
many lives

pension plan fisc 
spaar- en beleggingsverzekering 
met fiscale voordelen

Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop van verschillende 

factoren: de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde, de toegankelijkheid van 

de gezondheidszorg, de kwaliteit van de medische behandelingen, arbeidsomstandigheden, 

hygiëne…

Dat we langer leven is goed nieuws, maar het brengt ook verschillende uitdagingen met zich 

mee op het vlak van pensioen. Bovendien zijn er steeds meer behoeften waaraan voldaan 

moet worden (gezondheidszorg, aangepaste woningen, geschikte hobby’s…).

Bent u zich reeds bewust van deze problematiek en de kloof die moet worden gedicht tussen 

het bedrag van het wettelijk pensioen en het maandelijkse bedrag dat u nodig zult hebben 

wanneer u met pensioen bent?

In het kader van het ‘langer leven’ biedt het pension plan gamma u de 
verschillende oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen. 
Uiteraard kunt u ook bij uw verzekeringsmakelaar terecht voor meer 
informatie over deze verschillende oplossingen. 

blijf uw leven beleven 
ook tijdens uw pensioen

technisch commerciële fiche



■  pension plan fisc: 
 U bouwt een persoonlijk aanvullend pensioen op en geniet het belastingvoordeel verbonden aan hetzij   
 pensioensparen, hetzij langetermijnsparen, hetzij beide. 

■ pension plan free en pension plan focus:  
 Zelfs als u al een aanvullend pensioen opbouwt en fiscale voordelen geniet, kunt u daarnaast - via producten  
 zonder fiscale voordelen - de kloof tussen het wettelijk pensioen en de door u nagestreefde 
 levensstandaard trachten te dichten.

Indien gewenst, kunt u in het kader van uw pension plan fisc contract 
een aantal aanvullende verzekeringen afsluiten: overlijden door ongeval 

en/of arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid.

  is pension plan fisc iets voor u? 

Pension plan fisc pensioensparen richt zich tot iedereen, maar in het bijzonder tot jongeren met belastbare 
inkomsten die een aanvullend pensioen wensen op te bouwen en tegelijkertijd fiscale voordelen willen genieten. 

Langetermijnsparen is eerder weggelegd voor mensen die hun hypotheek al hebben terugbetaald en die nog 
van de mogelijkheden voor fiscale optimalisatie willen gebruikmaken. 
 

Neem gerust contact op met uw verzekeringsmakelaar. Hij staat te uwer beschikking voor 
bijkomende informatie over het product pension plan fisc. Hij zal eveneens peilen of het 
product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring op het vlak 
van beleggen. Indien hij advies geeft, zal hij er bovendien over waken dat het product aan 
uw beleggingsdoelstellingen beantwoordt en met uw financiële middelen overeenstemt.
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  pension plan fisc, in een notendop 

Pension plan fisc is een levensverzekeringsproduct van AXA Belgium nv dat bestaat uit een luik secure - 
gekoppeld aan de tak21 spaarverzekering en/of een luik invest - gekoppeld aan de tak23 
beleggingsverzekering. 

In het kader van één en hetzelfde levensverzekeringscontract, biedt pension plan fisc u de mogelijkheid om 
op uw eigen tempo via regelmatige stortingen een aanvulling op uw wettelijk pensioen op te bouwen, 
waarbij u fiscale voordelen geniet. 



hoe kunt u uw regelmatige stortingen verdelen?

■ hetzij 100% in een tak21 levensverzekering (luik secure). Uw spaargeld geniet een gewaarborgde 
 rentevoet en een kapitaalbescherming.

■ hetzij 100 % in gerenommeerde fondsen via een tak23 levensverzekering (luik invest). Via het/de 

 geselecteerde fonds/fondsen wordt de mogelijkheid geboden om te profiteren van de evolutie van de   
 financiële markt. Net zoals bij elk tak23 product, wordt het financiële risico volledig door de intekenaar
 gedragen.  

■ hetzij door ze over het luik secure en het luik invest te spreiden. Een verdeling die u: 

 -  ofwel zelf kiest 

 -  ofwel bepaalt door te opteren voor de gestandaardiseerde verdeling van uw stortingen over het luik 
  secure en het luik invest. Dat gebeurt als volgt: 

  U kunt dit uiteraard op ieder ogenblik wijzigen door de verdeling te vermelden die u wenst.

Zowel het luik secure als het luik invest wordt geactiveerd door het minimaal vereiste bedrag te beleggen, 
hetzij op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten, hetzij daarna, tijdens de looptijd van het contract.    

hoe zal uw rendement worden bepaald?

Zoals beschreven in de verschillende rubrieken, wordt het rendement van uw spaartegoed bepaald door de 
verdeling van uw stortingen in tak21 en/of tak23, met name:  

■ door de gewaarborgde rentevoet van kracht voor het luik secure 

■ door de eventuele prestaties van de beleggingsfondsen voor het luik invest
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Aantal jaren tussen het kalenderjaar waarin 
de storting gebeurde en het kalenderjaar 

waarin het contract afloopt

% van de storting dat 
aan het luik secure 
wordt toegewezen

% van de storting dat 
aan het luik invest 
wordt toegewezen

20 jaar of meer 40 60

15 tot 19 jaar 50 50

10 tot 14 jaar 70 30

0 tot 9 jaar 100 0



  gewaarborgde rentevoet & bescherming van uw kapitaal

Het luik secure biedt op elke storting, na aftrek van de taks (alleen verschuldigd bij langetermijnsparen) en 
de instapkosten (1) een rentevoet, die op het ogenblik van de storting van kracht is, en die gewaarborgd blijft 
zolang het luik secure geactiveerd is. 

U geniet bovendien een kapitaalwaarborg. Concreet betekent dit dat de nettospaarreserve - de som van de 
belegde nettopremies (na aftrek van de taks, de instapkosten (1) , beheerskosten (2) ) en inclusief de 
verworven interesten, beschermd is.

Uw verzekeringsmakelaar vertelt u graag hoeveel de gewaarborgde rentevoet momenteel bedraagt.

(1) 2% taks (alleen voor langetermijnsparen) en maximaal 6% instapkosten op uw stortingen. 
(2) 1 euro per maand.

luik secure 
U wilt het spaartegoed voor uw pensioen in alle zekerheid laten opbrengen. In dat geval is het luik 
secure iets voor u.   

  bescherming van uw naasten bij overlijden  

Indien gewenst, kunt u aan het luik secure een overlijdensdekking toevoegen door een vast minimum-
kapitaal voorop te stellen. Indien het opgebouwde spaartegoed op het ogenblik van het overlijden lager is 
dan het door u gekozen kapitaal, zal het bedrag van dit kapitaal aan de door u aangeduide begunstigden 
worden uitgekeerd.

  minimale activeringsdrempel  

Activeringsdrempels (1)

■ activering op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten: 
 - voor het luik secure: mogelijk vanaf een storting van 100 euro
 - voor het luik secure EN het luik invest: het luik secure kan worden geactiveerd vanaf een storting van 
   60 euro voor zover het totale bedrag van de storting 100 euro bedraagt.

■ activering van het luik secure in de loop van het contract: mogelijk vanaf een storting van 60 euro.

In geval van bijstortingen  (1)

■ vanaf een storting van 30 euro: wanneer alleen het luik secure geactiveerd is  

■ vanaf een storting van 15 euro: wanneer de luiken secure en invest geactiveerd zijn.

(1) In de vermelde bedragen zijn taks en instapkosten begrepen. 
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luik invest

U wilt het rendementspotentieel van het spaartegoed voor uw pensioen opkrikken en u bent bereid 
daarvoor enkele risico’s te nemen. In dat geval kunt u misschien overwegen om voor het luik invest 
van pension plan fisc te kiezen.  

Via het luik invest hebt u, afhankelijk van de formule, toegang tot één of meerdere interne beleg-
gingsfondsen. In gunstige marktomstandigheden kan een belegging in dit luik uw spaargeld 
bijkomend potentieel rendement opleveren. 

Zoals voor alle tak23 beleggingsverzekeringen wordt het financiële risico volledig door de 
intekenaar gedragen. De onderliggende fondsen kunnen immers zowel positieve als negatieve 
prestaties neerzetten. U kunt bijgevolg niet alleen winst boeken, maar ook verlies lijden. 
De bescherming van uw kapitaal is dus niet gewaarborgd. 

■ voor de pension plan fisc langetermijnsparen contracten: 
 4 fondsen werden door AXA Belgium zorgvuldig geselecteerd uit een aanbod van 
 fondsenbeheerders met internationale faam. 

■ voor de contracten pension plan fisc pensioensparen:
 een fonds dat beantwoordt aan de fiscale vereisten voor pensioensparen.

Raadpleeg de fiche ‘De fondsenselectie van het pension plan gamma’ om de kenmerken 
van de verschillende interne beleggingsfondsen te kennen. 

De kenmerken van deze interne beleggingsfondsen (beleggingsbeleid en -doelstellingen, risicoklasse, 
modaliteiten van de Stop Loss Order...) zijn te vinden in het beheersreglement. Dit document is 
beschikbaar bij uw verzekeringsmakelaar en op www.axa.be.
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  hoe wordt de reserve van het luik invest opgebouwd?    

Met elk van uw stortingen, na aftrek van taks (alleen verschuldigd bij langetermijnsparen) en 
instapkosten (1), kunt u een aantal deelbewijzen, ‘eenheden’ genaamd, van dit (deze) fonds(en) verwerven. 
Het aantal verworven eenheden in elk intern fonds, vermenigvuldigd met de waarde van de overeen-
stemmende eenheid, vormt de reserve van het luik invest. Op de NIW van de interne fondsen worden              
beheerskosten ingehouden.

(1) 2% taks (alleen voor langetermijnsparen) en maximaal 6% instapkosten op uw stortingen. 

  activeringsdrempels

■ activering op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten: 
 - voor het luik invest: mogelijk vanaf een storting van 100 euro
 - voor het secure EN het invest luik: het luik invest kan worden geactiveerd vanaf een storting van 1 euro  
   voor zover het totale bedrag van de storting 100 euro bedraagt.

■ activering van het luik invest in de loop van het contract: mogelijk vanaf een storting van 1 euro.

In de vermelde bedragen zijn taks en instapkosten begrepen
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  Overdracht tussen de verschillende fondsen van het luik invest?

■ Zolang het luik invest in het kader van uw contract pension plan fisc geactiveerd is, en voor zover 
 meerdere fondsen worden aangeboden, kunt u geld overdragen tussen de verschillende fondsen die in het  
 luik invest aanwezig zijn.   

■ Een eerste overdracht per kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van activering van uw luik invest, 
 is gratis. Vanaf de tweede overdracht in hetzelfde kalenderjaar kunnen overdrachtkosten worden 
 aangerekend. Deze bedragen maximaal 1% van het overgedragen bedrag.

Aan overdrachten in het kader van de Stop Loss Order zijn geen overdrachtkosten verbonden.

  de Stop Loss order om het eventuele verlies te beperken

Indien de markt negatief evolueert, kan dat gevolgen 
voor het luik invest hebben. De Stop Loss Order waarin 
het luik invest voorziet, geeft u de mogelijkheid om 
vooraf het risiconiveau te bepalen dat u bereid bent 
te nemen. 

In de praktijk, wanneer de waarde van de reserve die 
in één of meerdere interne fondsen van het luik invest 
belegd is, gelijk wordt of daalt onder de door u 
vastgelegde drempel, wordt deze automatisch 
overgedragen naar een  cash fonds (1) (het pension 
plan AXA IM cash fonds).  

De Stop Loss Order verbonden aan elk fonds treedt 
slechts één keer in werking per fonds, en alleen tijdens 
de vijf jaar die aan de einddatum van het contract 
voorafgaan. 
 

(1) Raadpleeg de Algemene voorwaarden en het beheersreglement 

 voor meer informatie, onder andere over de modaliteiten van 

 de Stop Loss Order. Een monetair fonds (of cash fonds) is een 

 beleggingsfonds dat belegt in kortetermijninstrumenten met een 

 maximale looptijd van 12 maanden. Hoewel de netto-

 eenheidswaarde van dit type fonds zowel op- als neerwaarts kan 

 schommelen, bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds 

 pension plan AXA IM cash erin een stabiel kapitaal te behouden.   .

  bescherming van uw naasten bij overlijden

Bij overlijden voor de einddatum van het contract, ontvangt(en) de aangeduide begunstigde(n) het bedrag in euro 
van de eenheden waarop in het luik invest is ingeschreven, overeenkomstig de waarde van de eenheid van het 
contract op het ogenblik van overlijden. 

Het kapitaal wordt uitgekeerd ongeacht de oorzaak, de omstandigheden of de plaats van het overlijden.
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  praktische modaliteiten van pension plan fisc 

■  toegankelijk en flexibel 
 Bij de aanvang kiest u het bedrag dat u jaarlijks wilt sparen (minimaal 360 euro), evenals de regelmaat  
 van uw stortingen. 
 Uw eerste storting in een nieuw pension plan fisc contract moet minstens 100 euro bedragen (ongeacht  
 het luik of de luiken die u bij de ondertekening van uw contract wilt activeren). Bijkomende stortingen zijn  
 mogelijk vanaf 30 euro.  
 De som van uw stortingen mag niet meer dan 15.000 euro per kalenderjaar bedragen.

■ onverwacht geld nodig?  
 Het doel van pension plan fisc is uiteraard dat u uw aanvullend pensioen kunt opbouwen. In de loop van het  
 contract blijft de opgebouwde reserve echter geheel of gedeeltelijk beschikbaar.  
 ■	Uit fiscaal oogpunt: het is aangewezen om geen kapitaal op te nemen voor de afhouding van de 
  anticipatieve taks. Zoniet wordt uw kapitaalopneming tegen 33% belast (+ gemeentelijke opcentiemen). 

 ■	Uitstapkosten:  

    bij opneming uit het luik secure (tak21) 
    Op elke opneming die vijf jaar voor de einddatum van het contract wordt verricht, is een uitstaptoeslag  
  van 5% van het opgenomen bedrag verschuldigd. Dat percentage daalt met 1% per jaar gedurende de vijf 
  laatste jaren van het contract. De uitstapkosten zullen minimaal 125 euro bedragen.

    bij opneming uit het luik invest (tak23)
    Tijdens de eerste vijf jaar vanaf de activeringsdatum of reactiveringsdatum van dit luik, zal een 
  vergoeding van 1,50% van het opgenomen bedrag worden ingehouden.

 In ieder geval moet het totaal opgenomen bedrag, in voorkomend geval voor fiscale inhoudingen en   
 uitstapkosten, minstens 250 euro bedragen en moet de reserve die na de opneming eventueel overblijft,  
 minstens 1.250 euro zijn. 

 Opnemingen zijn zowel bij pensionering op de normale datum of bij pensionering in de loop van de vijf jaar  
 die daaraan voorafgaan of in geval van “werkloosheid met bedrijfstoeslag”, vrijgesteld van opnemings-
 vergoeding.  
 Wij raden u aan voor elke opneming de algemene voorwaarden te raadplegen. Dit document is beschikbaar  
 bij uw verzekeringsmakelaar en op www.axa.be.   

■  activering, deactivering en reactivering van een luik
 ■	De twee luiken secure en invest van het pension plan fisc worden geactiveerd door het vereiste 
  minimumbedrag in elk van de respectieve luiken te beleggen. De activering kan plaatsvinden bij de 
  eerste storting in een nieuw contract, voor elk van de luiken of voor beide. De keuze is aan u.

 ■	Indien u, bij aanvang van een nieuw contract pension plan fisc, slechts één van de twee luiken hebt   
  geactiveerd, kunt u het tweede luik alsnog later, tijdens de looptijd van het contract activeren. 
  Dit is mogelijk via een bijstorting of een overdracht van een deel (of het geheel) van de reserve van de  
  reeds geactiveerde verzekering naar de andere verzekering die u wenst te activeren.

 ■	Een verzekering is gedeactiveerd wanneer u de volledige reserve ervan opneemt of wanneer u vraagt   
  om ze naar de andere verzekering over te dragen. Zolang het contract van kracht is, kan een 
  gedeactiveerde verzekering worden geactiveerd.
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  fiscaliteit van pension plan fisc

Zoals gezegd, wil de Staat u aanmoedigen om zelf te sparen om zo een aanvulling op uw wettelijk pensioen op 
te bouwen. Daarom verleent ze fiscale voordelen op pensioensparen en langetermijnsparen. Waarom is het 
fiscaal voordelig om uw spaargeld in één of beide formules te beleggen?  

een belastingvermindering van 30% 

Als u tussen 18 en 64 jaar oud bent, laat plan pension fisc u toe het jaarlijks gestorte bedrag in uw aangifte 
van de personenbelasting op te nemen en een belastingvermindering van 30% (inkomsten 2014 - belastingjaar 
2015) op de in de loop van het jaar gestorte bedragen genieten. Bijvoorbeeld: 

■ u kiest voor pensioensparen. Dan kunt u voor het jaar 2014 tot 950 euro sparen en dat bedrag in uw 
 belastingaangifte opnemen. In 2014 komt dit overeen met een belastingvoordeel van 285 euro, dat u via uw 
 belastingaangifte van 2015 kunt recupereren.

■ u kiest voor langetermijnsparen. Dan is het bedrag van de stortingen waarop u een belastingvermindering  
 kunt krijgen afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen. In 2014 kan dit tot 2.280 euro bedragen.

u kunt uw fiscale voordelen cumuleren  

De belastingvermindering op pensioensparen en langetermijnsparen zijn cumuleerbaar. Dit wil zeggen dat de 
belastingvermindering (belastingjaar 2015, inkomsten 2014) op de stortingen tot 3.230 euro kan oplopen. 
Gehuwden (of wettelijk samenwonenden) kunnen allebei van deze voordelen genieten voor zover zij elk een 
eigen contract(en) hebben.

Als u tijdens de looptijd van uw contract belastingverminderingen hebt genoten, zal de Staat op uw 60ste 
verjaardag de anticipatieve taks op uw contract heffen. Deze belasting is beperkt tot 10% en ze is bevrijdend: 
geen enkele andere belasting zal nog worden ingehouden. 

Als u pas vanaf 55 jaar intekende, wordt de anticipatieve taks op de 10de verjaardag van het contract 

ingehouden. 

Bij overlijden voor de anticipatieve taxatie, wordt een belasting van 10% (+ gemeentelijke opcentiemen) 
ingehouden. 

 

■  overdracht tussen de luiken secure en invest van pension plan fisc 
 ■	Tijdens de looptijd van uw contract pension plan fisc kunt u een gedeeltelijke of volledige overdracht  
  vragen van de reserve van het luik secure naar het luik invest, los van het feit of de andere 
  verzekering al geactiveerd is. Er kan een opnemingsvergoeding zoals beschreven in de rubriek 
  ‘Onverwacht geld nodig?’ worden ingehouden. 

 ■	Uw reserve in het luik invest kan ook – geheel of gedeeltelijk – naar het luik secure worden 
  overgedragen. Er kan een opnemingsvergoeding worden toegepast.

 ■	Bovendien wordt voor een pension plan fisc pensioensparen een fiscale inhouding toegepast indien de 
  reserves slechts gedeeltelijk zijn overgedragen, tenzij de anticipatieve taks reeds werd afgehouden.

Informeer u alvorens u een van deze verrichtingen laat uitvoeren, zodat u vooraf de toepassingsmodaliteiten 
en de gevolgen ervan kent.
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Meer weten?  

Meer informatie over de kenmerken van het product pension plan fisc vindt u in de algemene voorwaarden, die u 
gratis kunt verkrijgen bij uw makelaar of op www.axa.be.

Uw makelaar is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u in te lichten over uw contract en de 
prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen te ondernemen bij ons. Hij staat u eveneens bij mocht er 
tussen u en ons een probleem rijzen.

Als u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op onze Dienst Customer Protection 
(Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, e-mail: ombudsman.axa@axa.be).

Als u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U kunt zich ook altijd tot de rechtbank wenden.
Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

De fiscale informatie in dit document hangt af van de individuele situatie van elke klant en vormt een 
samenvatting van de regels toegepast op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en 
rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In geval van een nieuw element kunnen 
deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Ongeacht het gekozen pension plan, kunt u er, indien u dat wenst, een aantal aanvullende verzekeringen 
aan toevoegen die u en uw gezin beschermen in geval van:  

■ overlijden door ongeval: u beschermt zo uw gezin, aangezien het door u gekozen kapitaal zal worden  
 uitbetaald aan de aangeduide begunstigden als u zou overlijden ten gevolge van een ongeval.  

■ arbeidsongeschiktheid: beschermt tegen de gevolgen van 
 gedeeltelijk of volledig verlies van het vermogen om een beroepsactiviteit uit te oefenen, als gevolg 
 van ziekte of ongeval

■ werkloosheid: dekt de werkloosheid als gevolg van baanverlies

De waarborgen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid voorzien in uitkeringen die u, indien gewenst, kunt 
gebruiken om de premies van uw aanvulling op het wettelijk pensioen te blijven betalen. 

Vraag meer informatie over deze aanvullende waarborgen aan uw verzekeringsmakelaar of 
raadpleeg de algemene voorwaarden op www.axa.be. 

Een goede financiële planning van een pensioenopbouw betekent 
een goede bescherming voor u en uw gezin.  

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven
en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25
B-1170 Brussel (België) - Internet: www.axa.be Tel.: (02) 678 61 11 – Fax: 02 678 93 40
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