Persbericht

Pensioensparen: een echte noodzaak
De pensioenspaarfondsen bereiken hun historisch
hoogtepunt in 2012.
Brussel, 28 november 2012
Summary
3de pijler pensioenspaarfondsen zijn beleggingsproducten die voor de volledige
actieve bevolking toegankelijk zijn. Ze zorgen ervoor dat het gespaarde vermogen, na
correctie voor inflatie, aangroeit doorheen de tijd.
De uitdagingen die in de toekomst echter op ons afkomen op gebied van de kosten
van vergrijzing van de bevolking en ondersteuning van de levensstandaard, maken
van pensioenspaarfondsen nu al een echte noodzaak voor iedereen. De overheid
dient dan wel de fiscale zekerheid te garanderen.

Een democratisch product …
3de pijler pensioenspaarfondsen zijn een democratisch product. Zo zijn ze toegankelijk voor
iedereen van de belastingplichtige bevolking (18 – 65 jaar), laten ze toe dat iedereen belegt
op zijn eigen tempo (zowel qua inlage als in tijd) en zijn er verschillende
pensioenspaarfondsen waarin zowel de defensieve - als de meer dynamische belegger zijn
gading kan vinden. De belegger kan tevens, doorheen de tijd, op een flexibele manier
switchen van pensioenspaarfonds zodat dit steeds nauw aansluit bij zijn beleggersprofiel.

… met vele sterktes
Een van de belangrijke sterktes van een 3de pijler pensioenspaarfonds is het feit dat het een
belegging is die waardecreërend en inflatiebestendig is: op lange termijn ziet de belegger,
zelfs na correctie voor inflatie, zijn gespaarde kapitaal toenemen. Kortom, het reële
rendement van de pensioenspaarfondsen is uitgesproken positief.
De pensioenspaarfondsen genieten eveneens van de kracht van kapitalisatie. Aldus geniet
de spaarder van “rente op rente”. Hoe vroeger men instapt in een pensioenspaarfonds, hoe
meer jaren men kan genieten van dit effect.
« Ter illustratie: een eenmalige belegging van 100 EUR zal bij een rente van 4 % na 10 jaar zijn
aangegroeid tot 148 EUR, na 20 jaar tot 219 EUR en na 40 jaar tot 480 EUR. »

Verder geven de stortingen in een pensioenspaarfonds recht op een fiscale vrijstelling van
30 % (op een maximale storting van 910 EUR in 2012) in de personenbelasting. Anders
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gezegd: voor elke 100 EUR die u in de loop van een jaar in een pensioenspaarfonds stort,
geeft dit u recht op een belastingvermindering van 30 EUR in uw personenbelasting
behorende bij dat jaar.
De pensioenspaarfondsen zijn transparante producten op elk vlak. Men heeft als belegger
altijd een duidelijk zicht op o.a. de kosten, het beheer, de portefeuillesamenstelling, het
rendement, de fiscaliteit, … .

De realiteit bevestigt deze sterktes
Vandaag heeft 60 % van de belastingplichtige bevolking in België een 3de pijler
pensioenspaarrekening (= pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering).
De 3de pijler pensioenspaarfondsen vertegenwoordigen met hun 12,26 miljard EUR aan
netto actief grosso modo 3/4de van de omvang van de 2de pijler pensioenfondsen. Beide
pensioenspaarvormen zijn volledig complementair en stellen ons in staat om onze
levensstandaard na de pensionering te handhaven.

Tegemoetkoming aan een echte noodzaak
Kortom, met een netto vervangingsratio van 75,8% in 20501, zal een alleenstaande
werknemer met een loopbaan van 40 jaar gemiddeld nog 1/4de van zijn laatste netto
inkomen zelf moeten bijleggen om zijn levensstandaard na zijn pensioen te kunnen
behouden.
De 3de pijler pensioenspaarfondsen zijn ideaal geplaatst om aan deze maatschappelijke
behoefte tegemoet te komen. Zij vormen dan ook een echte noodzaak.

Fiscale zekerheid
Om de 3de pijler pensioenspaarfondsen hun sociale rol ten volle te laten vervullen, is het
onontbeerlijk dat het oorspronkelijk fiscaal kader van dit langetermijnspaarproduct
gerespecteerd wordt. De pensioenspaarders hebben immers recht op fiscale zekerheid.
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Hoge Raad van Financiën – “Studiecommissie voor de vergrijzing” – Jaarlijks verslag oktober 2012.
ste
de
netto vervangingsratio = (eerste netto pensioen uit 1 en 2 pijler) / (laatste netto loon).

Belgische Vereniging van Asset Managers
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.beama.be
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11

3

Meer informatie
Meer informatie kan worden verkregen via Mevr. Pamela Renders, woordvoerster van
Febelfin (02 507 68 31 – 0477 39 99 79 – pr@febelfin.be) of bij Mevr. Myriam Vanneste,
Voorzitter BEAMA.
Dit en andere persberichten, zijn beschikbaar op de website van de BEAMA
(www.beama.be) onder de rubriek « Publicaties ».
Belgian Asset Managers Association (BEAMA)
BEAMA is lid van Febelfin.

FEBELFIN
Op 28 maart 2003 werd Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële sector, opgericht. De beroepsfederatie telt vijf aangesloten leden,
namelijk de Belgische Vereniging van Banken (die opgericht werd in 1937) en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset
Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische
Leasingvereniging (BLV), en enkele geassocieerde leden met een bijzonder statuut. In juni 2012 vertegenwoordigden Febelfin en haar leden 254
financiële instellingen in België. Samen staan deze rechtstreeks in voor meer dan 100.000 jobs en onrechtstreeks nog eens meer dan 100.000.
De federatie neemt de uitdaging op zich een belangrijke rol te vervullen als “shared voice” van de sector en als bruggenbouwer tussen haar leden
en verschillende partijen op nationaal en Europees niveau: beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.
De federatie volgt trends en evoluties op de voet en helpt haar leden de juiste positie in te nemen. Samen met hen werkt Febelfin, via
boodschappen en standpunten, aan het uitdragen van de waarden van de sector: dienstverlening, vertrouwen en transparantie, dynamiek en
proactiviteit.
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