
Open vragen 

• Wanneer ga je met pensioen?
• Hoeveel jaren ga je (minstens!) 

nog leven na je pensioen?

Open vragen 

• Welke dromen en projecten wil   
je waarmaken?

• Hoe wil je die financieren?
• Welke levensstijl wil je aanhouden?

Open vragen 

• Hoeveel geef je elke maand uit?
• Hoe is de verdeling over de 

categorieën?
• Hoe gaan die uitgaven evolueren?

Hoelang zal je nog leven in de gloria?

Hoe wil je (blijven) leven na je pensioen?

Hoeveel wil je daarvoor ontvangen 
(per maand, per trimester, per halfjaar …)?

Cijfers en feiten

Hoera, we leven steeds langer!  
Door de vergrijzing zijn er minder actieve 
personen om de talrijkere pensioenen te 
financieren.

Cijfers en feiten

De huidige wettelijke pensioenen zijn niet 
toereikend om je maandelijkse uitgaven 
te dekken. 50% van de ouderen heeft 
onvoldoende inkomen om bijvoorbeeld 
een rusthuis te betalen. Het totale 
beschikbare inkomen is € 1.307 per 
maand wanneer de kost van een rusthuis 
gemiddeld € 1.487 /maand bedraagt 
(een verschil van € 180 /maand).*
*  Bron: Studie Solidaris (maart 2016)

Cijfers en feiten

De gemiddelde maandelijkse uitgaven van een (alleenstaande) 
gepensioneerde bedragen € 1.733 en voor een gezin bestaande 
uit twee gepensioneerden € 2.599.
Bron: Stabel (Statistics Belgium 2016) 

50% komt niet rond met 
zijn wettelijke pensioen

Zelfstandige: 
V: € 435 – M: € 612

Ambtenaar: 
V: € 2.499 – M: € 2.755

Werknemer: 
V: € 897 – M: € 1.112

Gemiddeld maandelijks brutorustpensioen (2015 - 2017)

Bron: www.onprvp.fgov.be

1967: 7 actieven voor 1 gepensioneerde

2040: 2,43 actieven voor 1 gepensioneerde
in 2010 in 2060
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Hoera, met 
pensioen?

86 8883

Bron: Federaal planbureau - FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie – 
Demografische indicatoren van België (waarnemingen ADS t.e.m. 2013, vooruitzichten FPB en ADS)Bron: Federaal planbureau

15,87%
voeding, drank, tabac

16,48%
gezondheid

2,98%
kledij

37,42%
wonen

12,99%
cultuur en vrije tijd

14,26%
transport en communicatie
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18 Stap 1
Breng je toekomstige uitgaven in kaart

Tip: gebruik een budgetplanner!

Stap 2
Bepaal je pensioen

Hoeveel bedraagt je wettelijke pensioen? 
Welke inkomsten heb je nog?

Tip: neem een kijkje op www.mypension.be en maak 
een simulatie van een legaal pensioenbedrag.

Stap 3
Bepaal je extra inkomen

Deed je aan pensioensparen? Heb je een tweede pijler?  
Een spaar- of beleggingsportefeuille?

Tip: neem een kijkje op www.mypension.be en raadpleeg 
de contracten van je tweede pijler (bv. groepsverzekering, 

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen).

Stap 4
Breng een bezoek aan je 

verzekeringstussenpersoon om je pensioen 
optimaal te financieren en beheren.

Voor alles wat jou uniek maakt

NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door NBB onder het nummer voor Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. 
Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE28 3100 7627 4220.

1, 2, 3 ...
Lang leve

je pensioen!


