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Interview met Geert Gielens,  

Chief Economist Belfius

Nieuwe pensioenovereenkomst   

voor zelfstandigen

Dankzij uw vertrouwen heeft Belfius in 2017 
sterke resultaten neergezet. Een nettoresultaat 
van 606 miljoen euro om precies te zijn. Wat voor 
ons telt, is wat we hiermee voor u en voor ons 
land kunnen betekenen.  
Als Belfius-klant helpt u onze samenleving vooruit. 
Want het spaargeld dat u ons toevertrouwt, 
gebruiken we maximaal voor lokale kredieten aan 
particulieren, ondernemingen en overheden.
Bovendien geven we kansen aan nieuwe talenten 
en stimuleren we de Belgische economie en tewerk-
stelling. Samen met u! Zo helpt u ziekenhuizen, 
sportcentra, scholen en wegen vernieuwen.
En bouwen we samen aan een betere samenleving.
Motor zijn en blijven van de Belgische economie, en 
klantentevredenheid zijn onze missie. Dankzij uw 
vertrouwen, de expertise en passie van onze mede-
werkers, creëren we samen nieuwe kansen in ons land.
Lees wat onze cijfers nog meer voor u betekenen op 
belfius.be/open. Het mooiste cijfer volgens ons? Uw 
tevredenheid die opnieuw ons engagement overtreft.
In dit nummer leest u ook meer over de aanzienlijke 
terugval waarmee de internationale beurzen de 
voorbije weken werden geconfronteerd. Kondigt 
dit het einde van de gouden jaren aan? Onze 
hoofdeconoom Geert Gielens geeft u zijn visie op p. 3.
We gaan ook na of spreiden via sectoren een verstan-
dige keuze is en waarom. Op p. 6 bespreken we de 
11 verschillende sectoren die er zijn en ontdekt u hun 
positieve en negatieve punten, en ons bijhorend advies.
Ten slotte hebben we goed nieuws voor zelfstandigen 
zonder vennootschap, want zij kunnen binnenkort op 
een fiscaalvriendelijke manier een pensioenspaarpot 
opbouwen. De belangrijkste kenmerken van de 
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen vindt u op 
p. 10. 
Veel leesplezier!

Als Belfius-klant helpt u 
onze samenleving vooruit.
Bedankt!
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Interview 
met Geert Gielens,  
Chief Economist Belfius

De voorbije weken ondergingen de internationale beurzen ernstige correcties, 
waarbij ze zowat overal een aanzienlijke terugval vertoonden. Betekent dit het 
einde van de gouden jaren of moeten we deze gebeurtenissen als een simpele 
bijsturing zien? Wat mogen we in de loop van 2018 nog verwachten? Onze 
hoofdeconoom Geert Gielens geeft u zijn visie.

Hoe interpreteert u die forse 
terugval van eind januari?
“Laat ons uitgaan van vaststellingen. Vooreerst bevindt de reële economie 
zich globaal gezien in een veelbelovende conjunctuurperiode: de voornaam-
ste wereldeconomieën laten een sterke groei optekenen, de werkloosheid 
neemt voortdurend af, de rente staat laag, de inflatie is lang niet overdreven 
en het vertrouwen van de consumenten en bedrijfsleiders bereikt een erg 
bemoedigend peil voor de toekomst. 

Vóór de beursperikelen van eind januari vertoonden de aandelenmarkten 
al vele maanden, zelfs jaren, een ononderbroken groei. Hierdoor liepen de 
waarderingen (koers-winstverhouding) stilaan op. De beursdaling begin 
februari is eerder een technische correctie omdat beleggers wat winsten 
veiligstellen. Een fundamentele ommekeer van het nog steeds positieve 
beursklimaat is nog niet aan de orde.” 

FOCUS

Inhoud

De beursdaling begin
februari is eerder een 

technische correctie omdat 
beleggers wat winsten

veiligstellen.
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Er is dus geen reden om overdreven 
ongerust te zijn?
“Wat zijn de voornaamste risico’s voor 2018? Er zijn er 2: de stijging van de 
rente en de toename van de inflatie. De belangrijkste centrale banken stel-
len evenwel alles in het werk om die risico’s te beperken en communiceren 
voldoende om de markten op die gebeurtenissen te laten inspelen.

De inflatiepercentages worden met argusogen gevolgd, maar niets kan 
momenteel doen vermoeden dat ze plots de hoogte zullen ingaan. In de 
Verenigde Staten zou de inflatie theoretisch kunnen stijgen door de lage 
werkloosheid. Hierdoor hebben werknemers meer ruimte om looneisen te 
stellen. Hogere lonen die dan doorgerekend worden in de prijzen. Tot nu toe 
blijft de loonstijging echter binnen de perken. Veel nieuwe banen worden 
gecreëerd in grote ondernemingen, waar de onderhandelingsruimte vaak 
beperkt is, ook al omdat deze bedrijven vaak de enige grote werkgever in 
het uitgestrekte Amerikaanse binnenland zijn. 

Ook de stijging van de olieprijzen lijkt ten einde. Als ik al die elementen in 
beschouwing neem, denk ik dat de inflatie in 2018 nog geen hoofdrol zal 
spelen.”

Laat ons even een blik werpen op de 
grootste economieën van onze planeet. 
Wat mogen we in 2018 van de eurozone 
verwachten?
“Laat ons eerst terugkeren naar de feiten: de groei in de eurozone verliep 
synchroon voor alle lidstaten en de winst van de ondernemingen nam toe in 
2017, net als het vertrouwen. 

In de overheidssector zijn de tekorten onder controle en Duitsland, de 
Europese locomotief, is goed op weg naar politieke stabiliteit via het rege-
ringsakkoord dat CDU/CSU en SPD bereikten. Dat compromis staat evenwel 
nog op losse schroeven zolang de SPD-militanten hun fiat niet geven.(*)

Daarnaast kijken we met belangstelling uit naar de afloop van de Italiaanse 
verkiezingen, die woelig dreigen te worden. Bovendien zullen we het ren-
teverloop op de voet volgen, aangezien de Italiaanse banken 20% van de 
overheidsschuld in handen hebben, wat hen nog kwetsbaarder maakt in 
geval van een plotse rentestijging.

Vanaf september 2018 zal de Europese Centrale Bank (wellicht) minder vers 
geld in de economie pompen omdat het aankoopprogramma van obligaties 
afloopt. De officiële kortetermijnrente zal ten vroegste in 2019 stijgen. In 
2018 zullen de bedrijfsinvesteringen nog geen hinder ondervinden van de 
licht stijgende rente in de eurozone. De langetermijnrente blijft immers nog 
steeds laag, wat ook positief is voor de overheden. 

Rekening houdend met al die elementen valt er in de eurozone weinig onrust 
te vrezen. Voor dit jaar voorspellen we trouwens een gemiddelde groei van 
2,5%, al is het niet ondenkbaar dat de economie het beter doet.”

De VS lanceerden een grote fiscale 
hervorming. Zal ze de Amerikaanse 
economie nieuw leven inblazen?
“Die belastinghervorming kwam er in een moeilijke context. Denken we 
maar aan het onophoudelijke politieke gekonkel tussen het Huis van 
Afgevaardigden en de Senaat, tussen Democraten en Republikeinen en ook 
tussen Republikeinen onderling! Met deze hervorming wil men de economie 
stimuleren via een lastenverlaging voor particulieren en ondernemingen, 
om zo de binnenlandse consumptie en de investeringen te doen toenemen.

Toch vertoont deze hervorming een aantal tegenstrijdigheden. Zo is ze 
bedoeld om een economie te stimuleren die dat momenteel duidelijk niet 
nodig heeft. Zo’n hervorming zou zin hebben gehad aan het begin en het einde 
van een economische cyclus, maar niet nu, als alle fundamentals gunstig zijn. 
Bovendien komt ze vooral de begoede sociale klassen ten goede, ten koste 
van de kansarme groepen. Ze kost ook veel geld, ongeveer 1.450 miljard 
dollar over 10 jaar. Uiteindelijk bedraagt de geraamde return amper 0,15% 
groei, wat alles samen vrij pover is. Men verwacht overigens geen stijging van 
de investeringen in productiemiddelen (die groei genereren), maar veeleer 
een inkrimping van de schuldenlast van de ondernemingen. Voor ons is deze 
hervorming dus een gemiste kans.

De Amerikaanse economie heeft nochtans mooie groeivooruitzichten (2,5% 
voor 2018), gedragen door de consumptie, de netto-investeringen en een 
historisch lage werkloosheid (4,1%). De geleidelijke stijging van de officiële 
kortetermijnrente en het einde van het inschikkelijk monetair beleid zullen 
we daarentegen goed in de gaten houden.”

1 (*) Interview op  25 februari 2018.

STRATEGIEFOCUS

In de eurozone voorspellen 
we een gemiddelde groei 

van 2,5%.
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Last but not least is er China, dat de voorbije 
jaren de wereldwijde groei heeft gedragen. 
Zal dat ook in 2018 het geval zijn?
“De tweecijferige Chinese groei behoort wel degelijk tot het verleden, maar 
toch ligt de groei in dat land nog altijd hoger dan in de ontwikkelde econo-
mieën. De politieke wil kwam duidelijk tot uiting op het vorige congres van 
de Chinese Communistische Partij: de economie omvormen van een indus-
triemodel naar een diensteneconomie. President Xi Jinping moet streven 
naar een evenwicht tussen groei, een aanvaardbare totale schuldenlast en 
bezorgdheden op milieuvlak.

Hoe gaat China de overcapaciteit van zijn productieapparaat aan banden 
leggen? En is het dat eigenlijk echt van plan? In 2016 stegen de produc-
tieprijzen: een hoopgevend teken dat de overcapaciteit stilaan afgebouwd 
was? In 2017 werd echter het omgekeerde vastgesteld (daling van de pro-
ductieprijzen). Of de overcapaciteit echt weg is, zal de toekomst uitwijzen.

Conclusie: alles lijkt dus goed te gaan…
“Het zou te makkelijk zijn om de situatie op die manier samen te vatten. 
Inderdaad, alle fundamentals zijn gunstig of evolueren in de goede richting 
op het vlak van groei, investeringen, werkloosheid, schuldenlast enz.

Maar laat ons niet vergeten dat economie en financiën vooral humane weten-
schappen zijn. En dat de economische modellen uitgaan van het principe dat 
onze gedragingen rationeel zijn, terwijl onze samenlevingen alsmaar complexer 
worden. De laatste beurscorrectie illustreert dat perfect.

 Kortom, laat ons optimistisch maar toch ook een beetje waakzaam blijven.”

In de vorige editie (zie belfius.be/uw-beleggingen-februari-2018) 
vestigden we de aandacht op het risico op een correctie van de 
beurskoersen. Die prognose werd sindsdien enigszins bewaarheid, 
maar trekt ons beleggingsadvies niet in twijfel. Eind februari was 
trouwens al een deel van de beursdaling goedgemaakt. We blijven 
aandelen overwegen, maar het is wel duidelijk dat 2018 een jaar 
zal zijn met meer beursschommelingen dan in 2017.  

Beleggingsstrategie:

Alle fundamentals (groei, 
investeringen, werkloosheid) 

evolueren wereldwijd in de 
goede richting.

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/Investments/belfius-ub-februari-2018.pdf?extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=UB&extfor=pdf&dummy=x
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Spreiden via 
verschillende sectoren: 
een verstandige 
keuze 

1. Informatietechnologie (IT)
Deze sector omvat: 

→   bedrijven die diensten aanbieden op het vlak van software-, hardware- 
en informatietechnologie

→  fabrikanten en distributeurs van communicatieapparatuur, mobiele 
telefoons, computers, elektronische en aanverwante apparatuur

  Veel bedrijven hebben grote hoeveelheden cash op hun balans, wat 
kan dienen voor investeringen,  een hoger dividend of de inkoop van 
eigen aandelen.
  De fusie- en overnamegolf is nog niet afgelopen.
  Robots zorgen voor enorme groeimogelijkheden.

  Een koers-winstverhouding van 18,9 is niet meer goedkoop, maar 
de winstgroei blijft op een hoog niveau, waardoor een aantrekkelijke 
verhouding prijs/groei naar voor komt.
  De dominantie van sommige bedrijven wordt te sterk.

De sector Robotics & Innovative Technology krijgt een OVERWOGEN 
positie.

Neem een kijkje op belfius.be/robotics.

Elke goed opgebouwde aandelenportefeuille bestaat uit verschillende sectoren. In totaal zijn er 11. 
Hier omschrijven we elke sector kort en geven we onze visie. Concreet tonen we aan welke sectoren 
een groter gewicht dan het marktgewicht krijgen (= een overwogen positie), welke evenveel gewicht 
(= neutraal) en welke een kleiner gewicht (= onderwogen). We staven onze visie telkens met positieve en 
aandachtspunten, en vermelden het bijhorende advies.

2. Gezondheidszorg 
Deze sector omvat:

→  ondernemingen die betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling, 
productie en marketing van farmaceutische en biotechnologische 
producten

→ zorgverleners en diensten
→  bedrijven die zorgapparatuur en -benodigdheden produceren en dis-

tribueren

  Groeifactoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, de stijging van 
de medische uitgaven met de leeftijd, de stijging van moderne ziektes 
en de opkomst van nieuwe therapeutische behandelingen
  Aantrekkelijke cashflow en gezonde balansen
  Groot aantal verwachte fusies en overnames
  Productinnovatie → goede groeivooruitzichten voor innovatieve 
bedrijven

  De aanhoudende prijsdruk
  Een koers-winstverhouding van 16,5  t.o.v. 14,2 de laatste 10 jaar

De sectoren Global Health Care en Biotechnology krijgen een 
OVERWOGEN positie.

U vindt meer info op belfius.be/fonds-gezondheidszorg en  
belfius.be/fonds-biotechnologie.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=LU1120766388&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=biofund&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/robotics/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Frobotics&extc=yourinvestment&extch=intban&extsite=012018&extseg=robotics&extfor=pdf&dummy=x
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=BE0163900674&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=healthfund&extfor=pdf&dummy=x
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3. Financiële sector 
Deze sector omvat bedrijven die zich bezighouden met bankieren, 
spaargelden en hypotheekfinanciering, consumentenfinanciering, ver-
mogensbeheer, investeringsbankieren en verzekeringen.

  Aantrekkelijke waardering
  Geleidelijke stijging van de rente en steilere rentecurve (vooral in de 
VS) zouden de marges moeten verbeteren.
  Verdere kostenvermindering mogelijk, bv. via digitalisering

   De strengere regulering (Bazel IV) voor  het versterken van de kwaliteit 
van het kapitaal en de liquiditeit  kan wegen op de winstgevendheid 
van de sector.
  Slechte kredieten in Italië en herkapitalisatie van banken
  Concurrentie vanuit andere sectoren zoals fintechs of technologie 
aandelen die steeds meer over financiële gegevens van klanten 
beschikken.

De sector Global Finance krijgt een OVERWOGEN positie.

Surf naar belfius.be/fonds-financiele-sector voor meer info.

4.  Duurzame cyclische consumptiegoederen 
De sector omvat bedrijven die het meest conjunctuurgevoelig zijn: 

→  productie van  o.m. auto’s, duurzame huishoudelijke artikelen en vrije-
tijdsartikelen, zoals textiel en kleding

→  diensten zoals hotels, restaurants en andere vrijetijdsvoorzieningen, 
mediaproductie en -diensten, detailhandel en diensten voor consu-
menten

  Wereldwijd hoog consumentenvertrouwen
  De loonstijging in de VS en de werkloosheidsdaling in de EU is positief 
voor de consumptie.

  De verstedelijking in de opkomende markten stimuleert de vraag naar 
premiumproducten en wereldwijde merken.

  Aandelen van de cyclische consumptiesector hebben het moeilijker 
als het economisch minder goed gaat.
  Verstrakking van het monetair beleid in de VS

De sector van de duurzame consumptiegoederen krijgt een NEUTRALE 
positie.

IDEALE SECTORALE SPREIDING 
VAN UW AANDELENPORTEFEUILLE

19% • Financiële sector

17% • Informatie-
technologie

13% • Gezondheidszorg

12% • Cyclische 
consumptiegoederen

10% • Industrie

10% • Niet-cyclische 
consumptiegoederen

7% • Energie

5% • Basismaterialen

3% • Vastgoed
2% • Telecom

2% • Nutsbedrijven

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=BE0174812181&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail? extc=yourinvestment&extch=email&extsite=032018&extseg=financialfund&extfor=pdf&dummy=x
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5. Niet-cyclische consumptiegoederen 
De sector omvat:

→  bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn, 
meer bepaald:

   - voedingsmiddelen, dranken en tabak 
   - niet-duurzame huishoudelijke en persoonlijke producten
→  hypermarkten 

  De sector profiteert vooral van de opkomende middenklasse in de 
groeilanden (China, Rusland…).
  Fusie- en overnameactiviteiten

  Voor vele niet-duurzame consumptiegoederen is de vooruitgang van 
de e-commerce een tweesnijdend zwaard.

De sector van de niet-duurzame consumptiegoederen krijgt een 
NEUTRALE positie. 

6.  Industrie
Deze sector omvat:

→    producenten en distributeurs van kapitaalgoederen, zoals lucht- en 
ruimtevaart en defensie, bouwproducten, elektrische apparatuur en 
machines

→   bedrijven die bouw- en ingenieursdiensten aanbieden
→   aanbieders van diensten op het vlak van milieu, kantoordiensten en 

-benodigdheden, beveiligings- en alarmdiensten
→ transportbedrijven

  Het ondernemersvertrouwen is wereldwijd historisch hoog. 
  Hogere grondstofprijzen kunnen leiden tot meer investeringen in de 
mijnbouwsector (positief voor de producenten van kapitaalgoederen).

  Met een koers-winstverhouding van 17,1 wereldwijd is de sector 
niet goedkoop.

De sector Industrials krijgt een NEUTRALE positie.

7. Energie
Deze sector omvat:

→   bedrijven die zich bezighouden met ontginning, raffinage, en opslag 
en transport van olie, gas, kolen en verbruiksbrandstoffen

→    ondernemingen die olie- en gasapparatuur en -diensten aanbieden

  Aanhoudende geopolitieke spanningen kunnen de olieprijs opdrijven.
  Betere investeringsdiscipline door majors (Total, ExxonMobil…)
  Technologie maakt het mogelijk om steeds goedkoper te produceren.
  Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dit jaar een even-
wicht tussen de vraag naar en het aanbod van olie wereldwijd.

  Bij hogere olieprijzen stijgt  de productie van de (schalie)olie in de VS 
waardoor het aanbod toeneemt en de prijs terug daalt.

  De vraag naar olie kan afnemen door meer interesse voor elektrische 
auto’s.
  Op basis van de koers-winstverhouding blijft de sector relatief duur, 
maar zou hij wel een sterke winstgroei moeten kennen.

De energiesector krijgt een NEUTRALE positie.

8. Basismaterialen 
Deze sector omvat:

→   productiebedrijven van glas, papier, bosbouwproducten, metalen en 
mineralen

→   mijnbouwbedrijven, inclusief staalproducenten
→   chemie

  De synchrone wereldgroei is een duw in de rug voor de sector.
  Veel fusies en overnames

  De milieumaatregelen in China kunnen de vraag doen dalen.
   De groeivertraging in China en het mogelijke herstel van de 
Amerikaanse dollar kunnen negatief zijn voor grondstoffen.
  Er is een risico op overaanbod door nieuwe productiesites die ope-
rationeel worden.

De grondstofsector krijgt een NEUTRALE positie.

STRATEGIESTRATEGIE
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9. Telecom 
Deze sector omvat bedrijven die communicatiediensten aanbieden.

  Het aantal mobiele abonnementen in de wereld blijft stijgen tot 
7,5 miljard in 2016.
  De Europese Unie (EU) kondigde aan dat het telecombedrijven wil 
steunen in de uitbouw van 5G en supersnel internet.
  Relatief goedkope sector met een koers-winstverhouding van 12,4
  De sector biedt povere groeiperspectieven en vraagt grote investe-
ringen (bv. in glasvezeltechnologie, 5G).

  Concurrentie van andere operatoren zoals WhapsApp, Skype, Netflix...
  De tussenkomsten van de Europese regulator (bv. afschaffing van 
de roamingkosten) zetten de winsten en marges onder druk.
  Rentestijging is negatief voor de sector.

De sector Global Telecom krijgt een ONDERWOGEN positie.

10. Nutssector
Deze sector omvat:

gas, water- en elektriciteitsbedrijven (opwekking zowel uit fossiele, 
nucleaire als hernieuwbare energiebronnen)

  Positieve vooruitzichten, omdat de transportsector het elektrisch 
alternatief meer en meer overweegt.
  Digitalisering zal steeds meer de norm worden.

  De regulering voor de nutssector kan de capaciteit van elektriciteits-
bedrijven om zich te ontwikkelen, beperken.
  Rentestijging is negatief voor de sector.
  Meer concurrentie van hernieuwbare energie zet druk op de ‘tradi-
tionele’ spelers.

De nutssector krijgt een ONDERWOGEN positie.

11. Vastgoed*

Deze sector omvat:

→   ondernemingen wereldwijd die zich bezighouden met vastgoedont-
wikkeling en -exploitatie

→   ondernemingen die vastgoed gerelateerde diensten aanbieden

  Interessant dividendbeleid, groei van cashflows, gezonde balansen
  Economische groei, opleving van de consumptie → hogere bezet-
tingsgraad

  De stijging van de rente drukt op de koersen. 

  Toenemende concurrentie van internethandel, wat kan wegen op de 
bezettingsgraad van commerciële vastgoedspelers.

De vastgoedsector krijgt een ONDERWOGEN positie.

* Hier bespreken we wereldwijd vastgoed, in al zijn vormen. Privévastgoed valt 
buiten deze analyse. We verwijzen u hiervoor naar de publicatie ‘Vastgoedvisie Q1 
2018’ op belfius.be > Producten > Info en publicaties. 

  ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY 
  GLOBAL HEALTH CARE 
  BIOTECHNOLOGY  
   GLOBAL FINANCE 

PRESTATIE VAN ONZE AANBEVOLEN SECTOREN 
SINDS 29/12/2016 (IN EUR)
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Nieuwe 
pensioenovereenkomst   
voor zelfstandigen

Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige 
met een volledige loopbaan bedraagt vandaag 
1.282 euro per maand. Geen vetpot en niet 
voldoende om na uw pensioen een behoorlijke 
levensstandaard te behouden.

Momenteel kan u als zelfstandige (natuurlijke 
persoon) wel al een pensioenkapitaal opbouwen 
op een fiscaalvriendelijke manier, en dit via een 
Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), 
pensioensparen en langetermijnsparen. Maar 
de bedragen die u daarvoor kan storten, zijn 
telkens relatief beperkt. Door de nieuwe POZ 
komt daar verandering in.

Voor wie?
→  Zelfstandigen zonder vennootschap (bv. een-

manszaken, vrij beroep) in hoofdberoep of 
bijberoep 

→  Meewerkende echtgeno(o)t(e)n of wettelijk 
samenwonende partners van een zelfstandige

→  Zelfstandige helpers van een zelfstandige

Een voorwaarde is dat de sociale bijdragen die 
de betrokkenen verschuldigd zijn, minstens even 
hoog moeten zijn als de minimumbijdrage in hoofd-
beroep.

Vanaf inkomstenjaar 2018 kunnen zelfstandigen zonder vennootschap op een fiscaalvriendelijke manier 
een pensioenspaarpot opbouwen via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Misschien 
bent u één van de ongeveer 450.000 Belgen die daarvoor in aanmerking komen? Hieronder vindt u alvast 
de belangrijkste kenmerken van de POZ. 

Bedrijfsleiders kunnen de POZ dus niet onder-
schrijven. Ze kunnen wel fiscaalvriendelijk een 
pensioenspaarpot opbouwen via premies gestort 
door de vennootschap via een Individuele Pensioen 
Toezegging (IPT) in het voordeel van de bedrijfs-
leider.

Fiscaal voordeel
De gestorte premies leveren:
→  WEL een belastingvermindering op van 30% in 

de personenbelasting, te verhogen met uitge-
spaarde gemeentebelasting

→  GEEN vermindering op de te betalen sociale 
bijdragen, omdat het gaat om een belasting-
vermindering

Op de premies bent u 4,4% verzekeringstaks ver-
schuldigd. 

Eindbelasting
Op het eindkapitaal dat u normaal ontvangt bij 
pensionering, bent u een solidariteitsbijdrage van 
max. 2% verschuldigd – afhankelijk van de hoogte 
van uw inkomen. Daarnaast wordt er ook een Riziv-
bijdrage van 3,55% afgehouden. Het saldo (niet 
voor het gedeelte winstdeelname via tak 21) wordt 
dan tegen 10% (verhoogd met gemeentebelastin-
gen) belast in de personenbelasting.

Bij overlijden is er dezelfde taxatie, maar dan zijn 
de solidariteits- en Riziv-bijdragen enkel ver-
schuldigd bij een uitkering aan de overlevende 
echtgeno(ot(e). 

Wordt de belastingvermindering op de premies 
afgezet tegen de taxatie, dan verhoogt het ren-
dement van de POZ door de gunstige fiscaliteit.

TIP
U kan het contract ook in pand geven voor 
een krediet of u kan er een voorschot op 
vragen om een onroerend goed mee te 
kopen, bouwen of verbouwen.

Hoeveel storten?
Voor de POZ geldt er een zogenaamde ‘80%-grens’, 
berekend via een complexe formule. Eenvoudig 
gezegd: de som van het wettelijk pensioen en de 
aanvullende pensioenen in de 2e pijler (bv. POZ, 
VAPZ) mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet 
hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van 
de laatste 3 jaar als zelfstandige. 

Voor wie in 2018 met een POZ start, zal het gemid-
deld inkomen dus berekend worden op de jaren 
2015, 2016 en 2017. 

ACTUA
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Voor de berekening van de 80%-grens 
wordt uitgegaan van een maximale 
beroepsloopbaan van 40 jaar, waarbij 
ook de gepresteerde jaren als zelfstan-
dige vanaf het sluiten van de POZ tot 
max. 10 effectief gepresteerde jaren 
voordien in aanmerking komen. Positief, 
want zo kan u hogere premies storten. 
Maar doordat er pas sinds 1 januari 2018 
geteld mag worden, wordt de mogelijk-
heid om vroegere jaren mee te tellen 
serieus uitgehold voor zelfstandigen 
die nu of de komende jaren starten met 
een POZ.

Interessant 
om te weten

Wat in geval van jaren met verlies?
Zitten er in deze jaren ook verliesjaren, 
dan tellen die negatieve bedragen ook 
mee voor de berekening van het gemid-
deld inkomen. Het maximaal te storten 
bedrag verlaagt dan. 

Wat bij startende zelfstandigen?
Startte u als zelfstandige in het jaar vóór 
de POZ werd afgesloten, dan telt enkel 
het inkomen van vorig jaar mee voor de 
berekening. Startte u 2 jaar geleden, 
dan telt het gemiddeld inkomen over de 
voorbije 2 jaar.

Speciale situaties

Hoe groter het inkomen, 
hoe meer ruimte er is om 
premies voor een POZ te 

storten.

Wat wordt als inkomen 
beschouwd? 
De inkomsten na aftrek van de beroepskosten, 
met uitzondering van de sociale bijdragen als zelf-
standige en de VAPZ-bijdragen. Hogere of lagere 
beroepskosten hebben dus een impact op de 
hoogte van de maximaal te storten premie. 

Hoe groter het inkomen, hoe meer ruimte om pre-
mies voor een POZ te storten.

TIP
Wil u weten hoeveel u maximaal kan storten 
voor uw POZ, ga dan zeker langs bij uw 
financieel adviseur. Hij berekent het graag 
voor u.

Mogelijke formules
U kan bij een verzekeringsmaatschappij in een 
POZ beleggen:
→  via een tak 21-verzekering met kapitaalgarantie, 

een gewaarborgd rendement en een jaarlijks 
variabele winstdeelname

→  via een tak 23-verzekering, waarbij u belegt 
in fondsen (bv. aandelenfondsen, gemengde 
fondsen, obligatiefondsen) zonder kapitaalga-
rantie, maar met uitzicht op een hoger potentieel 
rendement dan bij een tak 21-verzekering 

Kiest voor een tak 23-verzekering? Omdat u bij een 
POZ gespreid in de tijd en over een lange periode 
(tot uw pensioen) in fondsen instapt, verlaagt u 
uw risico sowieso al wat. 

TIP
De combinatie van tak 21 en tak 23 is ook 
mogelijk en biedt u heel wat flexibiliteit. 
Uw financieel adviseur kan u hier meer 
informatie over geven.

Welke vorm van fiscaal 
sparen?
Als zelfstandige hebt u voortaan de keuze uit 
heel wat manieren om aan fiscaal sparen te doen, 
waarbij het finaal rendement verhoogt door de 
gunstige fiscaliteit.

Het vrijwillig aanvullend pensioen voor zelfstan-
digen (VAPZ) blijft het meest interessant om een 
pensioenspaarpot op te bouwen. Gevolgd door 
pensioensparen en langetermijnsparen (als er 
fiscale ruimte voor is). Nadien komt de POZ op 
het voorplan. 

Bij Belfius kan u vanaf de zomermaanden een POZ 
afsluiten, afhankelijk van de datum van publicatie 
van de wet in het Belgisch Staatsblad. Vraag hier-
over meer info aan uw financieel adviseur.

Dit artikel  heeft een louter informatief karakter en vormt 
in geen geval een persoonlijk, juridisch of fiscaal advies. Dit 
artikel geeft geen exhaustieve beschrijving van de POZ.
Bovendien kunnen de wetgeving en/of standpunten van de 
administratie sinds het verschijnen van dit artikel gewijzigd 
zijn.
Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gehouden indien 
dit artikel onvolledig of foutief zou blijken te zijn.
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Dankzij uw vertrouwen zijn onze  
fondsen bij de sterkste van de markt.

De tandem Belfius-Candriam  
wint maar liefst 3 Fund Awards.

De tandem Belfius-Candriam is winnaar 
van de Fund Awards* in 3 catego-
rieën: groeimarktaandelenfondsen, 
groeimarktobligatiefondsen en pen-
sioenspaarfondsen. De Tijd en L’Echo 
kennen deze prijzen jaarlijks toe aan 
de best presterende fondsen op de 
Belgische markt.

Deze mooie prestatie is het resultaat van 
een consistente langetermijnstrategie  

en onze duurzame, exclusieve samen- 
werking met de internationale referentie 
in vermogensbeheer, Candriam.

De belangrijkste pijler van dit succes blijft 
het vertrouwen dat u als klant elke dag 
weer in ons stelt. En daarvoor willen we 
u bedanken!

Wil u ook meegaan in dit mooie verhaal, 
kijk dan snel op belfius.be/fondsen.

Categorie
groeimarkt-

aandelenfondsen

Categorie
groeimarkt- 

obligatiefondsen

Categorie
pensioen- 

spaarfondsen

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel. 02.222.21.11 - IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.
* www.tijd.be/fundawards2018
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fondsenselectie/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffondsen
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