Brussel, 14 mei 2019
MYPENSION BEREKENT HOEVEEL U ZELF KAN SPAREN VOOR UW AANVULLEND PENSIOEN
Het online pensioenportaal mypension.be/mijn aanvullend pensioen wordt vandaag verder
uitgebreid. Vanaf nu kan u op ‘mijn aanvullend pensioen’ zien hoeveel u als werknemer zelf (nog)
kan sparen voor uw aanvullend pensioen.
Tot nu toe kon iedereen die een aanvullend pensioen opbouwde of had opgebouwd als zelfstandige
of als werknemer, hetzij individueel, hetzij via een vennootschap, werkgever of sector, op ‘mijn
aanvullend pensioen’ terecht om na te gaan:
-

Hoeveel er al is opgebouwd
En wat hier mee gebeurt als hij zou sterven vóór pensionering

Voor meer dan 3,7 miljoen mensen is dat al het geval en al 1,7 miljoen daarvan hebben ook al effectief
mypension.be/mijn aanvullend pensioen geconsulteerd.
Die dienstverlening blijft natuurlijk, maar er komt vanaf vandaag ook een mogelijkheid bij.
Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers
Bouwt u geen of maar een beperkt aanvullend pensioen op? Dan is het nu mogelijk om zelf te sparen
voor uw tweede pijlerpensioen, via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW).
Er gelden wel een aantal voorwaarden en grenzen in functie van onder andere uw loopbaan en van
het aanvullend pensioen dat u in het verleden eventueel al hebt opgebouwd. Om u te helpen bij die
complexe berekening, stelt Sigedis nu via mypension.be/mijn aanvullend pensioen een eenvoudige
toepassing ter beschikking. Met enkele klikken kan u nu nagaan of u in aanmerking komt voor het
VAPW en hoeveel u daarin mag storten.
Het VAPW-bedrag
Op de nieuwe pagina van ‘mijn aanvullend pensioen’ kan u in één oogopslag zien of u kan storten voor
een VAPW en hoeveel.
Het plafond van uw jaarlijkse bijdragen wordt berekend op basis van uw brutoloon van twee jaar
geleden en er wordt rekening gehouden met wat u in dat jaar heeft opgebouwd aan aanvullend
pensioen. Heeft u al die gegevens niet? Geen nood: de toepassing haalt die gegevens voor u op uit uw
loopbaanrekening (mycareer.be) en uit uw aanvullend pensioenoverzicht (mypension.be).
En verder …
Daarna kiest u zelf bij welke verzekeraar u een VAPW afsluit en deelt u aan uw werkgever mee hoeveel
u wilt bijdragen. Dat kan in eenmalige of gespreide stortingen, maar niet hoger dan het bedrag dat
voor u berekend is. Dankzij mypension.be weet u precies wat het wettelijk plafond is van uw jaarlijkse
bijdragen aan het VAPW.
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De werkgever zal die bijdragen afhouden van uw netto loon. Het jaar erop komt u in
aanmerking voor een belastingvermindering van 30% op de stortingen die u gedaan heeft.
Steven Janssen, Algemeen directeur Sigedis
‘De berekening van de maximale bijdrage is complex en het kan voor werknemers een hele
administratieve rompslomp worden om alle nodige informatie te verzamelen. Daarom berekenen wij
op ‘mijn aanvullend pensioen’ hoeveel ze nu eigenlijk kunnen storten. Al meer dan anderhalf miljoen
aangeslotenen bekeken op mypension.be/mijn aanvullend pensioen al hoe het zit met hun
aanvullend pensioen. Nu informeren wij ook werknemers die nog geen aanvullend pensioen
opbouwden.’
Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen
‘Mypension.be biedt nu een calculator aan die het voor werknemers mogelijk maakt om met kennis
van zaken een VAPW af te sluiten. Dat deze tool ter beschikking wordt gesteld van de burgers op een
moment dat verschillende verzekeraars aangeven dat zij dit nieuwe product nu, of in de zeer nabije
toekomst kunnen aanbieden, is uiteraard goed nieuws. Ik herinner u er tevens aan dat de fiscale
voordelen dezelfde zijn als die voor aanvullende pensioenregelingen die door werkgevers zijn opgezet.
De veralgemening van de aanvullende pensioenen draagt bij tot een andere belangrijke ambitie van
de pensioenhervorming, namelijk de verhoging van het vervangingspercentage van onze pensioenen.
Ons doel is om elke werknemer of zelfstandige een belangrijke aanvulling op het wettelijke pensioen
aan te bieden zodat op het moment van pensionering een levensstandaard kan gegarandeerd worden
die meer overeenstemt met het beroepsleven.
mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.
Het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ wordt verzorgd door Sigedis. De informatie komt uit DB2P, de
databank waarin gegevens over alle aanvullende pensioenen worden gecentraliseerd.
CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS
Sigedis
Communicatiedienst Sigedis

Op zoek naar een duidelijke uitleg over wat
een aanvullend pensioen is?
Ons filmpje legt het u uit in een paar minuten.

T: 02 791 50 16
M: communication@sigedis.fgov.be

Voor meer informatie over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers kan u terecht op WikiFin:
https://www.wikifin.be/nl
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