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KBC-analyse: pensioensparen is in alle
opzichten een geweldig succes
KBC maakte naar aanleiding van het jaareinde een analyse van pensioensparen over de jaren
heen en onderzocht of er nieuwe tendensen te herkennen zijn. KBC bekeek een aantal aspecten,
zoals de leeftijd van de pensioenspaarder, de voordelen van systematisch beleggen in een fonds
tegenover een jaarlijkse eenmalige storting, de uittredingen en de instroom van jongeren.
Leeftijdscategorieën
De pensioenspaarders bij KBC zitten mooi verdeeld over alle leeftijdsgroepen. Van al onze cliënten tussen
25 en 65 jaar 1 doet 18% à 19% aan pensioensparen via een fonds. Dat percentage vinden we terug bij alle
relevante leeftijdscategorieën. In verhouding tot het aantal cliënten zijn er in de groep 25-39 jaar nauwelijks
minder pensioenspaarders dan in de groep 40-54 jaar.
Het nut van systematisch beleggen
KBC volgde een pensioenspaarder die sinds de start (februari 1987) consequent – met een automatische
maandelijkse opdracht – het maximum gestort heeft. Het voordeel van systematisch beleggen blijkt
duidelijk: het eindresultaat is hoger dan bij eenmalige stortingen op het einde van het jaar.
Het gaat over een reële situatie. Het getoonde rendement (zie rendement Pricos ) exclusief het fiscale
voordeel, houdt rekening met het tijdstip van en het rendement op elke (jaar)storting. Die benadering geeft
beter weer welk rendement de cliënt effectief kende dan het rendement sinds de oprichting van het fonds:
geen enkele pensioenspaarder heeft immers bij de start het volledige bedrag gestort.
KBC herhaalde die oefening voor drie kortere, recente periodes. De laatste twee decennia van vorige eeuw
verliepen vrij rimpelloos op de financiële markten. Dat kunnen we evenwel niet zeggen van de periode
vanaf 2000, met het uiteenspatten van de technologiebubbel, de kredietcrisis, enz. In alle drie de gevallen
blijft het eindplaatje ruim positief: pensioensparen kan dus wel tegen een stootje, de financiële markten
blijven veerkrachtig. Zelfs in het minst positieve scenario (start in 2007, het jaar voor de kredietcrisis)
behaalt de pensioenspaarder een rendement waartegen dat van de spaarrekening verbleekt.
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We gaan ervan uit dat veel jongeren onder de 25 jaar nog studeren.
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Uittredingen bij KBC (fondsformule): tendensen
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Uit de bovenstaande grafiek kunnen we twee zaken afleiden:
• In de periode 2008-2009 maakten de pensioenspaarders volop gebruik van de mogelijkheid om betere
marktomstandigheden af te wachten. Met de fondsformule kan de spaarder namelijk het moment van
uittreding vrij kiezen.
• In normale jaren (2007 en de periode vanaf 2010) schommelt het aantal uittredingen rond hetzelfde
niveau.
Opmerking: 6% van de pensioenspaarders (in fondsen) houden ook na hun 65e hun positie aan.
Jongeren en pensioensparen
34% van de pensioenspaarders bij KBC is jonger dan 40 jaar. Dat percentage vinden we zowel terug bij de
pensioenspaarfondsen als bij de pensioenspaarverzekeringen.
Voor de pensioenspaarfondsen maakten we een analyse van de nieuw geopende pensioenspaarrekeningen
door jongeren (-30 jaar). Over de periode 2008 - oktober 2013 steeg het aandeel van jongeren van 43% naar
50,7%. De jongste pensioenspaarder is 18 jaar. In aantallen spreken we over 45 000 nieuwe
pensioenspaarders bij KBC. Die leeftijdsgroep alleen al compenseert voor 2/3 de uitstroom over de
beschouwde periode (rechtmatige uittredingen na 60 of bij pensionering).Liefst 96% van die jongeren kiest
voor het pensioenspaarfonds Pricos (gezien de lange termijn tot hun pensioen).
De vaak geformuleerde stelling dat de vergrijzing een belangrijke impact heeft op het pensioensparen en de
pensioenspaarders massaal het systeem verlaten, kunnen we dus relativeren. Bij KBC blijft de instroom
alvast aanzienlijk.
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