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CIJFERS OVER AANVULLENDE PENSIOENEN 2017 

Dit document bevat enkele steekkaarten met kerncijfers over aanvullende pensioenen.  

Het gaat telkens om de situatie op 1 januari 2017, zoals die gekend was in DB2P (databank over aanvullende pensioenen) op 1 maart 2018. 

 

Steekkaart 1 

Aantal aangeslotenen bij een aanvullend pensioenplan op 1 januari 2017, per geslacht en leeftijd 

Leeftijd 
Geslacht 

Man Vrouw Totaal 

-25 65.959 38.400 104.359 

25-34 487.015 364.233 851.248 

35-44 572.290 396.414 968.704 

45-54 598.024 394.987 993.011 

55-64 434.044 255.878 689.922 

65 & 65+ 37.604 18.019 55.623 

Totaal 2.194.936 1.467.931 3.662.867 

 

 Begin 2017 hadden ruim 3,6 miljoen werknemers en zelfstandigen al een aanvullend pensioen opgebouwd. Zij kunnen de details van hun aanvullend 

pensioen online bekijken in ‘mijn aanvullend pensioen’ op mypension.be.  

 Van de mensen die een aanvullend pensioen opbouwen, of hebben opgebouwd, zijn 60% mannen en 40% vrouwen. Ruim 50% van alle aangeslotenen 

(52,5 %) is jonger dan 45 en ruim één vierde is tussen 45 en 54 oud.  
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Steekkaart 2 

Aantal aangeslotenen bij (minstens) één aanvullend pensioenplan op 1 januari 2017, per soort pensioenplan en aantal pensioenplannen 

#  
pensioenplannen 

Als werknemer Als zelfstandige 
Als werknemer 
én zelfstandige 

Totaal 
WAP AWAP 

WAP 
+AWAP 

Totaal VAPZ ZS BL 
VAPZ + 
ZS BL 

Totaal 

1 1.780.374 70.986 0 1.851.360 176.445 37.360 0 213.805 0 2.065.165 

2 642.490 7.143 75.342 724.975 38.743 9.725 40.713 89.181 67.968 882.124 

3 245.171 908 64.813 310.892 8.541 2.608 25.574 36.723 52.186 399.801 

4 86.199 130 41.849 128.178 2.428 761 12.894 16.083 30.537 174.798 

5 en meer 47.686 35 49.464 97.185 878 396 10.520 11.794 32.000 140.979 

Totaal 2.801.920 79.202 231.468 3.112.590 227.035 50.850 89.701 367.586 182.691 3.662.867 

 

 Meer dan 3,1 miljoen (3.112.590) mensen hebben hun aanvullende pensioenrechten opgebouwd als werknemer; in één (of meer) pensioenplan(nen) 

van hun werkgever of sector.   

 367.586 mensen hebben hun aanvullende pensioenrechten opgebouwd als zelfstandige; in één (of meer) VAPZ-overeenkomsten of in één of meer 

pensioenplannen van de vennootschap voor de zelfstandige bedrijfsleiders. 

 182.691 mensen hebben hun aanvullende pensioenrechten opgebouwd als werknemer én als zelfstandige. 

 

 Bijna 60% van de aangeslotenen (2.065.165) heeft tot nu toe aanvullende pensioenrechten opgebouwd in slechts één pensioenplan.  

 Meer dan 40 % van de aangeslotenen (1.597.702) heeft al op meerdere plaatsen iets opgebouwd in verschillende aanvullende pensioenplannen. 
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Steekkaart 3 

Aantal actieve en niet actieve aangeslotenen bij (minstens) één aanvullend pensioenplan op 1 januari 2017, per leeftijd en geslacht 

Leeftijd 

Mannen Vrouwen Totaal 

Actief 
Actief & 

niet actief 
Niet 

actief 
Totaal Actief 

Actief & 
niet actief 

Niet 
actief 

Totaal Actief 
Actief & 

niet actief 
Niet actief Totaal 

-25 47.564 5.388 13.007 65.959 28.244 2.334 7.822 38.400 75.808 7.722 20.829 104.359 

25-34 235.971 119.505 131.539 487.015 193.013 70.734 100.486 364.233 428.984 190.239 232.025 851.248 

35-44 223.927 183.706 164.657 572.290 180.077 100.749 115.588 396.414 404.004 284.455 280.245 968.704 

45-54 263.940 181.304 152.780 598.024 202.846 89.940 102.201 394.987 466.786 271.244 254.981 993.011 

55-64 192.384 100.758 140.902 434.044 141.526 38.422 75.930 255.878 333.910 139.180 216.832 689.922 

65 & 65+ 15.829 4.036 17.739 37.604 8.413 1.093 8.513 18.019 24.242 5.129 26.252 55.623 

Totaal 979.615 594.697 620.624 2.194.936 754.119 303.272 410.540 1.467.931 1.733.734 897.969 1.031.164 3.662.867 

 

 Meer dan 1, 7 miljoen (1.733.734) mensen waren op 1 januari 2017 actief aanvullende pensioenrechten aan het opbouwen (zonder slapende rechten uit 

het verleden) 

 Er waren 1.031.164 mensen met enkel slapende aanvullende pensioenrechten opgebouwd in het verleden (zonder dat zij op 1 januari ook nog actief 

nieuwe of bijkomende rechten opbouwden) 

 Er waren ook 897.969 mensen die actief aanvullende pensioenrechten opbouwden én daarnaast ook nog in het verleden opgebouwde slapende rechten 

hadden 

 In totaal heeft ruim de helft van de aangeslotenen, dit is 1.929.133 mensen (=897.969 + 1.031.164), op 1 januari al een aanvullend pensioen 

opgebouwd tijdens een eerdere job. Zij hebben dus zogenaamde ‘slapende’ pensioenrechten. 
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Steekkaart 4 

Aantal aangeslotenen bij (minstens) één aanvullend pensioenplan in 2017, per soort pensioenplan en type pensioeninstelling 

Type 
pensioeninstelling 

Als werknemer Als zelfstandige Als 
werknemer 

én 
zelfstandige 

Totaal 
WAP AWAP 

WAP  
+ 

 AWAP 
Totaal VAPZ ZS BL 

VAPZ  
+  

ZS BL 
Totaal 

Pensioenfonds 815.294 62 593 815.949 9.993 91 8 10.092 892 826.933 

Verzekeraar 1.519.842 79.135 155.283 1.754.260 211.989 50.717 80.497 343.203 112.951 2.210.414 

Verzekeraar & 
Pensioenfonds 

466.784 5 75.592 542.381 5.053 42 9.196 14.291 68.848 625.520 

Totaal 2.801.920 79.202 231.468 3.112.590 227.035 50.850 89.701 367.586 182.691 3.662.867 

 

 De pensioeninstellingen zijn de belangrijkste leveranciers van de gegevens in DB2P. Er zijn 27 verzekeraars en 183 pensioenfondsen die ons informatie 

over de individuele aanvullende pensioenrechten op 1 januari 2017 hebben meegedeeld. 

 Meer dan 2,2 miljoen (2.210.414) mensen hebben aanvullende pensioenrechten opgebouwd bij één (of meer) verzekeraar(s). 

 826.933 mensen hebben aanvullende pensioenrechten opgebouwd bij één (of meer) pensioenfonds(en). 

 625.520 mensen hebben aanvullende pensioenrechten opgebouwd bij zowel één (of meer) verzekeraar(s) als één (of meer) pensioenfonds(en).  



 
 

5 

 

Steekkaart 5. Pensioenreserves 

A. Bedrag van de pensioenreserves voor de aangeslotenen met een aanvullende pensioenrekening op 1 januari 2017, per type pensioeninstelling 

Type pensioeninstelling 
Pensioenreserve in euro 

Totaal Gemiddelde Mediaan 

Pensioenfonds € 5.089.695.600,33 € 6.154,91 € 517,50 

Verzekeraar € 52.613.924.329,14 € 23.802,75 € 4.202,45 

Verzekeraar & Pensioenfonds € 18.535.950.966,10 € 29.632,87 € 5.374,47 

Totaal € 76.239.570.895,57 € 20.814,18 € 2.918,28 

 De totale pensioenreserve in onze databank voor alle aanvullende pensioenrekeningen op 1 januari 2017 bedraagt meer dan 76 miljard euro. 

 

B. Bedrag van de pensioenreserves voor de aangeslotenen met een aanvullende pensioenrekening op 1 januari 2017, per soort pensioenplan 

Soort pensioenplan 
Pensioenreserve in euro 

Totaal Gemiddelde Mediaan 

Als werknemer € 49.137.813.235,53 € 15.786,79 € 2.064,19 

Als zelfstandige € 17.486.000.146,92 € 47.569,82 € 14.387,96 

Als werknemer en zelfstandige € 9.615.757.513,12 € 52.634,00 € 14.570,82 

Totaal € 76.239.570.895,57 € 20.814,18 € 2.918,28 

 

 De mensen die enkel aanvullende pensioenrechten opbouwden als werknemer hebben tot nu toe gemiddeld een bedrag gespaard van 15.786,79 euro 

 De mensen die enkel aanvullende pensioenrechten opbouwden als zelfstandige hebben tot nu toe gemiddeld een bedrag gespaard van 47.569,82 euro 

 De mensen die aanvullende pensioenrechten opbouwden als werknemer én zelfstandige hebben tot nu toe gemiddeld een bedrag gespaard van 

52.634,00 euro 
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C. Bedrag van de pensioenreserves (in euro) voor de aangeslotenen met een aanvullende pensioenrekening op 1 januari 

2017, per leeftijd en geslacht 

Leeftijd 
Mannen Vrouwen Totaal 

Totaal Gemiddeld Mediaan Totaal Gemiddeld Mediaan Totaal Gemiddeld Mediaan 

<25 € 43.040.644,84 € 652,54 € 183,04 € 8.972.856,73 € 233,67 € 57,94 € 52.013.501,57 € 498,41 € 118,54 

25-34 € 1.612.701.552,78 € 3.311,40 € 1.191,54 € 906.774.199,45 € 2.489,54 € 589,35 € 2.519.475.752,23 € 2.959,74 € 904,30 

35-44 € 6.821.239.922,20 € 11.919,20 € 4.032,38 € 3.706.775.471,96 € 9.350,77 € 2.485,14 € 10.528.015.394,16 € 10.868,14 € 3.448,14 

45-54 € 18.686.314.050,82 € 31.246,76 € 7.399,59 € 7.647.909.481,85 € 19.362,43 € 3.526,92 € 26.334.223.532,67 € 26.519,57 € 5.877,21 

55-64 € 27.030.372.697,20 € 62.275,65 € 10.123,38 € 7.364.714.054,75 € 28.782,13 € 3.149,51 € 34.395.086.751,95 € 49.853,59 € 7.341,60 

65 & 65+ € 2.035.697.776,70 € 54.135,14 € 4.825,68 € 375.058.186,29 € 20.814,59 € 655,55 € 2.410.755.962,99 € 43.340,99 € 2.692,90 

Totaal € 56.229.366.644,54 € 25.617,77 € 3.924,81 € 20.010.204.251,03 € 13.631,57 € 1.619,31 € 76.239.570.895,57 € 20.814,18 € 2.918,28 

 

 De helft van de mensen met aanvullende pensioenrechten heeft tot nu toe een pensioenreserve gespaard van ongeveer 2.920 € of meer, de andere 

helft zit daar nog onder. De pensioenreserve is het bedrag dat tot nu toe al is gespaard en zal normaal gezien nog verder evolueren tot aan het 

pensioen.  

 Als we enkel kijken naar de 55- tot 64-jarigen (die toch al dichter bij hun pensioen staan), dan zien we dat de helft al 7.341 € of (veel) meer heeft 

opgebouwd. De andere 50% van deze leeftijdsgroep komt nog niet aan dat bedrag. 

 De gemiddelde pensioenreserve bij de mannen (25.617,77 €) is bijna het dubbele van deze bij de vrouwen (13.631,57 €). 

 

 

Gebruikte afkortingen 

WAP = de aanvullende pensioenregelingen voor werknemers (pensioenplannen van de werkgever of sector of individuele pensioentoezeggingen);  

AWAP = de regelingen waarin de rechten van uitgetreden werknemers worden beheerd (bijvoorbeeld onthaalstructuur of individuele pensioeneis); 

VAPZ = de VAPZ- (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en RIZIV-overeenkomsten voor individuele zelfstandigen;  

ZS BL = de regelingen voor zelfstandige bedrijfsleiders die hun beroepsactiviteit uitoefenen via een vennootschap. 


