
Belfius Pension Fund 

Pensioensparen met een hoog 

potentieel rendement



50 % van de Belgische actieve bevolking belegt 
in pensioenspaarfondsen via een individuele 
pensioenspaarrekening. Bron: jobat.be

De kans is klein dat u na uw loopbaan de-
zelfde levensstandaard zult kunnen behou-
den met alleen uw wettelijk pensioen. 

Steeds meer Belgen doen daarom aan 
pensioen sparen. Zo beschikken ze later 
over die nodige extra spaarpot én beta len 
ze vandaag minder belastingen.

Pensioensparen, om 
ook later te kunnen 
genieten!

2,9 miljoen
Belgen  

doen aan pensioensparen. 
En hun aantal  

neemt steeds toe.
Bron: De Tijd (10-12-2014) en vacature.com



Wacht er dan niet te lang mee. Hoe vroeger 
u begint, hoe groter het kapitaal kan worden. 
En hoe langer u de jaarlijkse belastingver-
mindering kunt genieten.

Bij Belfius kunt u een aanvullend pensioen 
opbouwen via bijvoorbeeld de pensioen-
spaarfondsen Belfius Pension Fund Balanced 
Plus, Low Equities of High Equities (Gemeen-
schappelijke beleggingsfondsen naar 
Belgisch recht beheerd door Candriam 
Belgium nv). U bent niet zeker dat u uw 
kapitaal terugkrijgt, maar u geniet wel een 
potentieel hoog rendement op lange 
termijn.

Populairste formule!
Van alle pensioenspaarformules zijn de pensioen-
spaarfondsen de laatste tijd het populairst bij 
Belfius. Bij alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij 
klanten tussen 18 en 30 jaar oud.

Wilt u ook werk maken 
van uw pensioen?



>  Dit zijn pensioenspaarfondsen1 waarmee u aan pensioensparen kunt doen. 

>  U belegt erin via uw Belfius Pensioenspaarrekening, zonder minimumbedrag. 
Pensioenspaarfondsen hebben geen eindvervaldag.

>  Uw voordelen
●● Een potentieel hoog rendement op lange termijn
●● In principe een jaarlijkse belastingvermindering (tot 30 % van het bedrag dat 

u maximaal fiscaal kunt inbrengen)
●● Geen minimale eerste storting

>  Maar
●● Zonder recht op terugbetaling van het kapitaal
●● Zonder een vast en zeker rendement

>  Kosten
●● Instapkosten: 

Balanced Plus: geen – Low en High Equities: 3 % 
●● Lopende kosten2 waarvan beheerskosten (jaarlijks):  

Balanced Plus: 1,63 % waarvan 1,3 % 
Low Equities: 1,16 % waarvan 0,9 %  
High Equities: 1,32 % waarvan 1,05 %

●● Uitstapkosten: geen

Wat zijn Belfius Pension Fund Balanced 
Plus/Low Equities/High Equities?



>  Risico’s
●● Voor Belfius Pension Fund Balanced Plus: de waarde van uw belegging kan 

zowel stijgen als dalen, zodat u minder kunt terugkrijgen dan u hebt ingelegd. 
Ook loopt u het risico dat een emittent zijn verplichtingen inzake coupon-
betaling en/of aflossing van het geleende bedrag niet kan nakomen.

●● Voor Belfius Pension Fund Low en High Equities: de waarde van uw belegging 
kan zowel stijgen als dalen, zodat u minder kunt terugkrijgen dan u hebt 
ingelegd. Bovendien is er een kredietrisico, dat zeker relevant is en waarmee 
de risico-indicator mogelijk onvoldoende rekening heeft gehouden. 

Over de risico’s van de drie bovenstaande fondsen vindt u meer info in de bijbehorende 
documenten “Essentiële beleggersinformatie” en prospectussen, gratis beschikbaar 
in uw Belfius-kantoor of op belfius.be/pensioensparen. We raden u aan deze docu-
menten grondig door te nemen, vooraleer u op de fondsen intekent.

De netto inventariswaarden van de 3 pensioenspaarfondsen kunt u steeds raadplegen 
via belfius.be/fondsen. Ze worden ook dagelijks gepubliceerd op www.beama.be/vni, 
de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers (BeAMA).

1 Openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht, die beheerd worden 
door de beheersvennootschap Candriam Belgium nv. U kunt de essentiële beleggersinformatie en de 
prospectussen van deze 3 pensioenspaarfondsen gratis bekomen in uw Belfius-kantoor of via  
belfius.be/pensioensparen. 

2 De lopende kosten worden in de loop van een jaar aan het fonds onttrokken en kunnen variëren van  
jaar tot jaar. Het recentste tarief voor de lopende kosten vindt u in de documenten “Essentiële  
beleggers informatie” van de fondsen, die samen met de prospectussen gratis beschikbaar zijn via  
belfius.be/pensioensparen en in alle Belfius-kantoren.
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Verhouding aandelen-obligaties per fonds

Belfius Pension Fund Balanced Plus
Belegt evenveel in obligaties als in aandelen:  
50 % aandelen en 50 % obligaties. 
Risico-indicator: 41

Belfius Pension Fund Low Equities
Belegt vooral in obligaties en voor een kleiner gewicht  
in aandelen: 30 % aandelen en 70 % obligaties. 
Risico-indicator: 41

Belfius Pension Fund High Equities
Belegt vooral in aandelen en voor een kleiner gewicht  
in obligaties: 70 % aandelen en 30 % obligaties. 
Risico-indicator: 51

Defensiever beleggen als uw pensioen nadert? Dat kan!
Binnen één pensioenspaarrekening kunt u immers altijd tegoeden volledig of gedeelte-
lijk overdragen van het ene naar het andere pensioenspaarfonds.

In welk fonds belegt u het best?
Alles hangt af van uw gekozen beleggingsstrategie en het risico op kapitaalverlies dat 
u daarbij wenst te nemen. Hoe groter dat laatste is, hoe meer uw pensioenspaarfonds 
in aandelen zal beleggen en hoe hoger dus het potentiële rendement is. Een fonds 
dat meer in obligaties belegt, is veiliger, maar biedt een lager potentieel rendement.

Hieronder ziet u in welke mate onze fondsen meer in obligaties of meer in aandelen 
beleggen. U kunt in één of meerdere fondsen beleggen, naargelang uw voorkeur. Uw 
financieel adviseur in uw Belfius-kantoor helpt u graag de juiste keuze maken.

1 Op een schaal van 1 (lager risico, potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere 
 opbrengst).



>  Nu minder belastingen
Voor inkomstenjaar 2016 kunt u max. 940 euro van uw stortingen fiscaal 
inbrengen, waardoor u in principe 282 euro1 minder belastingen betaalt 
(30 % van uw stortingen). 

>  Later een potentieel hoog rendement
Op lange termijn krijgt u een potentieel hoog rendement, dankzij een kleine 
beleggings inspanning. Het spreekt voor zich dat hoe vroeger u start, hoe groter 
het gestorte kapitaal is en dus hoe hoger het potentiële rendement kan zijn.

Zorg voor later en betaal nu minder 
belasting!

Dankzij onze pensioenspaarfondsen bouwt u een reserve op voor later, 
maar betaalt u vandaag in principe ook minder belastingen.

U kunt dit voordeel combineren met het belasting voordeel dat u krijgt door aan 
langetermijnsparen te doen via de pensioenspaarverzekering Belfius Life Plan.

>  Lees meer hierover in onze brochure over Belfius Life Plan of via  
belfius.be/pensioensparen.

1 Te verhogen met 0 tot 9 % aanvullende gemeentebelastingen en eventuele agglomeratiebelasting.



>  Gunstige eindbelasting
Op uw 60e verjaardag wordt het opgebouwde kapitaal in principe1 belast tegen 
een voordelig tarief van 8 %. Opent u een pensioenspaarrekening op 55 jaar of 
later, dan wordt het in principe 10 jaar na de openingsdatum belast1. Wanneer 
u vanaf de leeftijd van 55 jaar uw betalingen pensioensparen verhoogt, wordt 
de pensioenspaarrekening gelijkgesteld met een pensioenspaarrekening geopend 
op de dag waarop de verhoging ingaat en wordt het in principe belast op de 
10e verjaardag van de datum van het openen van de rekening1.
Vanaf 2016 wordt de inhouding van 8 % verminderd met het al afgehouden 
voorschotbedrag (vervroegde inningen van 1 % die van 2015 t.e.m. 2019 plaats-
vinden). Indien u het opgebouwde bedrag afkoopt vóór uw 60e verjaardag – of 
vóór het 10e jaar als u een contract afsloot vanaf uw 55e verjaardag – wordt u 
belast aan 33 % (eventueel verminderd met 6,5 % voor stortingen van vóór 1993)2.

Daarna kunt u verder storten tot het jaar waarin u 64 jaar wordt. Deze stortingen worden 
niet meer belast, maar leveren in principe wel nog een belastingvermindering op!

1 Tenzij u het pensioenkapitaal vroeger afkoopt.
2 Indien de afkoop gebeurt vóórdat u 60 jaar bent, moet het kapitaal in de aangifte personenbelasting 

worden vermeld en is er 0 tot 9 % aanvullende gemeentebelasting verschuldigd.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige belastingregels, die in de 
toekomst kunnen wijzigen.

Waarom “in principe” een belastingvoordeel?
Omdat u dat voordeel uiteraard maar kunt krijgen als u personen-
belasting moet betalen. Hoeveel belastingvermindering u precies 
geniet, hangt bovendien af van uw persoonlijke situatie.



>  U kunt storten met een doorlopende opdracht.
Met een doorlopende opdracht kiest u voor gemak én spreidt u uw spaarinspan-
ning. U kunt ook jaarlijks één grote storting doen.

>  Stort automatisch het fiscale maximum.
Maak het uzelf makkelijk en stort automatisch via een geïndexeerde doorlopende 
opdracht. Daarmee bent u zeker dat u op het einde van het jaar het fiscale 
maximum hebt gestort.

>  Fiscaal attest
Belfius bezorgt u elk jaar een fiscaal attest met het gestorte maximumbedrag. 
Of die stortingen naar één of meerdere pensioenspaarfondsen gingen, maakt 
niet uit.

>  Waarin wordt uw kapitaal belegd?
De pensioenspaarfondsen beleggen uw kapitaal in staats- en bedrijfsobligaties 
en aandelen uit landen van de Europese Economische Ruimte en uit sectoren 
die inspelen op de evoluties van de financiële markten.

Goed om te weten



Pensioensparen:  
vergelijk de mogelijkheden

PENSIOENSPAARFONDSEN1

Belfius Pension Fund 
Balanced Plus

Belfius Pension Fund  
Low Equities

Belfius Pension Fund  
High Equities

> Maximumbedrag dat u fiscaal kunt inbrengen
940 euro 940 euro 940 euro
> Belasting vermindering2

Tot 30 % ● Max. 282 euro Tot 30 % ● Max. 282 euro Tot 30 % ● Max. 282 euro
> Krijgt u uw kapitaal volledig terug op de eindvervaldag?
Dit is niet zeker, maar u geniet wel een potentieel hoger rendement op lange termijn.
> Gewaarborgde rente?
Nee, maar wel een 
financiële tussenkomst  
van 0,50 % bij een  
negatief jaarrendement.

Nee Nee

> Minimale eerste storting
Geen minimum Geen minimum Geen minimum
> Instapkosten
Geen 3 % 3 %
> Uitstapkosten
Geen Geen Geen
> Verzekeringstaks
Geen Geen Geen
> Lopende kosten3 waarvan beheerskosten (jaarlijks)
1,63 % waarvan 1,3 % 1,16 % waarvan 0,9 % 1,32 % waarvan 1,05 %
1 Pensioenspaarfondsen zijn beleggingsproducten op lange termijn om fiscaal voordelig te sparen.
2 Te verhogen met 0 tot 9 % aanvullende gemeentebelastingen en eventuele agglomeratiebelasting. 
3 De lopende kosten worden in de loop van een jaar aan het fonds onttrokken en kunnen variëren  

van jaar tot jaar. Het recentste tarief voor de lopende kosten vindt u in de documenten “Essentiële  
beleggersinformatie” van de fondsen, die samen met de prospectussen gratis beschikbaar zijn via  
belfius.be/pensioensparen en in alle Belfius-kantoren.



U kunt een aanvullend pensioen opbouwen via onze pensioenspaarfondsen, of door 
aan pensioen- of langetermijnsparen te doen via de beleggingsverzekering Belfius 
Life Plan2. Als u voor de verzekering kiest, ziet u uw kapitaal zeker terug en is het 
rendement gewaarborgd. Bij een pensioenspaarfonds geniet u die zekerheden niet, 
maar kan het potentiële rendement op lange termijn wel hoger zijn.
De andere verschillen tussen de formules ontdekt u hieronder.

1 Beleggingsverzekeringen van Tak 21 zijn langetermijnbeleggingen in de vorm van een levensverzekerings-
overeenkomst met recht op terugbetaling van het kapitaal (na aftrek van koste en taksen), gewaarborgde 
rentevoet en fiscaal voordeel op uw jaarlijkse stortingen.

2 Belfius Life Plan is een tak21-verzekeringsproduct onder Belgisch recht dat wordt verkocht door Belfius 
Verzekeringen nv – Verzekeringsonderneming naar Belgisch recht (code 0037 – Activiteit Leven) – Galilee-
laan 5 – 1210 Brussel, België – RPR Brussel 0405.764.064. Raadpleeg de financiële infofiche op belfius.be 
of in uw kantoor.

3 Te verhogen met 0 tot 9 % aanvullende gemeentebelastingen en eventuele agglomeratiebelasting. 
4 Deze rentevoet is onder voorbehoud, hij kan wijzigen. De recentste rentevoet vindt u via  

belfius.be/pensioensparen.

BELEGGINGS VERZEKERING1

Belfius Life Plan – pensioensparen Belfius Life Plan - langetermijnsparen
> Maximumbedrag dat u fiscaal kunt inbrengen
940 euro 2 260 euro
> Belasting vermindering3

Tot 30 % ● Max. 282 euro Tot 30 % ● Max. 678 euro
> Krijgt u uw kapitaal volledig terug op de eind vervaldag?
Ja, na aftrek van de eventuele eindbelasting.
> Gewaarborgde rente?
Ja, 1,5 %4 Ja, 1,5 %4

> Minimale eerste storting
Geen doorlopende opdracht: min. 100 euro 
Wel doorlopende opdracht: min. 25 euro ● Formule Security: min. 500 euro
> Instapkosten
6 % 6 %
> Uitstapkosten
5 % op de afkoopwaarde,  
0 % gedurende de laatste 5 jaar  
van het contract

5 % op de afkoopwaarde,  
0 % gedurende de laatste 5 jaar  
van het contract

> Verzekeringstaks
Geen 2 % op de gestorte brutopremies
> Lopende kosten (jaarlijks)
Geen lopende kosten, 
wel elke maand een beheerskost:  
0,01 % van de opgebouwde reserve

Geen lopende kosten,  
wel elke maand een beheerskost:  
0,01 % van de opgebouwde reserve



Wilt u starten met pensioensparen?
Uw financieel adviseur helpt u graag verder. 
Vraag ook gerust naar de brochure over 
Belfius Life Plan.

Of lees meer over onze oplossingen op  
belfius.be/pensioensparen, en teken met-
een in via pc of via onze apps voor tablet of 
smartphone.

Belfius Direct 
Mobile

Belfius Direct 
Tablet

Maak het u makkelijk! 
Uw pensioensparen starten en opvolgen kan 
ook op uw smartphone of tablet!  
belfius.be/apps

Indien u een klacht hebt, kunt u die in eerste instantie richten tot uw Belfius-kantoor, uw financieel 
adviseur of de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, e-mail: claims@belfius.be. Indien 
u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank nv, Negotiation claims 
(RT 15/14), Pachecolaan 44, 1000 Brussel, e-mail: negotiationclaims@belfius.be. Vindt u niet meteen de 
oplossing bij één van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman in 
 financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel (ombudsfin.be) of tot de 
Ombudsdienst van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (ombudsman.as).

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A – 
SPRB0048-2-03/2016.


