
Rekentool: basis voor 3e en 4e pijler

Mei 2021



Wat voorstellen?

60 JR20 JR 40 JR

50 JR30 JR
Bouwsparen:

Eigen middelen 
voorzien voor eigen 

woning

Kindersparen:
beperkte maandelijks 

sparen & lange 
looptijd = groot 

kapitaal

Voorzorg:
Hypotheeklast stabiel 

vs loonindexatie / 
promotie = meer 
beschikbaar loon

Pensioenkloof: 
verklein het verschil 

tussen uw loon en uw 
wettelijk en 

aanvullend pensioen

Zorgeloos op pensioen:
Inschatting éénmalige 
kosten nav uw pensioen 
(wagen/verbouwingen)



Bouwsparen

De Tijd: Enquête Immotheker mei 2021  

Bereken de effectieve kostprijs:
https://www.notaris.be/rekenmodules



Behoeften van de klant: verschillend
1. 20tigers:
 Eigen inbreng voor woning
 Vlaanderen: notariskosten + hypothecaire kredietkosten + quotiteit 90% 

 Case: 21jaar – 1800 netto – thuis inwonend 

 Oplossingen: 
 Modern sparen => rekentool
 Langetermijnsparen TAK21 AG

• Voorschot 100% (enkel 600 EUR laten staan)
• Fiscaal voordeel: 30% + gemeentebelasting

Waarom is er nood aan?

Enige eigen woning Aankoop + standaardkrediet
100.000,00 € 7.400,00 €
200.000,00 € 15.700,00 €
300.000,00 € 29.200,00 €
400.000,00 € 37.400,00 €
500.000,00 € 44.700,00 €
700.000,00 € 59.600,00 €

1.000.000,00 € 81.900,00 €

Enige eigen woning Acceptatie Klassiek krediet + kosten
100.000,00 € 17.300,00 €
200.000,00 € 35.400,00 €
300.000,00 € 58.800,00 €
400.000,00 € 76.800,00 €
500.000,00 € 94.700,00 €
700.000,00 € 129.600,00 €

1.000.000,00 € 180.500,00 €



Bouwsparen rekentool

Praktisch:
 Eigen inbreng omrekenen naar 

maandbedrag
 Dan maandbedrag invullen om afdruk 

te bekomen

Opgelet:

 Kostenstructuur
 Opstellen voorstel: min. Duur is 10 

jaar



Pensioenkloof

4e pijler een must!



Pensioenkloof via de rekentool

 Opvragen huidig netto loon;
 Via Mypension wettelijk pensioen netto pensioen opzoeken;
 Verwachten prestatie mypension aanvullende pensioen 2e pijler overnemen; 

(3e pijler zelf bedrag invullen of reserve opvragen bij klant)
 Pensioenkloof tot 85 jaar wordt berekend (= verschil inkomen/pensioen per 

maand x 20 jaar)



Pensioenkloof via rekentool

Pensioenkloof van ongeveer 148.000 EUR
 * pensioensparen tot 65 jaar (al dan niet bestaande klant)
 * niet-fiscaal sparen tot 65 jaar à rato van 333 EUR per maand



Pensioenkloof: wettelijk pensioen



Pensioenkloof: aanvullend pensioen



Pensioenkloof: aanvullend pensioen



Pensioenkloof : aanvullend pensioen



 Pensioenkloof:

 Steeds de pensioenkloof volledig opvullen;
 148.000 EUR kan nooit opgevuld worden met 50 – 100 EUR per maand

 Toekomstmogelijkheden:

 Koopsommen bijstorten
 Maandbedrag verhogen
 Contract verlengen
 Gedeeltelijke afkopen 
 Geen roerende voorheffing Tak 23
 Begunstigingsclausule

Pensioenkloof: aanvullend pensioen



 Commerciële actie Leven:
 Opleiding fiscale updat 1 juni
 Lijst met actieve klanten uit uw portefeille:
 Pensioensparen
 LT-sparen 

 Digitale weg:
 NU: digitale ondertekening AssurMiFiD
 Vergeet de ZOOM meetings niet met uw klanten:
 Tijdswinst: 
 Geen verplaatsingen
 Op tijdstippen die anders niet mogelij zijn (op de middag / vooravond)

Conclusie





Modaliteiten Langetermijnsparen

 Mogelijk voor
 Geen hypothecaire krediet enige/eigen woning
 Hypothecair krediet na 1/1/2016 voor enige/eigen woning (Vlaanderen/Wallonië) Brussel 1/1/2017

 Netto belastbaar beroepsinkomen, waar terug te vinden
 MyMINFIN => Aanslagbiljet

- Aanslagbiljet belastingsaangifte N-1
Gezamenlijk belastbaar inkomen
Beroepsinkomsten
- Wedden, lonen, enz.
- Inkomsten als zelfstandige

Totaal van de netto inkomsten

Gezamenlijk belastbaar inkomen

20.491,74 €

20.491,74 €

20.491,74 € 



 Risico / zonder risico

Met / zonder Aanvullende waarborgen

Met / zonder kapitaal overlijden

Waarom zouden klanten bij ons onderschrijven



Rekentool Excel:
 Zeer makkelijk wijzigbaar
 Totale verhaal in 1min
 Visueel interessant
 Fiscaal voordeel
 Eindtaxatie 
 Zowel veiligheid als risico

Ook voor Fiscaal voordeel na 65 jaar!

Hoe best visueel voorstellen



Langetermijnsparen na 65jaar:
 Op 10 jaar
 Fiscaal voordeel + eindtaxatie + taks + kost
 Rendement

Ook voor Fiscaal voordeel na 65 jaar!

Hoe best visueel voorstellen

Premie LTS Fiscaal voordeel** Netto rendement / jaar*

1.200 € 387,00 € 6,25%

2.350 € 757,88 € 6,25%

*Obv totaal rendement 2020 TAK21
*Taxatie, fiscaal voordeel, taks, kost
**7,5% gemeentebelasting 



Hoe makkelijk onderschrijven

Onderschrijving in Will broker
Stap 1
 Creatie klant in Will broker met alle gegevens

Stap 2
 Uploads onder klant

A. R/V kopie IDK klant
B. Mifid documenten

Stap 3
 Onder polissen het voorstel indienen 

 Keuze maatschappij + begindatum + fractionering
 Commentaarzone: Graag opstellen polis + begunstigde bij overlijden + TAK21/23/44 met fondskeuze + 

inhaalbijdrage bedrag (indien van toepassing)
 Met volgende uploads:

 Offerte= afdruk rekentool!
 Mifid documenten



Hoe makkelijk onderschrijven

Onderschrijving in Will broker
Stap 4
 Dienst leven bezorgt alle te tekenen zaken + factuur (indien mogelijk) via Will broker mailbox

Stap 5
 Uploads onder polisnummer

A. Getekend voorstel
B. Getekend domiciliëringsbericht
C. Vragenlijst tussenpersoon getekend
D. Self certification document getekend
E. Medische vragenlijst

Stap 6
 Uitgifte polisstukken na premiebetaling per mailbox 



Lange Termijnsparen: ook fiscaal voordeel na 65 jaar

> Duurtijd: minstens 10 jaar
> Eindleeftijd: minstens 65 jaar of ouder (max. 105 jaar)
> Onderschrijvingsleeftijd: voor de 65ste verjaardag (polis + storting moet in orde zijn)
> Fiscaal voordeel : 30% + gemeentelijke opcentiemes tot eindleeftijd
> Eindbelasting:

> Onderschreven voor 55ste verjaardag: op 60 jaar
> Onderschreven na 55ste verjaardag: op de 10e verjaardag van het contract 

Extra aandacht

Stortingen met fiscaal voordeel zonder eindbelasting

Start voor 54 jaar / 55 jaar 60 jaar: eindbelasting 65 jaar: eindbelasting

Stortingen met fiscaal voordeel zonder eindbelasting

Start na 55 jaar/ max. 64 jaar eindbelasting 10e verjaardag van het contract eindleeftijd
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