
 

 

 

 

Persbericht 

Brussel, 4 februari 2022 

De Belgische pensioenfondsen behaalden een gemiddeld rendement 
van 9,08% in 2021 

PensioPlus hield een bevraging onder zijn leden inzake het door hen in 2021 behaalde rendement. De 

deelnemers aan deze bevraging zijn representatief, ze maken samen 85% uit van het totaal vermogen van de 

pensioenfondsen in België. 

Rendement 2021 en rendementen op langere termijn 

 
Over 2021 behaalden de Belgische pensioenfondsen gemiddeld een rendement van 9,08%; na aftrek van 

inflatie geeft dit een reëel rendement van 3,37%. Pensioenfondsen zijn bij uitstek lange termijn investeerders 

en een rendement mag dan ook niet louter per jaar worden bekeken. Over de afgelopen 37 jaar1 zette de 

Belgische pensioenfondssector een reëel rendement van 6,71% neer, hetgeen na aftrek van inflatie leidt tot 

een reëel rendement van 4,63%.  

 Jaren Nominaal rendement Inflatie Reëel rendement 

1 9,08% 5,71% 3,37% 

3 9,55% 2,26% 7,29% 

5 6,05% 2,25% 3,80% 

10 6,94% 1,76% 5,18% 

15 4,91% 2,01% 2,90% 

20 5,10% 2,00% 3,10% 

25 5,78% 1,93% 3,85% 

30 6,34% 1,97% 4,37% 

37 6,71% 2,08% 4,63% 

 
Pensioenfondsen blijven een solide bescherming bieden tegen de stijging van de koopkracht; zo is bijvoorbeeld 
€ 100 geïnvesteerd in 1985 thans – na toepassing van de historische gemiddelde rendementen van de sector – 
in reële termen € 515 waard (hetgeen overeenstemt met € 1.105 in nominale termen). In reële termen krijgt 
men met andere woorden meer dan 5 keer zijn inleg terug (in nominale termen zelfs meer dan 11 keer).  
 

Activaspreiding 

 
Eind 2021 investeerden de Belgische pensioenfondsen gemiddeld genomen 45% in aandelen, 46% in obligaties 

(waarvan de helft in bedrijfsobligaties), 3% in vastgoed, 3% in cash en 4% in diverse alternatieve 

activaklassen waaronder infrastructuur en private equity.  

Uit de klassieke benchmarks blijkt dat aandelen en vastgoed het zeer goed deden; hun respectievelijke 

rendementen behaalden dubbele digits. Obligaties en cash behaalden dan weer zeer lage of zelfs negatieve 

returns. 

 
1 Namelijk de periode sinds het begin van de jaarlijkse financiële PensioPlus-enquête in 1985. 



 

 

Omgevingsklimaat (zeer) ongunstig voor pensioenfinanciering 
 

Het huidige omgevingsklimaat met “low for long” rentevoeten, een hoge inflatie en lage werkzaamheidsgraad 

en productiviteitsgroei maken dat pensioenvorming vandaag zeer duur is, en dit zowel voor de eerste als de 

tweede pijlerpensioenen. Dit komt bovenop het kostenverhogend effect omwille van de vergrijzing. 

De zoektocht naar rendement (“search for yield”) alsook het kuddegedrag (“herding”) creëert een gevaar voor 

zeepbellen (“asset bubbles”). Ook al zijn de rendementen vandaag redelijk, ze zijn geen garantie voor de 

toekomst. Gegeven het macro economische klimaat riskeren de verwachte returns in de toekomst lager te 

liggen dan de rendementen die we gekend hebben in het verleden. 

Obligaties zijn geen veilige haven meer zolang de inflatie hoger is dan de rente: bij aanhoudende negatieve 

reële intrestvoeten op schuldpapier verliest het pensioengeld koopkracht. Risicovrij beleggen voor pensioen 

bestaat niet meer; men moet risico nemen voor rendement….maar de tijdshorizon is de belangrijkste troef: 

hoe langer men zijn gelden kan beleggen, hoe minder risico. Pensioenfondsen zijn lange termijnbeleggers die 

vooral investeren in de reële economie en sterk diversifiëren.  

ESG (Environmental, Social and Governance) 
 

Er is bij de pensioenfondsen een duidelijke trend om ESG factoren op de één of andere manier mee in 

aanmerking te nemen in het investeringsbeleid. Vandaag ziet de sector evenwel een aantal obstakels: het 

ontbreekt de financiële marktspelers nog steeds aan vergelijkbare en betrouwbare ESG data, er is een groot 

risico voor greenwashing, men wacht op een éénduidige taxonomie en een proportionele toepassing zodat de 

kosten om verder invulling te geven aan een ESG beleid binnen de perken blijven. Op Europees niveau is er 

dringend nood aan uniforme standaarden inzake duurzaamheid/ESG. 

Pensioenvorming 
 

Pensioenvorming binnen de EU is heel erg heterogeen. Elke lidstaat geeft zijn eigen invulling aan zijn 

pensioenlandschap rekening houdend met het type van sociale zekerheidssysteem dat in het verleden werd 

uitgebouwd, alsook met het beleid rond gezondheidszorgen, bezit van onroerend goed en mogelijke andere 

elementen die het globale inkomen van een gepensioneerde mee bepalen. In vergelijking met Nederland 

bijvoorbeeld kent België een betere spreiding tussen de 4 pijlers; in Nederland is men vooral afhankelijk van 

de 2e Pijler.  

Het pensioendebat is inherent verbonden met het arbeidsmarktbeleid. Het blijft cruciaal om verder in te zetten 

op een “en-en verhaal”: de combinatie van een solide wettelijk pensioen aangevuld met een brede en diepe 

2e pijler. Voor de verdere uitbouw van de 2e  pijler is het van groot belang om een stabiel fiscaal en juridisch 

kader te hebben, en de communicatie en transparantie rond het pensioengebeuren aan te passen aan de 

digitale noden van vandaag.  

 

Wie is PensioPlus? 

PensioPlus is de koepelvereniging van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) en de inrichters 
van een sectoraal pensioenplan in het kader van de aanvullende pensioenen van de tweede pijler.  

Meer info: www.pensioplus.be 

Perscontact 
PensioPlus – Philip Neyt, Voorzitter en Woordvoerder: 0475 71 50 60  

http://www.pensioplus.be/

