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Beste partner, 

Met deze brochure willen we u een 
werkinstrument aanbieden om u te 
ondersteunen in de verkoop van fiscaal 
interessante pensioenoplossingen voor 
particulieren. 

Gelieve deze brochure niet mee te geven 
aan uw klant.

Veel succes met uw verkoop!
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“Weetje: de uitgaven nà het pensioen 
bedragen gemiddeld € 2.330/maand”

HET HUIDIG INKOMEN HET WETTELIJK PENSIOEN PENSIOENKLOOF

Of wat uw klant tekort heeft om écht te genieten van het leven eens op pensioen! 
 
Het gemiddelde Belgische wettelijk pensioen bedraagt ongeveer 63% van het laatste nettoloon. De kloof met wat we vandaag verdienen is té groot. Die kloof kleiner maken kunnen 
we door nu al te sparen voor later. Bovendien is er een onmiddellijk fiscaal voordeel dat uw klant nu al kan genieten.

HUIDIG INKOMEN 
Gemiddeld € 2.101 netto

PENSIOENKLOOF  
van € 1.001

WETTELIJK PENSIOEN
Gemiddeld € 1.100  
(63% van het brutoloon)  
bruto = netto*

Bronnen: € 3.329 gemiddeld brutoloon = € 2.101 netto - Jobat loonwijzer 2018, € 1.100 gemiddeld brutopensioen – Oeso 2018, € 2.330 gemiddelde maandelijkse uitgaven tijdens pensioen voor een alleenstaande – FOD Economie 2018. 
* wanneer het bruto gemiddelde pensioen 1.100 € 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.onprvp.fgov.be

1.  Het wettelijk pensioen en de pensioenkloof.



2. Wat zijn de fiscale pensioenoplossingen ? 3. Bekijk onze concrete cijfervoorbeelden:  
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Pensioensparen Langetermijnsparen*
Vrij Aanvullend 
Pensioen voor 

Werknemers (VAPW)

Belastingvermindering 30% 
of € 294

/
/

25%
€ 315

30%
of € 705

30%
of € 480 (of meer)

Jaarlijks maximum
spaarbedrag 

€ 980/€ 1.260  € 2.350 
(176,40 € + 6% vh netto 

belastbaar beroepsinkomen)

€ 1.600 
(of 3% vh brutosalaris N-2***)

Maandelijks maximum 
spaarbedrag (mogelijk 

vanaf € 30/maand)
€ 81,67/€ 105 € 195,83 € 133,33 (of meer)

Premietaks 0% 2% 4,4%

Belasting op einddatum 8%** 10%** 10% (bij pensionering, 
overlijden of vanaf 60 jaar) 

Parafiscale inhoudingen - -

3,55% en 0-2%
Sociale Zeker-
heidsbijdrage 
RIZIV

Solidariteits-
bijdrage

Deze fiscale oplossingen geven een eerste invulling aan de pensioenkloof. Niet-fiscaal sparen en investeren  
in een woning zijn andere vormen van sparen om tot het gewenste resultaat te komen.

Leeftijd: 29 Pensioensparen VAPW Pensioensparen  
+ VAPW

Maandelijkse 
spaarbedrag € 81,67 € 133,33 € 215

Pensioenkapitaal €  47.000 € 71.000 € 118.000

Omzetting van het 
kapitaal in een 

maandelijkse rente 
gedurende 20 jaar

€ 196 € 296 € 492

Veerle is 29 jaar en start met pensioensparen. Dat brengt haar op haar 65ste 
een eindkapitaal van ongeveer € 47.000 op. Met het VAPW kan ze dit verder 
aanvullen tot een totaal van ongeveer € 118.000, wat 20 jaar een maandelijkse 
rente van € 492 oplevert bovenop haar wettelijk pensioen. Bovendien heeft ze 
dankzij deze inspanningen een totaal fiscaal voordeel van € 20.124 genoten.

NIEUW
2019

* de korf voor het Langetermijnsparen wordt verminderd indien er een hypothecaire lening is.
** anticipatieve taks op 60 jaar indien onderschreven voor 55 jaar.
*** onderworpen aan RSZ én verminderd met de reeds opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler: groepsverzekering en/of sectorplan (bedrag op www.MyPension.be).

* simulaties houden rekening met een jaarlijks rendement van 2%, en met de huidige maximale fiscale bedragen & de actuele eindtaxatie in pensioensparen (8%) en VAPW (10% +  parafiscale inhoudingen van 3,55% + 2%).
Er werd geen rekening gehouden met instapkosten, noch met gemeentelijke opcentiemen.
** wanneer het bruto gemiddelde pensioen 1.100 € bedraagt, dienen er geen inhoudingen te worden voorzien én is bruto gelijk aan netto. Indien men echter méér bruto pensioen 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.onprvp.fgov.be. 

GEWENST NETTO INKOMEN 
€ 1.700

GEWENST NETTO INKOMEN 
€ 1.700

PENSIOENKLOOF TE OVERBRUGGEN  
€ 600

PENSIOENKLOOF

WETTELIJK PENSIOEN
€ 1.100  
(gemiddelde wettelijk pensioen  
bruto = netto)**

WETTELIJK PENSIOEN
€ 1.100  
(gemiddelde wettelijk pensioen  
bruto = netto)**

VAPW  € 296

PENSIOENSPAREN  € 196



SPAARVERZEKERING TAK 21  

Uw klant geniet van absolute zekerheid met de
gewaarborgde rentevoet* en de kapitaalsgarantie

&
een mogelijke winstdeelname 

BELEGGINGSVERZEKERING TAK 23  

Uw klant loopt méér risico voor potentieel  
meer rendement én potentieel verlies.  

Hier wordt het risico volledig door hem gedragen. 

SPAARVERZEKERING TAK 21
&

BELEGGINGSVERZEKERING TAK 23

De verdeling van de stortingen kiest uw klant zelf in functie 
van de resterende looptijd van het contract. 

OF 
Hij kan kiezen voor de automatische standaardverdeling in 

functie van zijn leeftijd en spaarperiode.

Aantal jaren tussen 
het kalenderjaar 

waarin de storting 
gebeurt 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

4. Pension plan fisc: Onze formule voor pensioensparen en langetermijnsparen.
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Robin, 23 jaar, start met pensioensparen. Dat brengt hem op zijn 65ste een 
eindkapitaal van ongeveer € 59.000 op. Met het VAPW kan hij dit verder 
aanvullen tot een totaal van ongeveer  € 147.000, wat hem gedurende 20 jaar 
een maandelijkse rente van € 613 oplevert bovenop zijn wettelijk pensioen. 
Bovendien geniet hij dankzij deze inspanningen na 42 jaar sparen een totaal 
fiscaal voordeel van € 32.508.

Vincent, 46 jaar, start met pensioensparen. Dat brengt hem op zijn 65ste 
een eindkapitaal van ongeveer € 21.000 op. Met het VAPW kan hij dit verder 
aanvullen tot een totaal van ongeveer € 52.000, wat hem gedurende 20 jaar 
een maandelijkse rente van € 217 oplevert bovenop zijn wettelijk pensioen. 
Bovendien geniet hij dankzij deze oplossingen na 19 jaar sparen een totaal 
fiscaal voordeel van € 14.706.

Leeftijd: 23 Pensioensparen VAPW Pensioensparen  
+ VAPW

Maandelijkse 
spaarbedrag € 81,67 € 133,33 € 215

Pensioenkapitaal €  59.000 € 88.000 € 147.000

Omzetting van het 
kapitaal in een 

maandelijkse rente 
gedurende 20 jaar

€ 246 € 367 € 613

Leeftijd: 46 Pensioensparen VAPW Pensioensparen  
+ VAPW

Maandelijkse 
spaarbedrag € 81,67 € 133,33 € 215

Pensioenkapitaal €  21.000 € 31.000 € 52.000

Omzetting van het 
kapitaal in een 

maandelijkse rente 
gedurende 20 jaar

€ 88 € 129 € 217

“Hoe vroeger uw klant begint met sparen, hoe groter zijn eindkapitaal én hoe groter het fiscale voordeel.”

* simulaties houden rekening met een jaarlijks rendement van 2% , en met de huidige maximale fiscale bedragen & de actuele eindtaxatie in pensioensparen (8%) en VAPW (10% + parafiscale inhoudingen van 3.55%+2%).  
Er werd geen rekening gehouden met instapkosten, noch met gemeentelijke opcentiemen. * Elke storting geniet een gewaarborgde rentevoet die gewaarborgd wordt tot het einde van het contract op voorwaarde dat er binnen deze tak 21 formule gebleven wordt. 
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Voor werknemers zonder 
groepsverzekering of met lage 

bijdragen

Op initiatief van de werknemer
Combineerbaar met andere vormen van 

sparen (pensioen-, langetermijn-
en woonsparen)

Keuze van product (tak 21 en/of tak 
23) en bedrag (max. € 1.600 of, indien 
het brutoloon > € 53.333, 3% van het 
referentieloon N-2, onderworpen aan 

het RSZ, verminderd met de reeds 
opgebouwde pensioenreserves  

in de tweede pijler voor werknemers).

Onmiddellijk belastingvoordeel van 30%
Eindbelasting: 10% + 3,55% RIZIV + 

solidariteitsbijdrage 0 – 2%

Premie ingehouden op het nettoloon
De werkgever betaalt het bedrag 

rechtstreeks op het contract

UW KLANT
WERKNEMER
VERZEKERDE

Pension plan salary: praktisch.

WERKGEVER

MAKELAAR

BETALING  
VAN PREMIES

ATTEST

ATTEST

CONTRACT

Voor wie ?
Voor iedere loontrekkende zonder of met een beperkte groepsverzekering  
(minder dan 3% van het jaarlijks brutosalaris, onderworpen aan RSZ, van twee jaar geleden).

Met de VAPW krijgen naast zelfstandigen ook werknemers op eigen initiatief toegang tot de 
tweede pensioenpijler. Dankzij de maandelijkse afhoudingen van het nettosalaris genieten  
zij van een bijkomende fiscale oplossing om, naast pensioensparen en langetermijnsparen,  
aan extra pensioenopbouw te doen.

Hoeveel kan uw klant jaarlijks sparen in een VAPW ?
 ■ € 1.600 of 3% van het referentieloon (indien dit > € 53.333) verminderd met de reeds 
opgebouwde pensioenreserves in de tweede pijler. Dit referentieloon is het jaarlijks 
brutosalaris van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de opbouw én vóór  
aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen. Het bedrag van de reeds opgebouwde 
pensioenreserves in een groepsverzekering of sectorplan vindt u terug  
op www.MyPension.be.

 ■ Vanaf € 30 per maand. Hiervoor krijgt hij jaarlijks een belastingvermindering van  
30% op de betaalde bijdragen.

Hoe kan hij intekenen en betalen ?
1  Bij intekening ontvangt uw klant de nodige documenten én het attest.

2  De klant moet dit attest afgeven aan zijn werkgever.

3  Maandelijks wordt de bijdrage rechtstreeks afgehouden van het nettoloon. 

Eenvoudig proces

1

2

3

AXA lanceert een eigen product onder de naam Pension plan salary.  
Een oplossing identiek aan pension plan pro met een verticale garantiestructuur en een levenscyclusstrategie.

VAPW 
2de pijler 

pensioenvoorziening
voor werknemers

5. Pension plan salary: Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW).
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Wat zeggen de financiële markten ? 

OLO 10 jaar (Belgische staatsobligaties op 10 jaar)
 ■ De rente staat historisch laag en zal stabiliseren of licht stijgen de komende jaren.
 ■ Gevolg: de te verwachten toekomstige rendementen uit obligaties en tak 21, zullen 
hoogstwaarschijnlijk lager zijn dan in het verleden.

MSCI World Index (index van wereldwijde aandelen)
 ■ Op lange termijn bieden aandelenmarkten aantrekkelijke rendementen, maar ...
 ■ ... op korte termijn dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid  
van tussentijdse correcties of schommelingen.

OLO 10 jaar MSCI World Index EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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De rentevoet in voege is van toepassing op de storting van het jaar + de opgebouwde reserve.
Bijvoorbeeld: De rentevoet van het 10e jaar bedraagt 2,75%.

Deze rentevoet is van toepassing op de storting van dat 10e jaar en op de tot het einde van het 9e jaar opgebouwde reserve.

 Verticale garantiestructuur in tak 21: hoe werkt het ? Wat zijn de voordelen ?
 ■ De gewaarborgde rentevoet wordt jaarlijks herzien, op 1 januari.     

 ■ Elke jaarpremie en de reserve krijgen:
 ■  de geldende rentevoet tot het ogenblik dat de rentevoet verandert,
 ■  een eventuele winstdeelname.

 ■ In de huidige marktomstandigheden met eerder een trend van stijgende rente is de verticale garantiestructuur een interessante strategie.     

 ■ AXA wil als ‘pension & protection company’ haar contractuele verplichtingen aan haar klanten nakomen.
 ■  AXA behoort tot de voornaamste verzekeringsinstellingen op wereldvlak en heeft in het verleden aangetoond een solide verzekeraar te zijn,  

zelfs in crisismomenten op de financiële markten,
 ■  AXA beschikt over een solide en erkend risicobeheersysteem,
 ■ De solvabiliteitsratio bedroeg 193% op 31/12/2018.

 ■ Ook in de toekomst wil AXA een sterke speler zijn in een gewijzigde economische omgeving.
 ■ Gewijzigde marktomstandigheden en strengere wetgeving hebben een impact op het investeringsbeleid van pensioenkapitalen in tak 21. 
 ■ Solvency II-wetgeving verplicht verzekeraars om de looptijd van hun investeringen (activa) af te stemmen op hun contractuele verbintenissen naar klanten (passiva).

 ■ Gevolgen voor horizontale garantiestructuur: In de huidige marktomstandigheden hebben investeringen op lange termijn negatieve gevolgen op de rendementen.

 ■ De verticale garantiestructuur laat toe te investeren in minder lange contractuele verbintenissen. 
Gevolg:

 ■  Minder Solvency II kapitaal vereist
 ■ Meer flexibiliteit in beheer van activa (laat toe meer in te spelen op marktopportuniteiten bij stijgende of dalende rente).

De rentevoet in voege is van toepassing  
op de storting van het jaar +  

de opgebouwde reserve.

Bijvoorbeeld: De rentevoet van het 10de 
jaar bedraagt 2,75%. Deze rentevoet is 

van toepassing op de storting van dat 10de 
jaar en op de tot het einde van het 9de jaar 

opgebouwde reserve.
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Bij het levenscyclusbeheer beslist de klant om het contract door AXA te laten beheren geheel in lijn met de door hem gekozen levenscyclusstrategie.

Een levenscyclusstrategie is een beleggingsstrategie, met als doel de verdeling van de stortingen en de reserves in lijn te brengen met de leeftijd en risicobereidheid. Hiertoe bepaalt 
de levenscyclusstrategie het optimale verdelingspercentage van de stortingen en de reserve tussen dynamische en defensieve beleggingen. Dat wil zeggen dat de waarde van de 
reserve kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies. In tak 23 draagt de klant volledig het financiële risico. Om dit risico nog beter te beperken zorgt de strategie ervoor  
dat hoe dichter uw pensioen nadert, hoe minder uw spaargeld zal schommelen.

Kiezen voor gemoedsrust met de levenscyclusstrategie voor een VAPW.

Welke levenscyclusstrategie kiezen ?

Levenscyclusstrategie in invest

 ■ enkel beheer in het luik invest (tak 23)   

 ■ met 3 varianten:
 ■ Levenscyclus invest – defensief
 ■  Levenscyclus invest – neutraal
 ■ Levenscyclus invest – dynamisch

De rentedragende beleggingen bevinden zich eveneens in het luik invest (tak 23):

Uw klant beschikt hierbij niet over een gegarandeerde rentevoet en draagt bijgevolg  
een financieel risico op zijn rentedragende beleggingen.

 ■ Het luik invest geeft uw klant meer flexibiliteit om te profiteren van eventuele 
opportuniteiten op de obligatiemarkten en geeft hem eveneens toegang tot 
meer diversificatiemogelijkheden (High Yield Bonds, buitenlandse deviezen, 
opkomende markten, …).

Gemengde levenscyclusstrategie

 ■ combinatie luik invest (tak 23) en luik secure (tak 21)   

 ■ met 3 varianten:
 ■ Levenscyclus gemengd – defensief
 ■ Levenscyclus gemengd – neutraal
 ■ Levenscyclus gemengd – dynamisch

De rentedragende beleggingen bevinden zich hoofdzakelijk in het luik secure (tak 21):

 ■ Uw klant beschikt over een gegarandeerde rentevoet die jaarlijks kan wijzigen.

 ■ Het luik secure biedt uw klant minder mogelijkheden om te profiteren van 
eventuele opportuniteiten op de obligatiemarkten en focust z’n beleggingen 
hoofdzakelijk op de Belgische lange termijnrente (OLO).

In dat geval kan hij dan, samen met u, vrij kiezen in de verdeling van zijn spaartegoed en stortingen:

 ■ Enkel luik secure (tak 21): absolute zekerheid met deze spaarverzekering. 
Het spaargeld is beschermd en geniet een gewaarborgde rentevoet dat op het ogenblik van de storting geldt. Deze gewaarborgde rentevoet is jaarlijks herzienbaar en geldt zowel op 
de nieuwe stortingen als op de opgebouwde spaarreserve. Bovendien neemt uw klant mogelijks deel in de winst van AXA.

 ■ Enkel luik invest (tak 23): meer risico én een potentieel hoger rendement met deze beleggingsverzekering zonder kapitaalgarantie.  
De waarde van de pensioenreserve kan schommelen en leiden tot zowel winst als verlies.

 ■ Combinatie luik invest en luik secure 
De klant beschikt over de mogelijkheid om bij een keuze voor tak 23 zijn risico verder te diversifiëren over 5 fondsen. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gekozen om een aanzienlijk deel 
(bijvoorbeeld meer dan de helft) van de premietoewijzing in tak 23 te doen, vormt deze diversificatiemogelijkheid een aandachtspunt voor u.

Kiezen voor vrij beheer: wat als uw klant zelf de beslissingen wenst te nemen voor zijn pensioenopbouw ?
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Het levenscyclusbeheer bestaat uit 2 types van strategieën: levenscyclusstrategie in invest en gemengde levenscyclusstrategie.
Telkens met 3 varianten: defensief, neutraal en dynamisch.

Welke keuzes heeft uw klant binnen het levenscyclusbeheer ?

Welke type variant sluit het beste aan bij uw klant ?

Neutraal

 ■ Evenwicht ligt op het evenwicht tussen 
potentieel rendement en risico.

 ■ Portefeuille wordt gespreid tussen rentedragende 
en meer risicovolle beleggingen.

 ■ Uw klant weet en accepteert dat 
waardenschommelingen op korte en 
middellange termijn steeds mogelijk zijn.

 ■ Maximaal aandelengedeelte van de portefeuille 
is 60%.

Dynamisch

 ■ Nadruk ligt op het potentieel rendement.

 ■ Belangrijk deel van de portefeuille bestaat uit 
aandelen.

 ■ Uw klant weet en accepteert dat waarden-
schommelingen op korte en middellange termijn 
steeds mogelijk zijn.

 ■ Maximaal aandelengedeelte van de portefeuille 
is 80%.

Defensief

 ■ Nadruk ligt op veiligheid.

 ■ Portefeuille bestaat hoofdzakelijk uit 
rentedragende beleggingen, maar gezien de 
lange looptijd wordt een beperkt gedeelte 
gespreid over meer risicovolle beleggingen.

 ■ Maximaal aandelengedeelte van de portefeuille 
is 40%.

U bent als makelaar het beste geplaatst om 
regelmatig te polsen bij uw klant in hoeverre de 

gekozen variant nog in lijn is en het meest gepast 
aansluit bij de individuele levenssituatie waarin uw 

klant zich bevindt.
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Hoe werkt het beheer van een contract volgens een levenscyclusstrategie gemengd in de praktijk?

 Dynamische beleggingen in tak 23

 Defensieve beleggingen in tak 23

 Defensieve beleggingen in tak 21

Begin van de loopbaan 
 ■ investering in risicovolle beleggingen
 ■ hoog potentieel rendement

Pensioenleeftijd nadert 
 ■ minder volatiele beleggingen

Einde van de loopbaan 
 ■ stabilisatie opgebouwd pensioenkapitaal

12/2019 12/2023 12/2028 12/2033 12/2039 

 
PENSIOEN

Ik ben 47 jaar in 2018 en zal in 2038,  
op mijn 67ste, met pensioen gaan. 

Leeftijdsgebonden 
investeringsoplossing

Hoe werkt het beheer van een contract volgens een levenscyclusstrategie invest in de praktijk?

 Dynamische beleggingen in tak 23

 Defensieve beleggingen in tak 23

Begin van de loopbaan 
 ■ investering in risicovolle beleggingen
 ■ hoog potentieel rendement

Pensioenleeftijd nadert 
 ■ minder volatiele beleggingen

Einde van de loopbaan 
 ■ stabilisatie opgebouwd pensioenkapitaal

12/2019 12/2023 12/2028 12/2033 12/2039 

 
PENSIOEN

Ik ben 47 jaar in 2018 en zal in 2038,  
op mijn 67ste, met pensioen gaan. 

Leeftijdsgebonden 
investeringsoplossing



“Méér risico kan leiden  
tot potentieel hogere rendementen.”
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Uw klant kan steeds rekenen op de expertise van de AXA Groep !

AXA BELGIUM 

 ■ zorgt als verzekeraar en pensioeninstelling voor 
de uitvoering van de pensioenovereenkomst.

 ■ beheert het contract volgens de door uw klant 
gekozen levenscyclusstrategie. 

 ■ brengt zowel de verdeling van de stortingen 
als de reserve jaarlijks in lijn met de gekozen 
levenscyclusstrategie en de leeftijd van uw klant.

AXA IM 

 ■ is een wereldwijd opererende multi-asset 
vermogensbeheerder die deel uitmaakt van  
de AXA Groep.

 ■ is verantwoordelijk voor de berekening 
en het up-to-date houden van de 
optimale verdelingspercentages van alle 
levenscyclusstrategieën en doet hiervoor een 
beroep op financiële en wiskundige modellen.

 ■ beheert de onderliggende fondsen van pension 
plan pro inflation en van pension plan pro 
liquidity.

ARCHITAS 

 ■ is AXA Private Management in Europa.

 ■ beheert de dakfondsen van pension plan pro 
global equity, pension plan pro global bonds core 
en pension plan pro global bonds satellite.

 ■ selecteert volgens haar expertise de meest 
aangewezen fondsen bij gerenommeerde 
fondsenbeheerders zoals:

 ■ AXA IM
 ■ Alliance Bernstein
 ■ BlackRock
 ■ Schroders
 ■ Amundi 
 ■ JP Morgan
 ■ Fidelity

€ 40.000 (€ 1.600 X 25) gespaard over 25 jaar  
met een rendementsverschil van 3%

 extra kapitaal van € 27.906

De kracht van kapitalisatie 

 ■ Laat uw klant zo vroeg mogelijk starten met sparen voor het pensioen.

 ■ Een iets hoger rendement kan op lange termijn een belangrijke invloed hebben op het totale pensioenkapitaal.

 ■ De levenscyclusstrategie waarborgt minder volatiele beleggingen als de pensioenleeftijd nadert maar investeert bij het begin van de loopbaan in meer risicovolle beleggingen  
met een hoger potentieel rendement tot gevolg.

5%
2%

Sparen voor het pensioen vergt een langetermijnvisie.

Voorbeeld

Opbrengst bij jaarlijks budget van € 1.600.
De keuze voor tak 21 of tak 23 of een combinatie van beide,  
kan het potentieel rendement enorm beïnvloeden.

na x jaar 2% 3% 5%
15 € 28.221 € 30.649 € 36.249
20 € 39.651 € 44.279 € 55.547
25 € 52.270 € 60.081 € 80.176
30 € 66.203 € 78.399 € 111.610
35 € 81.586 € 99.635 € 151.729
40 € 98.570 € 124.254 € 202.931



axa.be/mijnpensioen

6. Uw hulpmiddelen:  AXA staat voor u klaar

Digitale platforms 
 ■ FOL, het platform voor Pension plan fisc 

 ■ 100% digitaal
 ■ eenvoudig, in enkele klikken hebt u zicht op de offerte en het contract

 ■ eLife, het platform voor Pension plan salary 

 ■ 100% digitaal
 ■ eenvoudig, in enkele klikken hebt u zicht op de offerte en het contract
 ■ via uw FOL-toegang beschikbaar
 ■ experten van het Life Retail Operations team ter uw beschikking 

telefonisch op 02/678.83.34 via mail op life.retailoperations@axa.be

Commercieel materiaal
 ■ PRINT en/of PDF beschikbaar in de bibliotheek van Extranet Pro:

 ■  deze makelaarsbrochure speciaal voor u
 ■ de technische fiche van het Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers
 ■ de Algemene voorwaarden, de beheersreglementen, de nota betreft de levenscyclusstrategie 

en de winstdeelname van elke oplossing
 ■ een klantenbrochure 
 ■ de technische fiches van Pensioensparen, Langetermijnsparen
 ■ een onepager voor de werkgever
 ■ een technische fiche over het voorschot
 ■ een vergelijkend overzicht van de 3 pensioenspaaroplossingen: Pensioensparen,  

Langetermijnsparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers

 ■ ONLINE 
axa.be/mijnpensioen ondersteunt uw globale pensioenaanpak naar uw klant met regelmatig  
nieuwe blogartikels

 ■ BINNENKORT
 ■ een video op axa.be om uw klanten te sensibiliseren en te activeren voor het pensioen
 ■ een simulatietool voor de klant op axa.be om het verschil te berekenen tussen het pensioen,  

het huidig loon en zijn mogelijkheden om deze pensioenkloof te overbruggen
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Wat bij overlijden van uw klant?
Optionele overlijdensdekking 

Uitbetaling aan de begunstigde(n) naar keuze, van hetzij: 

 ■ De reserve van het contract,

 ■ Een vast overlijdenskapitaal bovenop de reserve van het contract,

 ■ Of een streefkapitaal bovenop de reserve van het contract.



Pension plan fisc
& pension plan salary
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