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Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een individuele levensverzekering om als zelfstandige een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op
een flexibele, transparante en fiscaal interessante manier. U kunt bij deze formule
ook een overlijdensdekking en aanvullende garanties (gewaarborgd inkomen, vrijstelling van premies) nemen. Bij Belfius Bank krijgt het VAPZ gestalte in Belfius
Business Future.

Voordelen
De formule Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) maakt deel uit van de tweede
pensioenpijler. Er bestaat eveneens een sociaal
VAPZ met een solidariteitsluik.

In het kort
→→Minder belastingen
→→Minder sociale bijdragen over twee
jaar1
→→Meer financiële rente bij uw pensioen
→→Minimumrendement en gewaarborgd
nettokapitaal met Belfius Business
Future

→→Aftrekbare premies: de premies die u stort

in het kader van het VAPZ zijn in het tweede
of derde volgend jaar volledig aftrekbaar als
socialezekerheidsbijdragen.

→→Geen verzekeringstaks op de premies.
→→Beperkte belasting van het eindkapitaal2: het

overlijdenskapitaal of het opgebouwde spaargeld wordt belast in de vorm van een fictieve
rente. Deze belasting hangt af van de feitelijke
gezinsomstandigheden en de hoogte van de
belastbare inkomsten.

→→Vrijheid: u kunt zelf bepalen wanneer u de jaar-

lijkse premies betaalt: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.

→→Flexibiliteit: u kunt de premies laten aanpassen

aan uw inkomsten in de loop van het contract.

→→Soepelheid: combinatie met andere fiscaal
gunstige producten mogelijk3:
–– pensioensparen en individuele levensverzeke
ring;
–– individuele pensioentoezeggingsverzekering;
–– Riziv-overeenkomst (bestemd voor artsen,
apothekers, tandartsen …).
→→Fiscaliteit: er is geen verzekeringstaks verschuldigd op de premies. En voor elk jaar
dat u bijdragen betaalt in het kader van uw
VAPZ, geniet u fiscale en parafiscale voor
delen! Zo zijn de premies volledig aftrekbaar
als socialezekerheidsbijdragen en verlaagt u de
basis voor de definitieve sociale bijdragen die
voor het jaar van betaling van de VAPZ-bijdrage
zijn verschuldigd.
→→Aantrekkelijk rendement: dankzij Belfius Business Future geniet u een aantrekkelijk rendement per storting gedurende de hele looptijd
van het contract.

Kenmerken
Beschermd

→→Productcategorie: beleggingsverzekeringen.
→→D i t p r o d u c t m a a k t d e e l u i t v a n h e t
beschermde deel van de por tefeuille
van de belegger. Meer informatie over de
Belfius beleggingsbenadering vindt u op
belfius.be/beleggingsaanpak.
We nodigen de belegger uit om zijn Belfius
Bank beleggingsspecialist te raadplegen, die
samen met hem zijn kennis en ervaring in

financiële zaken zal overlopen, evenals zijn
beleggingsdoelstellingen, zijn beleggingshorizon en zijn financiële situatie.
→→Voor wie: zelfstandigen in hoofd- of bijberoep,
die minstens de minimumbijdragen voor een
hoofdberoep betalen, evenals helpende echtgenoten of helpende zelfstandigen en bedrijfsleiders in een vennootschap.
→→Looptijd: het contract heeft een looptijd van
minstens 5 jaar. Het loopt ten vroegste af op
uw 60e en uiterlijk op uw 70e verjaardag.
→→Gebruik: ideaal als eerste aanvulling op uw
wettelijk pensioen.
→→Premie:
–– zonder solidariteitsluik: maximaal 8,17 % van
het referentie-inkomen voor de sociale bijdragen (minimaal 100 euro met een absoluut
maximum van 3 027,09 euro in 2015);
–– met solidariteitsluik: maximaal 9,40 % van
het referentie-inkomen voor de sociale
bijdragen (minimaal 111,11 euro met een
absoluut maximum van 3 482,82 euro in
2015).
→→Kosten:
–– instapkosten: maximaal 6 %;
–– beheerskosten: maandelijkse beheerskosten
van 0,01 % op de gemiddelde reserve;
–– uitstapkosten: 5 % met een minimum van
75,00 euro, behalve de laatste 4 jaar (4 %,
3 %, 2 %, 1 %).

Opbouw van uw
pensioenkapitaal:
cijfervoorbeeld
Hubert is kinesitherapeut. Zijn jaarinkomen
bedraagt 34 919,03 euro. Hij draagt bij aan zijn
sociaal VAPZ en stort de maximale premie. In zijn
geval is dat 3 282,39 euro. Het cijfervoorbeeld
hiernaast geeft het totale voordeel in euro aan
dat Hubert op die manier geniet.

Financieel voordeel VAPZ
Gestorte premie

3 282,39 EUR

Fiscaal voordeel
(inclusief 7 % gemeentetaksen)4

1 580,47 EUR

Voordeel sociale bijdragen5
TOTAAL VOORDEEL
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744,12 EUR
1 966,15 EUR

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden vanaf 2015 - behoudens de
jaren van het begin van de zelfstandige activiteit - berekend op basis van
uw netto belastbare beroepsinkomsten als zelfstandige van datzelfde jaar.
De voorlopige sociale bijdragen worden normalerwijze bepaald op basis van
uw beroepsinkomsten van het derde voorgaande jaar en ze worden ongeveer
twee jaar later geregulariseerd nadat de fiscus uw werkelijk behaalde netto
beroepsinkomsten heeft bepaald. De VAPZ-bijdragen worden echter berekend
op basis van uw netto belastbare beroepsinkomsten als zelfstandige van het
derde voorgaande jaar.
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Het overlijdenskapitaal of het opgebouwde pensioenkapitaal wordt belast in
de vorm van een fictieve (pensioen)rente, die bij leven van de begunstigde gedurende 10 of 13 jaar in zijn aangifte personenbelasting moet worden aangegeven. Voorbeeld voor een alleenstaande die een belastbaar wettelijk pensioen van 12 400 euro per jaar geniet en daarnaast een belastbare jaarlijkse
omzettingsrente van 8 000 euro moet aangeven: die aan te geven omzettingsrente zorgt jaarlijks voor een bijkomende belasting van ongeveer 2 873 euro
bij 7 % gemeentebelasting en gerekend aan de tarieven voor inkomstenjaar
2015 (ze wordt in principe aan 40 % belast, maar de belasting daarop wordt
– afhankelijk van de feiten – verminderd door de belastingvermindering voor
pensioenen en vervangingsinkomsten).
Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden.
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Onder voorbehoud, zonder rekening te houden met forfaitaire of reële
beroepskosten.
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Onder voorbehoud, zonder rekening te houden met de parameters om de
sociale bijdragen van het derde volgende jaar te bepalen.
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Let op: het totale voordeel is niet gelijk aan de som van de fiscale en parafiscale voordelen. Het parafiscale voordeel zorgt namelijk voor een daling van de
belastbare beroepsinkomsten, waardoor het fiscale voordeel daalt.
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Wenst u meer informatie over ons
aanbod?
Of bent u geïnteresseerd in een persoonlijke
simulatie? Aarzel niet en neem contact op
met uw verzekeringsspecialist bij Belfius Bank.
Hij staat u graag met raad en daad bij.
Of bel naar het nummer 02 222 12 02.

Wist u dat ...
u ook op twee aanvullende waarborgen kunt intekenen?
•
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: vanaf
een invaliditeitsgraad van 25 % (wachttijd van minimum 1 maand). De premievrijstelling is rechtevenredig met de invaliditeitsgraad. Een invaliditeitsgraad
van 67 % wordt gelijkgesteld met 100 % en in dat
geval geniet u een volledige premievrijstelling.

• Gewaarborgd inkomen: betaling van een jaarlijkse
rente vanaf een invaliditeitsgraad van 25 % (wachttijd van 3 maanden). De rente is rechtevenredig met
de invaliditeitsgraad. Een invaliditeitsgraad van 67 %
wordt gelijkgesteld met 100 % en in dat geval ontvangt u de volledige rente.

Dit is een informatieve brochure. De algemene voorwaarden van Belfius Business Future zijn gratis ter beschikking in elk kantoor van B
 elfius Bank.
Belfius Bank NV, verzekeringsagent FSMA-nr. 19 649 A. Belfius Business Future is een verzekering van Belfius Insurance NV, verzekerings
onderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 37 om de activiteiten Leven te beoefenen (KB van 4 en 13-07-1979, BS van 14-07-1979,
KB van 30-03-1993 en BS van 07-05-1993).
De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
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