Brussel, 20 juni 2019

Langer leven? Zeer zeker! Maar hoe ziet u het leven na uw pensioen:
vol dromen en plannen of mission impossible voor uw portefeuille?

Belfius lanceert YuMe

Volgens ramingen zal België tegen 2060 liefst 1,2 miljoen tachtigjarigen tellen. Tegen 2030 zijn
er in ons land meer inwoners boven de 66 jaar dan jongeren onder de 18 jaar. Bovenop de
problematiek van de financiering van de pensioenen stellen heel wat Belgen zich vragen over
hun levensstandaard na hun pensioen. Nochtans hebben de meesten geen flauw idee van wat
hun reëel inkomen zal zijn zodra ze met pensioen gaan en nog minder wat zij nodig zullen
hebben om comfortabel te leven. Omdat de klassieke aanpak ons onvoldoende aanzet tot actie
om onze levensstandaard na ons pensioen te kunnen behouden, lanceert Belfius YuMe. Een
innovatieve en interactieve tool die klanten een duidelijk beeld geeft van hun huidige en
toekomstige financiële situatie, rekening houdend met hun plannen en dromen. In YuMe,
beschikbaar op smartphone, tablet, PC en in de kantoren, worden alle gekende persoonlijke
gegevens van de klant geïntegreerd. Ook de meest recente gegevens van Mypension over de
groepsverzekering en dit dankzij een nauwe samenwerking met Sigedis, een primeur op de
Belgische markt.
De stijgende levensverwachting is de grootste budgettaire uitdaging voor de huidige en de komende
generaties. De gemiddelde levensverwachting voor vrouwen en mannen geboren in 2000 is
respectievelijk 89 en 87 jaar. Verschillende studies tonen aan dat dit nog met gemiddeld 5 jaar zal
stijgen tot in 2060. Dit zorgt voor een grote financiële uitdaging waar we onvoldoende op voorbereid
zijn. Ondanks alle media-aandacht weet de meerderheid van de Belgen niet precies wat te
verwachten na het pensioen. Nochtans blijkt uit een kwalitatief marktonderzoek van Belfius dat de
overgrote meerderheid dezelfde levensstandaard wil behouden na het pensioen en welzijn, plezier en
persoonlijke groei belangrijk zullen zijn tijdens die periode.
Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen + fiscaal sparen = onvoldoende om levensstandaard
te behouden
Het wettelijk pensioen is ruim onvoldoende om dezelfde levensstandaard te kunnen behouden.
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Daarom is een aanvullend kapitaal nodig dat gespaard kan worden via de 2 , 3 of de 4 pijler. Zo
hebben 3,7 miljoen Belgen een aanvullend pensioen (groepsverzekering of pensioenfonds) en

bedraagt de gemiddelde gespaarde reserve in dat verband 49.000 EUR bruto voor de leeftijdsgroep
65 & 65+. Maar de mediaan van de gespaarde reserve voor werknemers die met pensioen gingen in
de eerste helft van 2018, bedroeg slechts 4.000 EUR bruto. De pensioenreserve van vele Belgen is
dus maar een fractie van wat ze nodig zullen hebben voor het behoud van hun levensstandaard.
Bovendien doet slechts 1,6 miljoen Belgen aan pensioensparen volgens de statistieken van Febelfin.
Studies tonen aan dat het aanvullend pensioen en fiscaal sparen de pensioeninkomsten verhogen
met gemiddeld 17%, maar dat dit nog onvoldoende is om de pensioenkloof te dichten. Sparen via de
4de pijler blijkt de belangrijkste vorm van kapitaalopbouw voor het pensioen te zijn. Hierbij verkiezen
Belgen voornamelijk om extra te sparen via een spaarrekening. Eind maart 2019 bedroegen de
Belgische spaardeposito’s 274 miljard euro. De hogere inflatie dan de rentevoeten zorgt echter voor
een verlies aan koopkracht. In april 2019 bedroeg de inflatie 1,7% ten opzichte van 0,11% nominale
rentevoeten op de spaardeposito’s, met een verlies van 1,59% aan koopkracht tot gevolg. De
spaarinspanning voor het pensioen kan echter beperkt worden door op een andere manier te sparen.
Andere spaarvormen kunnen immers hetzelfde spaarbedrag opleveren met een lagere maandelijkse
inspanning doordat ze op lange termijn een hoger rendement bieden.
Belfius stelt vast dat de meeste klanten blijven sparen via hun spaarekening, zonder een beroep te
doen op andere spaarvormen. Dit geldt voor alle klantsegmenten en zeker voor de klantsegmenten
met lagere inkomsten, die gemiddeld 87% van hun spaargeld op hun spaarrekening laten staan,
terwijl ze daaruit meer opbrengst zouden kunnen puren.
YuMe: een innoverende tool, zowel voor klanten als niet-klanten
De klassieke aanpak zet ons onvoldoende aan tot actie om onze levensstandaard na ons pensioen te
kunnen behouden. Elk project, elke uitgave en elke investering of belegging die een persoon doet
tijdens zijn leven heeft gevolgen voor zijn huidige of toekomstige financiële situatie, en dus ook voor
zijn comfort op langere termijn als hij met pensioen gaat. Precies om zijn klanten te helpen om vooraf
een duidelijk beeld te krijgen van die impact en zodoende hun dromen en plannen in volledige
financiële sereniteit te kunnen verwezenlijken, heeft Belfius YuMe ontwikkeld, een vernieuwende
interactieve tool voor smartphone, tablet en pc.
Op basis van de gezinssituatie van de klant, zijn budget, zijn beleggingen, de verwachte evolutie van
zijn inkomen en zijn koopkracht, en van de meest recente gegevens m.b.t. zijn aanvullend
pensioenplan, enz. genereert YuMe een YuMe line. Daarmee krijgt de klant meteen een duidelijk
beeld van zijn huidige en toekomstige financiële situatie, en kan hij ook een grafische simulatie maken
van de impact van een bepaald project of van de een of andere belangrijke verandering in zijn leven
(studerende kinderen, kinderen die het huis verlaten, de verbouwing van de gezinswoning, een
tweede verblijfplaats in het buitenland, een grote reis, een sabbatical, deeltijds werken, pensionering
enz.) op zijn financiën.
Daarnaast krijgt de klant op maat gemaakte oplossingen ter voorbereiding van het pensioen en alle
andere belangrijke levensmomenten. Belfius streeft hierbij naar een persoonlijke begeleiding met de
nadruk op digitale dienstverlening. De Belfius-adviseurs in de kantoren staan uiteraard ook steeds ter
beschikking om samen met de klanten mogelijke oplossingen in detail te bekijken en hen op die
manier te helpen de meest adequate keuzes te maken. Via de website zal YuMe bovendien de
volgende weken toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor geïnteresseerden die geen klant zijn bij
Belfius.
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