
Zo bereken je jouw jaarruimte en 
belastingvoordeel 



In dit
webinar

• Wat is (fiscale) jaarruimte?

• Waarom krijg je jaarruimte?

• Hoe bereken je het?

• Demonstratie tool

• Hoe krijg je je geld terug? 



Even 
voorstellen



Sjaak 
Zonneveld



Wat is fiscale (jaar)ruimte?

• Het bedrag dat je van de belastingdienst 
mag gebruiken voor je pensioenopbouw 
(of pensioen tekort).

• Dit bestaat uit jaarruimte en 
reserveringsruimte



De jaarruimte 

Het deel van je inkomen van vorig jaar dat je dit jaar

fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen. 



De reserveringsruimte

De niet gebruikte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. 



Waarom krijg je het?

“De overheid wil graag dat wij 
iets aan ons pensioen doen”



Hoeveel procent moet je gemiddeld extra 
inleggen als je zonder fiscale voordelen 
vermogen opbouwt voor je pensioen?

Poll: 

A. 15%    B. 25%    C. 35%    D. 45%    E. 55%
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Hoe bereken 
je het?



Rekenvoorbeeld jaarruimte

13,3%



Rekenvoorbeeld jaarruimte

Jaarinkomen 2019 :
Franchise :

Premiegrondslag :
12.472 -/-

13,3%



Rekenvoorbeeld jaarruimte

Jaarinkomen 2019 :
Franchise :

Premiegrondslag :
12.472 -/-

(13,3% x 22.528 =)

(

13,3%



Maar nu de reserveringsruimte

Per jaar verschillende percentages,  

franchises factoren en maxima gelden.

13,3% 13,3%13,3% 13,8% 13,8% 13,8% 15,5% 17,0%

€ 12.472 € 12.275 € 12.129 € 12.032 € 11.996 € 11.936 € 11.829 € 11.829 



Wat maakt het nog meer ingewikkeld?

Je moet rekening houden met alle vormen van 
eerder opgebouwd pensioen.

• Pensioen opgebouwd bij werkgever (2e pijler)
• Pensioen opgebouwd via lijfrente (3e pijler)
• Fiscale Oudedagsreserve (FOR)



Wat heb je nodig?
1. Inkomensgegevens van de vorige jaren

• Indien loondienst: belastbaar loon
• Zzp’ er / ondernemer: Winst uit onderneming (vóór ondernemersaftrek)
• Overige inkomsten (uitkeringen, alimentatie, etc.)

2. Pensioen bij werkgever? 
• Factor A op UPO’s

3. Heb je gebruik gemaakt van de FOR?
4. Heb je lijfrente gestort? 

(Let op: banksparen = lijfrente)
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Demonstratie
Tool



De lastige case: Bas

Sheet Jaar Loondienst ZZP Factor A FOR lijfrente

2020 2019 € 75.000 nee ?

2019 2018 € 60.000 nee € 7.000

2018 2017 € 20.000 € 35.000 119 Ja

2017 2016 € 60.000 814

2016 2015 € 50.000 766

2015 2014 € 45.000 692

2014 2013 € 40.000

2013 2012 € 37.000



Zelf invullen: blauwe vakjes

Grijs voor IB-ondernemers 
(zwart = loondienst)

Apart tabblad per boekjaar!

Maximale storting



En hoe krijg ik mijn geld terug?



• Ga naar tab “Inkomstenbelasting” 
• Selecteer het jaar waarin je lijfrente 

hebt gestort
• Open de aangifte inkomstenbelasting 

(of aan het begin van het jaar 
verzoek ‘voorlopige aanslag 
inkomstenbelasting’) 

• Ga naar “Uitgaven“. 
• Vink het vakje “Uitgaven voor 

lijfrente. Alleen bij een 
pensioentekort” aan.

• Vul hier jouw lijfrente inleg in

En hoe krijg ik mijn geld terug?



Belangrijk: Inleggen voor eind 2020! 



Vragen 

tot nu toe?





Missie • De beste pensioenaanbieder van 

Nederland worden

• Het financiële stelsel veranderen in 

een eerlijker en duurzamer stelsel

• Nederland pensioen en financieel 

bewust maken



Wat maakt 
BrightPensioen
anders dan anderen?



1. Jouw geld blijft van jou

BrightPensioen verdient niet aan jouw pensioenpot, maar aan een 
vaste vergoeding voor een lidmaatschap. We beleggen tegen kostprijs. 

Hierdoor blijft er meer pensioen over voor jou.



2. Deelnemers zijn mede-eigenaar

Als deelnemer ben je lid van de coöperatie ben je aandeelhouder. 
Daardoor heb je zeggenschap en deel je mee in de winst. Zo gaan 

aandeelhoudersbelang en klantbelang hand in hand!



3. 100% duurzaam

We beleggen als enige aanbieder volledig duurzaam. 
Daarnaast is het bedrijfs- en verdienmodel duurzaam.



4. Twee rekeningen

voor één lidmaatschap



5. Bright is een social enterprise

We hebben geen winstmaximalisatie als doel. Winst is een middel om 
een maatschappelijke uitdaging op te lossen. En dat is dat steeds 

minder mensen zowel als werknemers pensioen opbouwen.



Hoe start je met Bright?

Open een rekening!

Dit kost je ongeveer vijf minuten

Bepaal je inleg

Gebruik onze tools:

• Jaarruimte tool

• Pensioen indicator 

Vraag je belasting terug

Dit kun je maandelijks 
terugkrijgen of eens per jaar



-
• Totdat je 3.000 hebt opgebouwd

• Bij een inlegpauze (bij 
< 

-
• In de jaren dat je actief inlegt

Wat kost dan dan?



Waar we trots op zijn



Join the club, 
word aandeelhouder

brightpensioen.nl/word-bright



Bedankt!


