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Bronnen: € 3 510 gemiddeld brutoloon = € 2 141 netto - Jobat Salariskompas 2018, € 1 282 gemiddeld brutopensioen - Federale Pensioendienst, € 1 705 gemiddelde maandelijkse uitgaven tijdens pensioen voor een alleenstaande - 
STATBEL 2018. Wanneer het bruto gemiddelde pensioen € 1 282 bedraagt, dienen er geen inhoudingen te worden voorzien én is bruto gelijk aan netto. Indien men echter méér brutopensioen geniet dient men mogelijk wel rekening te 
houden met de ziekte-en invaliditeitsbijdrage, solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. De precieze barema’s vindt u terug op de website van de Pensioendienst https://www.sfpd.fgov.be.

Inkomen 
HUIDIG INKOMEN

GEMIDDELD

NETTO
€ 2 141

WETTELIJK  
PENSIOEN
GEMIDDELD

BRUTO = NETTO
(63% van het brutoloon)
€ 1 282

Wat u tekort hebt 
om écht te genieten van  

het leven eens op pensioen.

PENSIOENKLOOF

VAN

NETTO
€ 860

Hoe uw pensioenkloof verkleinen?

Voorbeeld van Evelien

Voorbeeld van Robin

Evelien

 Pensioensparen  
+  VAPW

Maandelijks  
spaarbedrag

Pensioenkapitaal           
bij pensionering* 

Pensioensparen Pensioensparen

VAPW VAPW

Totaal Totaal

jaar
29

jaar
65

€ 82,50

Maandelijkse rente  
gedurende 20 jaar

/maand€ 446

€ 43 000

€ 135 € 64 000
€ 217,50 € 107 000

Resultaat = kleinere pensioenkloof =

VAPW:

Pensioensparen:

€ 267 *
€ 446

€ 72

€ 179 *

Gewenst 
netto-inkomen

Te overbruggen 
pensioenkloof

€ 1 800

€ 518
Wettelijk  
pensioen

(gemiddelde wettelijk  
pensioen bruto = netto)* 

€ 1 282

Evelien
2

Robin

 Pensioensparen 
+  langetermijnsparen 
+  VAPW

Maandelijks  
spaarbedrag:

Pensioenkapitaal  
bij pensionering* 

Pensioensparen Pensioensparen 

Langetermijn-
sparen

Langetermijn-
sparen

VAPW VAPW

Totaal Totaal
Netto belastbaar 
inkomen: 

Netto belastbaar 
inkomen: 

jaar
46

jaar
65

€ 40.000

€ 24.000

€ 105 € 23 000

€ 195,83 € 45 000

€ 135 € 28 000
€ 435,83 € 96 000

Gewenst 
netto-inkomen

Te overbruggen 
pensioenkloof

€ 2 100

€ 818
Wettelijk  
pensioen

(gemiddelde wettelijk  
pensioen bruto = netto)* 

€ 1 282

Robin

Neem contact op met uw verzekeringsmakelaar voor een gepersonaliseerd  
pensioenspaarplan of surf naar www.axa.be/mijnpensioen.

* Simulaties houden rekening met een jaarlijks rendement van 2%, instapkosten van 6% en met de actuele taxatie. 

** wanneer het bruto gemiddelde pensioen € 1 282 bedraagt, dienen er geen inhoudingen te worden voorzien én is bruto gelijk aan netto. Indien men echter méér brutopensioen geniet dient men mogelijk wel rekening te houden met de 
ziekte-en invaliditeitsbijdrage, solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing. De precieze barema’s vindt u terug op de website van de Pensioendienst https://www.sfpd.fgov.be.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met de dienst ‘Customer Protection’ (Troonplein 1, te 1000 Brussel) via het klachtenformulier, beschikbaar op www.axa.be onder de rubriek ‘Contact’. Als u niet akkoord gaat met de 
voorgestelde oplossing, kan u zich wenden tot de dienst ‘Ombudsman Verzekeringen’, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as). U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen.

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, B-1000 Brussel (België) • www.axa.be  
• Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.0333 - 092020. V.U.: G.Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).

Spaar tot

per jaar of 
van uw referentie- 
salaris (indien dit  
hoger is dan € 54 000)

€ 1 620
3%

Spaar tot maximum

per jaar, in 
functie van uw 
professionele 
inkomsten*

€ 2 390

3
combineerbare 

pensioen- 
oplossingen

Spaar tot

of

per jaar

€ 990
€ 1 270

Belasting-
vermindering
tot respectievelijk

of
30%

25%

Belasting- 
vermindering 
van

30%

UW HUIDIG INKOMEN UW WETTELIJK PENSIOEN PENSIOENKLOOF

Uw wettelijk pensioen en pensioenkloof

Genieten van morgen start vandaag

Werknemers (VAPW)
Pensioen voor

Vrij Aanvullend

Belasting- 
vermindering 
van

30%

€ 776
Jaarlijks fiscaal voordeel

€ 27 891
Totaal fiscaal voordeel

Maandelijkse rente  
gedurende 20 jaar

/maand€ 401

jaar
65

jaar
65

€ 28 299
Totaal fiscaal voordeel

€ 1 489
Jaarlijks fiscaal voordeel

*Simulaties houden rekening met een jaarlijks rendement van 2%, instapkosten van 6% en met de actuele taxatie.

*Dit maandelijks bedrag wordt berekend op basis van het pensioenkapitaal bij pensionering en een resterende gemiddelde levensverwachting van 20 jaar na de pensioenleeftijd, die op dit ogenblik 65 jaar is.

*Simulaties houden rekening met een jaarlijks rendement van 2%, instapkosten van 6% en met de actuele taxatie.

*Interessant vóór u een huis koopt 
  of nadat  uw lening is afgelost

*Dit maandelijks bedrag wordt berekend op basis van het pensioenkapitaal bij pensionering en een resterende gemiddelde levensverwachting van 20 jaar na de pensioenleeftijd, die op dit ogenblik 65 jaar is.

Resultaat = kleinere pensioenkloof =

VAPW
Pensioensparen:

117 € *
417 €

96 € *
188 € *Langetermijnsparen:

3

€ 401 

https://www.sfpd.fgov.be
https://www.axa.be/mijnpensioen
https://www.sfpd.fgov.be

