
Belgische gezinnen

Grootste zorgen voor later bij Belgen
Wat zijn uw grootste zorgen voor later?

Premie overlijdensdekking Premie arbeidsongeschiktheid

Successieplanning

Sociale hulpmaatregelen bij overlijden partner

Voor ouders moeten zorgen (en zelf niet meer kunnen werken)

Schulden niet kunnen afbetalen

Huis/woning verliezen

Job verliezen

Onderhoud van partner en/of kinderen als ik sterf

Levensstandaard niet kunnen behouden op pensioenleeftijd

Risico op zware ziekte (en bijhorende kosten)

9,1%

13,2%

16,0%

16,0%

20,5%

48,8%

54,9%
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Niet

Het huwelijkscontract is aangepast

Levensverzekering

Testament opgesteld

Schenking gedaan of u bent van plan later schenkingen te doen

62,2%

15,2%

14,3%

10,6%

7,5%
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na overlijden of werkonbekwaamheid

Prijsperceptie van de dekkingen*

Inkomenstekort bij

Niets tekort 1 - 1000 euro 1001 euro - ... 

32,5%

44,3%

23,2%

van de Belgen 
schat de premie 
hoger in.

71,2%
van de Belgen 
schat de premie 
hoger in.

66,7%

Indien u komt te overlijden zijn de kosten van 
uw begrafenis dan reeds gedekt?

14,8%

51,2%

34,0%

Te betalen met spaargeld

Niet gedekt door begrafenisverzekering of spaargeld

Gedekt door begrafenisverzekering

Kennis van de overgangsuitkering  

Weet u wat een overgangsuitkering is?

Recht op overlevingspensioen  

Denkt u dat u of uw partner recht heeft op een 
overlevingspenioen indien één van beide overlijdt?

Ja Nee Ja Nee ik weet dit niet 

8,9%

91,1%

37,2%

42,7%

20,1%

In welke mate heeft u aan successieplanning gedaan?

Niets tekort 1 - 1000 euro 1001 euro - ... 

30%

36,4%

33,6%

Respondenten konden meerdere antwoorden selecteren. N: 1.000

N: 629

N: 1.000 N: 1.000

N: 1.000

N: 618

N: 1.000

N: 1.000

Dekking begrafeniskosten

Respondenten konden meerdere antwoorden selecteren. N: 1000

Geschat op gemiddeld 8.772€/jaar voor een 
Belgisch gezin na overlijden gezinshoofd  

Om de huidige levensstandaard van uw gezin te kunnen 
behouden, hoeveel komt uw gezin maandelijks netto nog 
tekort indien u zou overlijden? Dit na bijdrage van andere 
inkomsten zoals sociale bijdrage, spaargeld, investeringen 
en verzekeringen.

Geschat op gemiddeld 7.224€/
jaar voor een Belgisch gezin na 
werkonbekwaamheid gezinshoofd 

Om de huidige levensstandaard van uw gezin te 
kunnen behouden, hoeveel komt uw gezin maan-
delijks netto nog tekort indien u werkonbekwaam 
zou worden? Dit na bijdrage van andere inkomsten 
zoals sociale bijdrage, spaargeld, investeringen en 
verzekeringen.

(*) Op basis van een gemiddelde premie bij ERGO Insurance. Inschattingen van respondenten en offertes zijn gebaseerd op volgende situatie:
• Hoeveel denkt u dat de premie van een levensverzekering met overlijdensdekking van 100 000 € een bediende van 35 jaar in goede gezondheid 

(niet-roker) zou kosten per maand? Geen gevaarlijk beroep en gedekt tot de leeftijd van 70 jaar?
• Hoeveel denkt u dat de premie van een Arbeidsongeschiktheidrente van 750 € per maand een bediende van 35 jaar in goede gezondheid (niet-

roker) zou kosten per maand? Geen gevaarlijk beroep en gedekt tot de pensioenleeftijd?


