Hoogte reserves
Hoeveel aanvullende pensioen is al gespaard?
Voor de hoogte van het aanvullend pensioen kijken we naar de verworven reserve op 1 januari
2018. Dit is de pensioenreserve die een aangeslotene tot nu toe al heeft gespaard in een of meer
pensioenplannen. Dit bedrag kan nog verder evolueren tot aan zijn pensioen.

Gemiddeld € 22.578 verworven reserves, maar helft aangeslotenen spaarde minder
dan € 3.247
Voor alle 3,7 miljoen mensen met aanvullende pensioenrechten, bedraagt de gemiddelde
verworven reserve € 22.578. De mediaan - of de verworven reserve van de middelste aangeslotene
- ligt met € 3.247 duidelijk lager. Dat betekent dus dat de helft van de aangeslotenen tot nu toe
een pensioenreserve spaarden van minstens € 3.247, de andere helft zit daar onder.
Kijken we naar de verworven reserves per geslacht, dan zien we dat zowel het aanvullend pensioen
voor mannen hoger ligt dan voor vrouwen. Bij mannen bedraagt de gemiddelde verworven
reserve € 27.722, voor vrouwen ligt deze op € 14.947. De mediaan verworven reserve is
respectievelijk € 4.316 voor mannen en € 1.882 voor vrouwen. In elke leeftijdscategorie hebben
mannen meer aanvullende pensioenrechten opgebouwd dan vrouwen.
Bij de 56 tot 65 jarigen, de leeftijdsgroep die de pensioenleeftijd nadert, is de al opgebouwde
pensioenreserve het hoogst. Voor de vrouwen in deze leeftijdsgroep is de gemiddelde verworven
reserve € 32.543 en voor de mannen € 70.350. De mediaan ligt op € 11.597 voor mannen en op €
3.928 voor vrouwen in deze leeftijdsgroep (voor vrouwen tussen de 46 en 55 jaar ligt de mediaan
met € 4.002 wel nipt hoger).
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Hoogste pensioenreserve voor mensen met actieve én slapende rechten
De gemiddelde verworven reserve van aangeslotenen die actieve en slapende pensioenrechten
combineren, bedraagt € 40.492. Dat is ruim het dubbele van de gemiddelde pensioenreserve voor
mensen die enkel actief pensioenrechten opbouwen in hun huidige job (€ 19.889). Het verschil is
nog groter als we kijken naar de mediaan: respectievelijk € 10.291 en € 2.737. Aangeslotenen die
alleen tijdens een (of meer) vorige job(s) iets opbouwden - en dus ‘passief’ zijn aangeslotenen bij
een of meerdere oude pensioenplannen - hebben de laagste verworven reserves.
Dit verandert niet bij een opsplitsing naar geslacht. Voor zowel mannen als vrouwen is de
gemiddelde en mediaan verworven reserve het hoogst bij aangeslotenen die actieve en inactieve
aansluitingen combineren. De pensioenreserve is het laagst voor aangeslotenen met enkel (een)
slapende pensioenrecht(en). De gemiddelde en mediaan verworven reserve zijn in elke categorie
hoger voor mannen dan voor vrouwen.
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Grote verschillen in pensioenreserve
Onderstaande grafiek toont, per geslacht, de percentielverdeling van de pensioenreserve voor
aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen (56 tot 65 jarigen). Een percentiel geeft telkens de
pensioenreserve waar een bepaald percentage van de aangeslotenen onder blijft. Zo bedraagt het
10e percentiel bij de mannen € 613, dus 10% van de aangesloten mannen tussen de 56 en 65 jaar
oud heeft een totale pensioenreserve van € 613 of minder (en 90% heeft dus een hogere
pensioenreserve). Bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep heeft de 10% met de minste verworven
reserves een maximale pensioenreserve van € 235. De 10% aangesloten mannen met de meeste
verworven reserves heeft een pensioenreserve van tenminste € 191.600, voor vrouwen ligt deze
grens op € 89.444.
Als je met je muis over de curve beweegt kan je ook zien hoeveel de verworven reserve bedraagt
als indicatieve maandelijkse reserve. Door op de grafiek te klikken kan je de uitvergroting
(bovenaan rechts) verschuiven.
De helft (50e percentiel) van de mannen heeft € 11.597 of minder verworven reserves of,
uitgedrukt in een indicatieve maandelijkse rente, € 42 per maand. De helft van de aangesloten
vrouwen heeft € 3.928 verworven reserves of minder, of € 14 in maandelijkse rente.
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