
CASESTUDY 

Zijn aanvullende pensioenen noodzakelijk? 
 
 
In België onderscheiden we drie grote pensioenstelsels: het ambtenarenpensioen, 
het pensioen voor werknemers en het pensioen voor zelfstandigen. 

 
Traditioneel stelt men dat een aanvullend pensioen voor ambtenaren niet nodig 
is.  Dat het voor werknemers een goede aanvulling is, en dat het voor 
zelfstandigen en vrije beroepers een bittere noodzaak is. 
 
Dit heeft alles te maken met de hoogte van die pensioenen. De 
ambtenarenpensioenen worden berekend op basis van de lonen van de laatste 
vijf jaar. Wat natuurlijk de hoogste lonen in een carrière zijn.  
 
Voor een werknemer worden ze berekend op basis van het loon van een 
volwaardige carrière van 45 jaar a rato van 1/45ste per jaar. 
 
Zelfstandigen en vrije beroepers krijgen een pensioen gebaseerd op de sociale 
bijdragen die ze tijdens hun carrière hebben geleverd.  
 
Het inkomen van een zelfstandige bestaat vaak uit verschillende componenten 
waardoor het echte loon meestal laag is, met als gevolg dat er weinig sociale 
bijdragen betaald worden.  Dat is natuurlijk heel leuk tijdens de loopbaan maar 
het kan zuur opbreken wanneer de pensioenen op het einde van de loopbaan 
berekend worden. 

 
De gemiddelde pensioenen voor een carrière van 45 jaar met volledige 
tewerkstelling in België bedragen op dit ogenblik:  
 
Ambtenaren: 2.800 euro per maand  
Loontrekkenden: 1.400 euro per maand  
Zelfstandigen: 920 euro  per maand  
 
In werkelijkheid komt een minderheid van de beroepsbevolking in België aan een 
volwaardige loopbaan van 45 jaar en de reëel uitbetaalde pensioenen zijn een 
stuk lager dan de officiële gemiddelden. 
 
Dit alles is reeds lang genoegzaam bekend maar wordt in het licht van de nieuwe 
bezuinigingen vanaf 2012 een nog groter probleem. 
 
Jammer genoeg worden in de besparingswoede ook de aanvullende pensioenen 
geviseerd. 
 
Iedereen met een belastbaar inkomen kan aan pensioensparen (910 euro per 
jaar) of langetermijnsparen (2200 euro per jaar) doen.  Maar spijtig genoeg heeft 
de regering beslist om de fiscale aftrekbaarheid verder te beperken. 
 

Voor zelfstandigen en vrije beroepers  zonder vennootschap is er ook nog het Vrij 
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (2962,88 euro per jaar). 
 
Zelfstandigen die in een vennootschap werken, kunnen een Individuele Pensioen 
Toezegging onderschrijven. Hier wordt de hoogte van de jaarlijkse spaarquota 
bepaald volgens de zogenaamde 80 % - regel.  Ook hier is het de bedoeling een 
verdere beperking van de fiscaal aftrekbare spaarinspanningen door te voeren. 

 



Het toekomstige lage pensioen van de meeste zelfstandigen maakt het echter 
noodzakelijk om op de één of andere manier voor een aanvulling op dat karige 
pensioen te zorgen. 
 
Neem nu bijvoorbeeld Jacques en Lieve, beide jonge veertigers. Hij is garagist in 
zijn eigen BVBA en zij helpt met de boekhouding en de administratie. Jacques 
keert zichzelf een brutoloon uit van 3.000 euro. Lieve werkt mee zonder enig 
sociaal statuut.  
 
Later ontvangen Jacques en Lieve een gezinspensioen van 1.100 euro dat bij 
overlijden van Jacques gereduceerd wordt tot 800 euro overlevingspensioen voor 
Lieve. 

 
Als zij over twintig jaar hun huidige levensstandaard wensen te behouden dan 
moeten zij, rekening houdend met een gemiddelde inflatie van 3 %, over een 
maandelijks inkomen van 7.000 euro beschikken. Op die manier kunnen ze dan 
evenveel kopen als vandaag met 3.000 euro. 
 
Met een bruto maandinkomen van 7.000 euro min het geschatte wettelijke 

pensioen van 1.100 euro is er een maandelijks tekort van 5.900 euro of pakweg 
70.000 euro per jaar. 
 
Als dat tekort moet opgevangen worden met de intresten uit gespaard geld dan 
zal men maar liefst één miljoen euro moeten sparen. Op voorwaarde dat Jacques 
en Lieve  een bank vinden die hen een jaarlijkse rente van 7 % kan bieden! 
 
Ze kunnen natuurlijk ook beslissen om het gespaarde kapitaal mee ‘op te eten’  
maar dan kunnen we eenvoudig uitrekenen wanneer het spaargeld op zal zijn. 
Wat geen aangenaam vooruitzicht is voor Jacques en Lieve! 
 
Het is duidelijk dat Jacques en Lieve absoluut zo snel mogelijk moeten starten 
met één of andere  vorm van aanvullend pensioen en laten we hopen dat de 
overheid dit zo lang mogelijk fiscaal zal stimuleren. 
 

Het strekt de werkende Belg tot eer dat hij zich vandaag wat ontzegt om te 
kunnen sparen en zodoende geen toekomstige last is voor de maatschappij. 
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