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BRUSSEL De pensioenfond-
sen – niet te verwarren met de
pensioenspaarfondsen waarin u
jaarlijks fiscaal vriendelijk 910
euro kan storten – hebben op het
eerste gezicht een erg zwak jaar
achter de rug. Hun gemiddeld
rendement bleef steken op -0,32
procent. Als ook rekening wordt
gehouden met de inflatie daalt
het rendement tot -3,68 procent.
Maar 2011 was dan ook geen mo-
daal jaar, zegt voorzitter Philip
Neyt van de Belgische Vereniging
van Pensioeninstellingen (BVPI).
De schuldencrisis hield de euro-
zone het hele jaar in haar greep
en deed een goed gespreide beleg-
gingsportefeuille, al gauw 10 pro-
cent in het rood belanden. ‘In die
omstandigheden is een nulresul-
taat dus heel behoorlijk.’
In 2009 en 2010 deden de pensi-
oenfondsen het stukken beter,
met rendementen van respectie-
velijk 15,7 en 9,5 procent, maar

dat soort rendementen, ‘waarmee
we vooral in de jaren ’80 en ’90
verwend werden’, zegt Neyt, ‘lig-
gen waarschijnlijk definitief ach-
ter ons.’ Hij verwacht de komende
jaren gemiddelde zo’n 2 procent,
na aftrek van de inflatie.

Geen beperking

De jongste tien jaar blijf het ge-
middeld reëel rendement echter
steken op maar iets meer dan
1 procent. Toch wil Neyt niet we-
ten van een beperking van het
wettelijk gegarandeerde rende-
ment dat nu op 3,25 procent per
jaar ligt voor werknemersstortin-
gen en 3,75 procent als de storting
door de werkgever wordt gedaan.
‘Wie gewoon in Belgische staats-
obligaties belegt, haalt nu al een
rendement van meer dan 3,5 pro-
cent.’
Ondanks de beursperikelen van
de jongste twee jaar bleef het per-
centage aandelen in de porte-

feuille van een modaal pensioen-
fonds stabiel op 37 procent. Dat
wijst erop dat aandelen werden
bijgekocht. Obligaties zijn nu
goed voor 52 procent van de por-
tefeuille, het resultaat van een na-
genoeg constante stijging van iets
minder dan 40 procent in 2004.
Overheids- en bedrijfsobligaties
verdelen de koek nagenoeg per-
fect onder elkaar.
De Belgische sector van de pensi-
oenfondsen is een lichtgewicht
als hij vergeleken wordt met het
gemiddelde van de industrielan-
den. Gemiddeld beheren die een
vermogen dat overeenkomt met
bijna 72 procent van het bruto
binnenlands product (bbp) van
het land waarin ze actief zijn. Ne-
derland is koploper met bijna 135
procent, België haalt nauwelijks
3,77 procent.
Opvallend is wel dat de meeste
landen van de eurozone aan de
staart bengelen van de vergelij-
king,met 7,9 procent voor Spanje,
5,18 procent voor Duitsland, 4,6
procent in Italië en zelfs maar
0,18 procent in Frankrijk. Dat
heeft veel te maken met het ni-
veau van de wettelijke pensioe-
nen en met andere vormen van
pensioenopbouw, zoals het pensi-
oensparen in ons land. (lc)

Pensioenfondsen
licht in het rood
De Belgische pensioenfondsen beheren
samen 16 miljard euro. Daarmee is de
sector een lichtgewicht in vergelijking
met de meeste andere industrielanden.

BELGIË LICHTGEWICHT ONDER OESO-LANDEN

● Einde 2010 waren 858.074 Belgen aangesloten
bij een pensioenfonds. 561.000 daarvan bouwden
op dat moment actief aan hun pensioenrechten,
41.500 ontvingen toen een pensioenrente en
256.000 waren ‘slapende aangeslotenen’ die van
werkgever zijn veranderd, maar nog een pensi-
oenpotje hebben staan bij het fonds van hun vori-
ge werkgever.
Uit het ‘tweejarig verslag’ van de sector blijkt ech-
ter dat er in de periode 2010-2011 nog 14 sectorale
pensioenregelingen zijn bijgekomen, waardoor
het totaal aantal aangeslotenen binnenkort opge-
lopen zou moeten zijn tot 1,3 miljoen.
● De ‘democratisering’ van de aanvullende pensi-
oenen begon in ons land relatief laat, waardoor de
bedragen die pensioenfondsen nu gemiddeld uit-
keren veel lager liggen dan normaal verwacht kan
worden, gelet op de pensioenen die worden opge-
bouwd.

● De 226 pensioenfondsen die ons land rijk is,
keerden in 2010 samen 896 miljoen euro uit aan
gepensioneerden. Ruim 603 miljoen euro werd
uitgekeerd als eenmalig kapitaal, de rest onder de
vorm van rentebetalingen.
● Het gemiddeld pensioen dat via pensioenfond-
sen wordt opgebouwd, kwam volgens een studie
van de KULeuven in 2007 overeen met een geïn-
dexeerde maandelijkse rente van 471 euro.
● De rechten van de (toekomstige) gepensioneer-
den worden in ons land gegarandeerd door de
werkgever. Als het fonds het vereiste minimum-
rendement niet haalt, moet het bedrijf bijpassen.
Verlaging van de uitkeringen, zoals sommige Ne-
derlandse fondsen zullen moeten doen, is in ons
land dus uitgesloten. Die verlaging heeft overi-
gens vooral te maken met de Nederlandse wetge-
ving die vooral naar de dekkingsgraad op korte
termijn kijkt. (lc)

Binnenkort 1,3 miljoen aangeslotenen
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In verhouding tot het bbp
Pensioenfondsen

Nederland 135
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VAN ONZE REDACTEUR

GUY TEGENBOS
BRUSSEL De truc met het

‘loonplafond’ in het pensioenstel-
sel van de werknemers zorgt er-
voor dat al degenen die 50.000
euro ofmeer verdienen (bruto per
jaar), samen meer dan een mil-
jard per jaar cadeau doen aan het
pensioenstelsel. Het is de eerste
keer dat dit berekend wordt. Het
was topman Philippe Colle van
Assuralia, de vereniging van ver-
zekeraars, die het cijfer bekend-

maakte op een studiedag gisteren
van de consultants PWC en Deca-
vi.
De uitleg is simpel. De bijdrage
die betaald wordt voor het pensi-
oen van werknemers, is een per-
centage van hun loon. Van hun
volledige loon.
Hun pensioenuitkering houdt
ook rekening met het loon dat ze
verdienden, maar níet met het
volledige loon. Met het gedeelte
dat boven het ‘loonplafond’ uit-
stijgt (nu 49.600 euro bruto per

jaar), wordt geen rekening gehou-
den. Men betaalt er wel bijdragen
voor, maar krijgt er niets voor te-
rug.
De som van al die bijdragen die
het loonplafond overstijgen, be-
draagt 1,1 miljard. Dat is het ca-
deau dat degenen die iets meer
dan gemiddeld verdienen, jaar-
lijks doen aan de pensioenkas.
Hun ‘solidariteit’, zei Assuralia.
De verzekeraars gingen ook in de
tegenaanval tegen degenen die
niet willen weten van de ‘extrale-

gale’ aanvullende sectorale of be-
drijfspensioenen; die zijn tegen
de ‘fiscale aftrekbaarheid van bij-
dragen van werkgevers en werk-
nemers voor zo’n pensioenfonds
of -verzekering.
Door de fiscale aftrekbaarheid
van de bijdragen van werkgevers
en werknemers, mist de staat 1,6
miljard aan inkomsten.
Maar die pensioenen brengen
ook op: een taks van 16 of 10 pro-
cent bij de uitkering, een bijdrage
van 3,55 procent voor de ziekte-

verzekering, een solidariteitsbij-
drage van 1 à 2 procent, een taks
van 8,86 procent op de werkge-
versbijdrage en een premietaks
van 4,4 procent. Dat levert de
staat 1,240 miljard op.
Het verschil bedraagt ‘maar’ 360
miljoen en niet de vele miljarden
die de tegenstanders vermelden.
Dat verschil zal nog verder krim-
pen, omdat het aantalmensen dat
zo’n pensioenuitkering krijgt,
drastisch zal toenemen, zegt As-
suralia.

Cadeau van 1,1 miljard voor pensioenstelsel
FINANCIEN

37MENS & ECONOMIEDE STANDAARD
WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012

VAN ONZE REDACTEUR

LUC COPPENS
BREDA Ze zijn actief in alle mogelijke do-

meinen, zo lang het maar met luchtstromen te
maken heeft. Als luchtvaartingenieurs van de
Technische Universiteit van Delft is dat hun
specialiteit. Eric Terry en Roy Campe ont-
moetten elkaar voor het eerst in 1996.
‘Dat is niet zomaar een jaar’, grinnikt Campe.
‘Op 15 maart 1996 ging Fokker failliet, de enige
Nederlandse vliegtuigbouwer. De universiteit
van Delft vreesde problemen om nog studen-
ten aan te trekken en organiseerde een specia-
le dag voor Belgische laatstejaars.’
Aanvankelijk was er enkel een gedeelde passie
voor luchtvaart en auto’s. Gaandeweg zagen
Terry en Campe toepassingsmogelijkheden in
de autosector voor de luchtvaarttechnologie
die de universiteit van Delft hen aanreikte.
‘Het laatste jaar van je studies werk je uitslui-
tend aan je eindwerk. Wij volgden nog een
cursus waarbij je leert een businessplan op te
stellen. Toen begon het te dagen.’
En Delft steunt zijn startende afgestudeer-
den. ‘We konden er goedkoop wat kantoor-
ruimte huren en kregen elke een lening van
12.500 euro, waarvan de eerste drie jaar rente-
vrij. De rest van het kapitaal vonden we bij de
klassieke F’s: family, friends and fools.’
Maar vooral de steun van de professoren en
hun netwerk bleek van onschatbare waarde.
‘Toen wij Actiflow in 2005 boven de doopvont
hielden, hadden we een grote broer nodig. En
dat was Delft. Wij konden moeilijk zelf recht-
streeks naar bedrijven stappen. Niemand
kende ons. Maar wel onze professoren. Bij
Ferrari zijn de deuren open gegaan omdat een
prof dat voor ons deed, en meeging tijdens ons
eerste bezoek aan het hoofdkwartier in Mara-
nello.’
En om de cirkel mooi rond te maken, dook
rond die tijd ook de vroegere algemeen direc-
teur van Fokker op. ‘We zagen in hem een po-
tentieel investeerder, maar week na week ne-
geerde hij onze vraag, gaf ons raad en vroeg
ons het zakenmodel te verfijnen. Tot uiteinde-

lijk bleek dat er ondanks al onze inspannin-
gen nog een bedrag overbleef dat we niet over-
brugd kregen. Toen pas kwam hij over de
brug, omdat hij er intussen van overtuigd was
dat we iets konden. Sindsdien is hij onze busi-
ness angel, de ervaren man die ons bijstaat
met raad en daad.’
Maar wat kan Actiflow dat een bedrijf als Fer-
rari niet zelf kan?
‘Wij brengen de kennis aan die Delft de afgelo-
pen 20 jaar heeft opgebouwd, maar dan ver-
taald naar de autowereld. Wij zorgen ervoor
dat hun racewagens beter aan de grond kle-
ven, door middel van een poreuze plaat in de
bodem van de auto waardoor een kleine hoe-
veelheid lucht wordt gezogen, wat de aërody-
namica van de wagen verbetert.’
‘Ferrari kon dit ook zelf ontwikkelen, maar
dan had het jaren onderzoek gevraagd. Dank-
zij ons hebben ze veel tijd bespaard. Hetzelfde
bij Audi, maar de Duitse ingenieurs zagen in
onze techniek vooral een manier om de effi-
ciëntie van hun windtunnel te verbeteren.’
Het contract met Ferrari werd ondertekend in
maart 2009, luttele maanden voor de finan-
ciële crisis losbarstte. ‘De autosector – toen
goed voor 65 procent van onze omzet – kreeg

prompt de wind van voren. Onze projecten be-
landden in de koelkast. Even zag het er slecht
uit voor Actiflow. Maar we konden onze ken-
nis ook in andere sectoren gebruiken.’
‘We hebben sindsdien een klimaatsysteem
ontworpen voor couveuses. Het systeem is
niet alleen uiterst compact, maar ook zeer ge-
ruisloos. Baby’s die in een couveuse belanden
blijken immers vaak gehoorschade op te lo-
pen door de zoemende ventilator.’
‘We deden onderzoek naar de opname van fijn
stof door naaldstruiken. Hoe ver moeten die
van elkaar staan voor een optimaal effect?
Wat is de beste hoogte? Het resultaat is dat we
ze nu op daken planten, waar ze voor een
maximale filtering zorgen in de steden.’
‘We optimaliseren de wieken van windmo-
lens. De vorm van de stormparaplu van Senz
Umbrellas is mee door ons ontwikkeld. We
passen onze technologie ook toe bij het brand-
veiliger maken van gebouwen. En nu verdie-
pen we ons in de luchtstromen in een bubbel-
bad, om het comfort te verbeteren.’
‘We zijn nu met twaalf luchtvaartingenieurs,
allemaal afgestudeerden van Delft. De meeste
hebben hier in hun laatste jaar stage gelopen.
Zo weten we wat ze waard zijn. We zijn intus-
sen verhuisd naar Breda, maar wekelijks gaan
we langs in Delft. Bijpraten met de professo-
ren, inpluggen op hun netwerk.’
‘Het grootste deel van onze activiteit is nu
projectontwikkeling in opdracht van klanten.
We hopen dit jaar op een omzet van 700.000
euro. Winst hebben we nog nooit gemaakt. We
zijn wel kostendekkend. We investeren voort-
durend in de hoop dat we ooit echt een gou-
den vondst doen. Een doorbraak die echt
baanbrekend is en waarvan wij trots van kun-
nen zeggen dat we eraan bijgedragen hebben.’
‘Momenteel zijn we vooral actief in de Bene-
lux. Onze ambitie is Duitsland. Als we daar
voet aan de grond krijgen kunnen we door-
groeien tot zo’n 50 personeelsleden. Meer kan
niet als je zelf nog wil kunnen mee ontwikke-
len en niet enkel met het management van je
eigen bedrijf bezig zijn.’

Eric Terry
Roy Campe

IN DE KIJKER

Actiflow is een spin-off
van de universiteit van
Delft, geleid door twee
jonge Belgen. Nauwelijks
een half miljoen omzet.
Maar kind aan huis bij
Ferrari, Porsche en Audi.

‘De vorm van de 
stormparaplu van 
Senz Umbrellas is mee
door ons ontwikkeld’ 

Roy Campe (links) en Eric Terry. © Geertje De Waegeneer

Kies uw buurman
Luchtvaartmaatschappij
KLM gaat een stapje verder
in het gebruik van sociale
media dan louter een Twit-
ter- en Facebookpagina van
het bedrijf. Ze integreert
sociale media bij het boe-
kingsproces van de vlucht

om passagiers op voorhand
hun buren te laten kiezen.
Wie in de ban is van literaire
thrillers, kan dus via Linke-
dIn of Facebook op zoek
gaan naar een medereizigers
om die passie mee te delen.
Het initiatief start met een
proefproject op de vluchten
van Amsterdam naar San
Francisco, New York en São
Paulo. Als het project aan-
slaat bij de passagiers, zal
het ook voor andere bestem-
mingen gebruikt worden.

Liegen
Volgens een onderzoek van
de Nederlandse Vacatureda-
tabank liegen Nederlandse
sollicitanten minder dan
vroeger over de hoogte van
hun salaris. In 2008 loog
nog de helft van de sollici-
tanten over hun loon, nu
zou dat nog ‘slechts’ een op
de vier zijn. Vier jaar gele-
den loog een kwart van de
sollicitanten meer dan 500
euro over zijn huidige loon,
nu beperkt het zich tot
7 procent. Al blijft het na-
tuurlijk twijfelachtig of de
leugenaars bij de sollicita-
ties ook niet creatief waren
met hun antwoorden bij de
enquête.

Buitenlandse
carrière
Belgen die geïnteresseerd
zijn in een carrière in het
buitenland, zouden liefst
van al in de Verenigde Sta-
ten gaan werken. Dat blijkt
uit de Global Talent Mobility
Research (GMTS), een we-
reldwijd onderzoek dat in
België uitgevoerd werd in
samenwerking met de jobsi-
te StepStone. Van de landge-
noten die overwegen om in
het buitenland te gaan wer-
ken, zegt 44 procent naar de
Verenigde Staten te willen
gaan. 

BUITEN
BALANS

In Buiten Balans verzamelt de
redactie opmerkelijk nieuws
uit de economische en finan-
ciële wereld. Met bijdragen van
Fanny Maenhout en Belga.
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BIO
Eric Terry

● Geboren in juli 1980 in Sint-Niklaas
● Luchtvaartingenieur (Technische

universiteit van Delft, 2004)
● Woont in Melsele
● Gehuwd, wordt in juni voor de eerste maal vader

Roy Campe
● Geboren in november 1980 in Eeklo
● Luchtvaartingenieur (Technische

universiteit van Delft, 2004)
● Woont in Hoogstraten
● Vrijgezel
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