
aanvullend pensioen opgebouwd (ten belope van 3% of meer van hun brutoloon). De 34% met
‘onvoldoende’ dekking naar het beoogde niveau tillen zou ongeveer 17 miljoen kosten (of 2% van de
totale absolute bijdragekloof).
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Grafiek 20. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers
in 2019 – per type pensioentoezegging

Tabel 12. Aantal actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken in 2019 – per type pensioentoezegging en extra bijdrage nodig voor streefdoel
Type pensioenformule
DC
Mixed
Cash Balance
DB
Totaal

Onder 3% drempel

Totale nodige extra bijdrage

1.284.347 (69%)

€ 656.129.344 (86%)

73.018 (29%)

€ 38.170.935 (5%)

112.735 (78%)

€ 49.632.767 (7%)

28.257 (34%)

€ 17.271.102 (2%)

1.498.357 (64%)

€ 761.204.148 (100%)

Pensioenopbouw van 4 op 5 werknemers enkel gefinancierd door werkgeversbijdragen: 73%
van hen haalt streefdoel niet
Grafiek 21 toont dat 79% van de werknemers met aanvullende pensioenopbouw in 2019 is aangesloten
bij een pensioenplan dat wordt gefinancierd met werkgeversbijdragen. Eén op vijf aangeslotenen
bouwde aanvullend pensioen op gefinancierd door zowel werkgevers- als werknemersbijdragen. Nog
geen 2.500 werknemers zijn aangesloten bij een pensioenplan waarin enkel de werknemers zelf
betalen.
Deze laatste groep heeft het laagste bijdragepercentage. Voor een werknemer met een plan dat enkel
voorziet in persoonlijke bijdragen, was de bijdrage voor het aanvullend pensioen in 2019 gemiddeld
gelijk aan 1,3% van zijn loon. Voor een aangeslotene bij een plan met financiering door de werkgever

34 / 47

was het gemiddelde bijdragepercentage dubbel zo hoog (2,6%) en voor een aangeslotene bij een plan
met zowel werknemers- als werkgeversbijdragen was dat bijna vijf keer zo veel (6,4%).

Grafiek 21. Gemiddelde en mediaan bijdragepercentage van actief aangesloten werknemers
in 2019 – per type financiering

Ruim 1,3 miljoen werknemers of 72% van de aangeslotenen bij een plan met enkel patronale bijdragen
bereikt het vooropgestelde bijdragepercentage niet (tabel 12). Omdat in deze plannen nog zo veel
werknemers naar een hoger niveau getild moeten worden, is hier nog veel extra bijdrage nodig (92%
van de totale nodige bijkomende bijdrage). Voor hen zou in 2019 ongeveer 700 miljoen euro nodig
geweest zijn om het streefdoel te bereiken.
Bij de actief aangesloten werknemers met zowel werkgevers- als werknemersbijdragen heeft maar
liefst 71% in 2019 wel ‘voldoende’ aanvullend pensioen opgebouwd (dus een bijdrage gelijk aan 3% of
meer van hun brutoloon). De 29% met ‘onvoldoende’ bijdrage naar het beoogde niveau tillen zou
ongeveer 61,5 miljoen kosten (of 8% van de totale absolute bijdragekloof).
Verder blijkt uit tabel 13 dat de meerderheid (94%) van de werknemers met opbouw die enkel is
gefinancierd door persoonlijke bijdragen, het streefdoel in 2019 nog niet haalde. Met 1,8 miljoen extra
zouden zij wel allemaal de 3% drempel bereiken.

Tabel 13. Aantal actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet
bereiken in 2019 – naar type financiering en extra bijdrage nodig voor streefdoel
Type financiering
Enkel werkgevers bijdragen
Zowel werkgevers als persoonlijke bijdragen
Enkel persoonlijke bijdragen
Totaal

Onder 3% drempel

Totale nodige extra bijdrage

1.352.733 (73%)

€ 697.919.481 (92%)

143.309 (29%)

€ 61.478.978 (8%)

2.315 (94%)

€ 1.805.687 (0%)

1.498.357 (64%)

€ 761.204.147 (100%)
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Bijlagen
Bijlage 1. Methodologie
Databronnen
De informatie over tewerkstelling als werknemer en loon in dit rapport is gebaseerd op de gegevens
zoals die beschikbaar zijn op mycareer.be en de achterliggende loopbaandatabank van Sigedis. Die
databank bevat alle gecontroleerde, coherente en niet-geïnterpreteerde loopbaangegevens van
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Deze gegevens worden gebruikt door het netwerk van de
sociale zekerheid; onder andere voor de pensioenberekening of de vaststelling of iemand recht heeft
op loopbaanonderbreking. De data en cijfers hier hebben betrekking op de situatie voor 2019 zoals
gekend op 18/03/2021 in onze loopbaandatabank.
De informatie over de aanvullende pensioenopbouw in dit rapport komt uit de databank voor
aanvullende pensioenen (db2p) beheerd door Sigedis. De verzekeraars en pensioenfondsen die de
aanvullende pensioenen beheren, zijn de belangrijkste leveranciers van de data. Alle pensioenplannen,
groepsverzekeringen en VAPZ-overeenkomsten worden geregistreerd in onze databank. Voor elke
aangeslotene wordt jaarlijks de stand van zijn individuele rekening bijgehouden met de persoonlijke
rechten en prestaties. De data en cijfers hier hebben betrekking op de situatie voor 2019 op zoals
gekend op 11/12/2020 in db2p.

Populatie
In dit rapport beperken we ons tot de werknemers. Zelfstandigen en statutaire ambtenaren laten we
buiten beschouwing.
We nemen alle mensen die in 2019 in België woonden (o.b.v. hun adres in het rijsregister) en werkten
als werknemer. We selecteren enkel werknemers die in de loop van 2019 minstens één dag effectief
werkten (in één van de vier kwartalen) en hiervoor minstens het minimum dagloon (73,28 euro)
ontvingen.




Die minimumvereiste qua genoten loon voor één gewerkte dag is gebaseerd op de absolute
ondergrens voor het loon; het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)
van de Nationale Arbeidsraad. Het GGMMI voor 2019 is 1.593,81 euro. Dat rekenen we om
naar een gewaarborgd gemiddeld minimum dagloon volgens de formule:
1.593,81*12/261=73,28. In 2019 waren er 261 loondagen.
Wij gebruiken voor dit rapport het totale brutoloon onderworpen aan de
socialezekerheidsbijdragen en genoten als werknemer in de loop van 2019. Het gaat om de
lonen zoals die zijn gekend in onze loopbaandatabank en op mycareer.be. We nemen de
werkelijk uitbetaalde lonen en corrigeren hier niet voor deeltijds werk of onvolledige
tewerkstelling.

We selecteren zo voor 2019 3.711.511 Belgische werknemers.
Per werknemer koppelen we de informatie over loon en tewerkstelling (uit de loopbandatabank) aan
de informatie over aanvullende pensioenopbouw (uit db2p) op basis van het INSZ-nummer. Zo kunnen
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we de aanvullende pensioenopbouw voor de geselecteerde werknemers in kaart brengen. Dat doen
we aan de hand van enkele maatstaven (zie verder: ‘maatstaven’).
Bij de berekening van de eerste maatstaf – het bijdragepercentage – voor onze populatie werknemers,
blijkt dat 39.892 werknemers een bijdragepercentage hebben van meer dan 30% (tabel 14). Om de
leesbaarheid van de tabellen en grafieken te verbeteren en om de situatie van de werknemers zo
duidelijk mogelijk in kaart te brengen, vereenvoudigen we en laten we deze categorieën met heel hoge
bijdragepercentages weg uit de analyse. Alle verdere cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op deze
uiteindelijke selectie van 3.671.619 (3.711.511 - 39.892) werknemers of een subpopulatie daarvan. In
bijlage 3 hernemen we een aantal relevante grafieken en tabellen uit dit rapport en geven we ze wel
weer voor de ruimere selectie, inclusief de aangeslotenen werknemers met een bijdragepercentage
van meer dan 30%.
Tabel 14. Bijdragepercentage voor aanvullende pensioenopbouw bij de Belgische werknemers in 2019
– uiteindelijke selectie
Bijdragepercentage in categorieën
0% - geen aanvullende pensioenopbouw in 2019
Meer dan 0%, minder dan of gelijk aan 30%
Meer dan 30%, minder dan of gelijk aan 50%
Meer dan 50%, minder dan of gelijk aan 100%
Meer dan 100%
TOTAAL

Werknemers
#
1.328.248
2.343.371
23.193
10.598
6.101
3.711.511

%
36%
63%
1%
0%
0%
100%

verdere
selectie
niet in
selectie

Alle tabellen en grafieken in dit rapport zijn gebaseerd op deze uiteindelijke selectie van 3.671.619
(3.711.511 - 39.892) werknemers of een subpopulatie daarvan. In het rapport werken we met
verschillende subgroepen:






Belgische werknemers in 2019 [# 3.671.619]
Alle mensen die in 2019 in België woonden (o.b.v. hun adres in het rijksregister) en minstens één
dag effectief werkten als werknemer aan een minimum dagloon uitgezuiverd voor statistische
uitschieters.
Aangesloten werknemers met actieve pensioenopbouw of actief aangesloten werknemers in 2019
[# 2.343.371]
Belgische werknemers (zie definitie hierboven) die in 2019 actief aangesloten waren bij een
aanvullend pensioenplan voor werknemers en hier bijkomende aanvullende pensioenrechten
opbouwden.
Werknemers die het bijdragepercentage van 3% (of %3% drempel) niet bereiken in 2019
[# 2.826.605]
Belgische werknemers (zie definitie hierboven) die in 2019 het vooropgestelde bijdragepercentage
van 3% niet bereiken. Dit zijn dus zowel de werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw in
2019 (1.328.248 mensen) als de actieve aangeslotenen bij een aanvullend werknemersplan met
een bijdragepercentage onder 3% (1.498.367 aangeslotenen).
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Actief aangesloten werknemers die het bijdragepercentage van 3% niet bereiken in 2019
[# 1.498.367]
Belgische werknemers (zie definitie hierboven) die in 2019 actief aangesloten waren bij een
aanvullend pensioenplan voor werknemers en hier bijkomende aanvullende pensioenrechten
opbouwden, maar met een bijdragepercentage onder 3%

Maatstaven
Participatiegraad
Voor een beeld van de deelname aan de tweede pensioenpijler (of dus de participatiegraad), meten
we hier hoeveel van de werknemers (uit de geselecteerde populatie of subpopulaties, zie hierboven),
tijdens hun job in 2019 actief aanvullend pensioen opbouwden voor later. We beschouwen een
werknemer in dit rapport pas als een ‘deelnemer aan de tweede pijler in 2019’ als die in de loop van
2019 nog bijkomende rechten opbouwde. Bijgevolg definiëren we ‘werknemers met aanvullende
pensioenopbouw in 2019’ hier als werknemers met een aangroei van de verworven reserves én dus
met een (positieve) bijdrage aan de opbouw van een aanvullend werknemerspensioen in 2019.
Werknemers met enkel ‘slapende’ rechten die werden opgebouwd vóór 2019 (tijdens een eventuele
eerdere job) beschouwen we hier als ‘werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw in 2019’.
Wanneer we het hebben over ‘aanvullende pensioenopbouw in 2019’ dan richten we ons dus enkel op
de actieve en bijkomende aangroei van reserves tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 (zoals die is
gekend in db2p). Want we willen in dit rapport immers op individueel niveau (per werknemer) nagaan
hoeveel er jaarlijks wordt bijgedragen aan het aanvullend pensioen voor werknemers (en dus niet
hoeveel er al ooit werd bijgedragen of opgebouwd).
De participatiegraad die we hier berekenen voor alle Belgische werknemers (zie tabel 1 in deel 1) ligt
met 64,21% iets lager dan de participatiegraad die we op penisonstat.be berekenden. Op
PensionStat.be berekenden we voor effectief werkende werknemers die actief aanvullend pensioen
opbouwden een participatiegraad van 68,80% in 2019 en van 69,63% in 2020. De berekeningswijze van
de participatiegraad in dit rapport is niet exact dezelfde als deze die we gebruiken op PensionStat.be.
Volgende variaties in de berekeningswijze kunnen het verschillende resultaat allicht verklaren:


Momentopname vs. periode (het ganse jaar 2019)
Op PensionStat.be berekenen we de participatiegraad op één specifiek moment (zie tabel 15). We
zetten alle actief aangeslotenen bij een werknemersplan op 1 januari 2019 (en 2020) af tegen het
aantal tewerkgestelde werknemers (arbeiders en bedienden, exclusief statutaire ambtenaren) op
31 december 2018 (en 2019)6.
In dit rapport zetten we werknemers met (actieve en bijkomende) aanvullende pensioenopbouw
in de loop van 2019 af tegen alle mensen die in de loop van 2019 minstens één dag tewerkgesteld
waren als werknemer. De referentiepopulatie in dit rapport is dus groter dan deze gebruikt op
PensionStat.be (zie tabel 15).

De gebruikte RSZ-statistieken zijn beschikbaar op https://www.rsz.be/stats/arbeidsmarktanalyse-gedetailleerdekwartaalgegevens#archives.
6
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Vergelijking van populaties vs. effectieve koppeling o.b.v. INSZ-nummers
Op PensionStat.be zetten we gewoon twee populaties (doelgroep tegenover referentiepopulatie)
af tegen elkaar. We vergelijken m.a.w. gewoon twee totalen (cijfers) en berekenen een percentage.
We kijken enerzijds naar het totaal aantal actief aangeslotenen bij een werknemersplan op 1 januari
en anderzijds naar het totaal aantal tewerkgestelde werknemers op 31 december.
In dit rapport kijken we eerst naar het individuele niveau. Per persoon (op basis van het INSZnummer) koppelen we de gegevens uit de loopbaandatabank aan deze uit db2p. We gaan dus op
individuele basis (per werknemer) na wie aanvullend pensioen opbouwt en wie niet. Pas daarna
gaan we aggregeren naar globale cijfers. Door die koppeling op INSZ-nummer zijn we dus veel
preciezer en dat zou de iets lagere participatiegraad kunnen verklaren.



Deelname tweede pijler: status op 1 januari vs. effectieve aangroei doorheen het ganse jaar
Zoals hierboven al toegelicht beschouwen we in dit rapport een werknemer pas als ‘deelnemer aan
de tweede pijler in 2019’ als die in de loop van 2019 nog bijkomende rechten opbouwde. Er moet
dus ergens tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 effectief een aangroei zijn geweest van de
reserve in het werknemersplan. Op PensionStat.be kijken we naar de status van de aansluiting
(actief of niet) zoals die door de pensioeninstelling is aangegeven voor 1 januari.

Tabel 15. Verschillende formules voor berekening van participatiegraad
Participatiegraad

Teller
Doelgroep

Noemer
Referentiepopulatie

Resultaat

Situatie op 1/1/2019
(in PensionStat.be)

Actief aangesloten
werknemers op
1/1/2019

Tewerkgestelde
werknemers
(arbeiders en
bedienden) op
31/12/2018

2.330.199/3.386.045*100
= 68,80

Situatie op 1/1/2020
(in PensionStat.be)

Actief aangesloten
werknemers op
1/1/2020

Tewerkgestelde
werknemers
(arbeiders en
bedienden) op
31/12/2019

2.398.234/3.444.348*100
= 69,63

Situatie voor het ganse
jaar 2019
(in dit rapport)

Actief aangesloten
werknemers met
bijkomende
pensioenopbouw in
de loop van 2019

Werknemers die
minstens één dag als
werknemer hebben
gewerkt (+
uitzuiveringen, zie
eerder)

2.383.263/3.711.511*100
= 64,21

Bijdragepercentage
Voor een beeld van de hoogte van de opbouw in de tweede pensioenpijler, meten we hier hoe de
jaarlijkse bijdrage voor de pensioenopbouw van actieve aangeslotenen bij werknemersplannen zich
verhoudt tot hun bruto jaar loon. We zetten de bijdrage dus af tegen het loon en drukken de verhouding
uit als een percentage. We spreken verder van het bijdragepercentage.
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Momenteel bevat db2p voor werknemers enkel geaggregeerde werkgeverspremies per pensioenplan
en (nog) niet de effectief gestorte bijdragen per aangeslotene. Maar op basis van de jaarlijkse
individuele rekeningstanden kunnen we wel de jaarlijkse opbouw of aangroei van de verworven
reserves per aangeslotene berekenen.
Die jaarlijkse aangroei is – na correcties voor het rendement – een goede indicatie van de jaarlijkse
bijdrage per aangeslotene. We gebruiken deze indicatie ook voor de Wijninckxbijdrage. We berekenen
hier de jaarlijkse bijdrage (op basis van de jaarlijkse aangroei in db2p) voor de werknemers die in de
loop van 2019 actief aanvullende pensioenrechten opbouwden. Zoals al beschreven, beschouwen we
werknemers met enkel ‘slapende’ rechten die werden opgebouwd vóór 2019 (tijdens een eventuele
eerdere job) hier als ‘werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw in 2019’. De berekening van
de jaarlijkse bijdrage is uitvoerig beschreven in het laatste deel van deze methodologie (zie hieronder:
‘ Berekening jaarlijkse bijdrage voor aanvullend pensioen in de loop van 2019‘)
Om na te gaan hoe ver de aanvullende pensioenopbouw van werknemers verwijderd is van het
streefdoel - een bijdragepercentage van 3% - berekenen we de bijdragekloof. Hoeveel extra bijdrage is
er nodig om te komen tot een tweedepijlerpensioenbijdrage voor elke werknemer die minstens gelijk
is aan 3% van het loon?

Berekening jaarlijkse bijdrage voor aanvullend pensioen in de loop van 2019
Momenteel bevat db2p voor werknemers dus nog niet de effectief gestorte bijdragen per
aangeslotene. Maar op basis van de jaarlijkse individuele rekeningstanden kunnen we wel de jaarlijkse
opbouw of aangroei per aangeslotene berekenen. Die jaarlijkse aangroei, waarbij we het rendement
uitzuiveren, gebruiken we als indicatie voor de jaarlijkse bijdrage per aangeslotene.
Om de jaarlijkse bijdrage voor de aanvullende pensioenopbouw van een actieve aangeslotene te
berekenen in het afgelopen jaar, nemen we per pensioenplan eerst het verschil tussen de
pensioenreserve op 1 januari van het huidige jaar (N) en de pensioenreserve op 1 januari van het vorige
jaar (N-1). Vervolgens verminderen we dit bedrag met het rendement op de reserves.
De pensioenreserve per pensioenplan is de werkelijk opgebouwde verworven reserve ongeacht de
financiering. We houden dus rekening met zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.
Het rendement wordt berekend op basis van een wettelijk vastgelegde gemiddelde intrestvoet 7. Het
gaat om een jaarlijkse intrestvoet die we in sommige gevallen zullen proratiseren. De gemiddelde
intrestvoet voor referentiejaar 2019 is 0,80 %. Maar bij bepaalde gebeurtenissen in de loop van het jaar
(bv. een nieuwe aansluiting, uittreding, overdracht van reserves, overlijden of pensionering) houden
we ook rekening met de pensioenreserve op het moment van de gebeurtenis. Want het is in die
gevallen mogelijk dat de reserves niet berekend kunnen worden op 1 januari.

We gebruiken dezelfde gemiddelde intrestvoet als deze die voor de berekening van de Wijninckxbijdrage wettelijk is
vastgelegd in artikel 38, §3duodecies van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers (zoals gewijzigd in 2018). Het gaat dus om de gemiddelde intrestvoet over de laatste zes kalenderjaren
voorafgaand aan het bijdragejaar van de OLO's op tien jaar.
7
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Als we de reserves niet kunnen berekenen op 1 januari van het huidige jaar, berekenen we ze
bij de gebeurtenis vóór die datum. Bijvoorbeeld, als de aangeslotene in de loop van het
afgelopen jaar met pensioen is gegaan en zijn aanvullende pensioen werd uitbetaald, dan zijn
er op 1 januari van het huidige jaar geen reserves meer. We nemen dan het bedrag van zijn
reserves bij pensionering.
Als we de reserves niet kunnen berekenen op 1 januari van het vorige jaar, berekenen we ze
bij de gebeurtenis na die datum. Bijvoorbeeld, als de aangeslotene pas in de loop van het jaar
aansluit bij een pensioenplan, dan zijn er op 1 januari van vorig jaar nog geen reserves. We
nemen dan het bedrag van zijn reserves bij aansluiting.
Maar we houden ook met andere gebeurtenissen, zoals overdrachten van reserves, rekening
om de pensioenopbouw vast te stellen. Bij deze gebeurtenissen (bv. bij een pensionering,
overlijden of overdracht van reserves vóór het einde van het jaar) zullen we de jaarlijkse
intrestvoet proratiseren. De periode waarvoor we de reserves moeten kapitaliseren is immers
korter dan een jaar. We berekenen de intrestvoet dan in verhouding tot het aantal dagen
tussen de twee meetmomenten van de pensioenreserve.

Als een aangeslotene in de loop van het jaar actief is aangesloten bij meerdere pensioenplannen dan
aggregeren we de berekende bijdrage per pensioenplan tot een globale jaarlijkse bijdrage per
aangeslotene. Deze indicatieve bijdrage omvat dus enkel een schatting van de betaalde bijdrage voor
de pensioenopbouw, en houdt dus geen rekening met bijvoorbeeld een eventuele bijdrage die wordt
betaald voor een overlijdensdekking.
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Bijlage 2. Aandeel van de verschillende soorten aanvullende pensioenplannen per sector
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Bijlage 3. Cijfers voor ruime selectie, inclusief aangesloten werknemers met een
bijdragepercentage van meer dan 30%

Grafiek 4b. Verdeling van de actief aangesloten werknemers (inclusief bijdragepercentage van
meer dan 30%) op basis van hun jaarlijkse bijdrage (in absolute bedragen) – percentielen 1 tot
99

Grafiek 4c. Verdeling van de actief aangesloten werknemers (inclusief bijdragepercentage van
meer dan 30%) op basis van hun jaarlijkse bijdrage (in absolute bedragen) – percentielen 1 tot
100
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Grafiek 9b. Mediaan bijdragepercentage per loonpercentiel voor de actief aangesloten
werknemers (inclusief bijdragepercentage van meer dan 30%) in 2019

Tabel 4b. Deelname aan de tweede pensioenpijler bij Belgische werknemers (inclusief
bijdragepercentage van meer dan 30%) in 2019 – per looncategorie (kwintiel)

Loon (kwintielen)

Geen aanvullende
pensioenopbouw in
2019

Wel aanvullende
pensioenopbouw in
2019

Totaal

#

%

#

%

#

%

van 73 tot 12.262 euro

498.325

67

243.866

33

742.191

100

van 12.262 tot 23.541 euro

340.581

46

401.647

54

742.228

100

van 23.541 tot 31.645 euro

222.993

30

519.233

70

742.226

100

van 31.645 tot 42.958 euro

171.348

23

571.014

77

742.362

100

meer dan 42.958 euro

95.001

13

647.503

87

742.504

100

Totaal

1.328.248

36

2.383.263

64

3.711.511

100
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