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       een ‘must’ voor elke zelfstandige bedrijfsleider

Uit statistieken van december 2012 van de Rijksdienst voor Pensioenen blijkt dat het gemiddeld  
wettelijk pensioen van een zelfstandige maandelijks nauwelijks 983,88 euro voor een man en 
643,92 euro voor een vrouw bedraagt. Een aanvulling op dit karige bedrag is voor elke zelfstandige 
dan ook een absolute noodzaak.

De wetgever, die zelf de middelen niet heeft om het wettelijk pensioen op te trekken, biedt de  
zelfstandige een reeks van interessante mogelijkheden om een extralegaal pensioen op te bouwen. 
Voor de zelfstandige in vennootschap is er bijvoorbeeld de individuele pensioentoezegging (IPT).

Deze brochure maakt u wegwijs in deze materie.

het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 

mannen   983,88 euro/maand

vrouwen   643,92 euro/maand

 (Bron: maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen, december 2012, Rijksdienst voor Pensioenen)
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       wie kan een IPT afsluiten?

n  mandatarissen van vennootschappen :

  • de zaakvoerders van personenvennootschappen (bijvoorbeeld bvba),

  • de bestuurders van kapitaalvennootschappen (bijvoorbeeld nv).

n  zelfstandige directieleden :

  •  personen met zelfstandig statuut, die in een vennootschap een leidinggevende  
functie bekleden.
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       hoe werkt de individuele pensioentoezegging ?

 vennootschap   

 zelfstandige bedrijfsleider 

 AXA 
 stars for life IPT 

pensioenkapitaal IPT

sluit IPT af en betaalt de premies

De IPT is :   • een extralegaal pensioen op maat, 
• voor de zelfstandige bedrijfsleider,  
• gefinancierd door zijn vennootschap.
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       fiscale voordelen

n  onmiddellijk fiscaal voordeel voor de vennootschap

Indien de 80% regel wordt gerespecteerd (zie luik ‘de 80% regel en de premieberekening’),  
dan is de premie van een IPT integraal (incl. verzekeringstaks) als beroepskosten aftrek-
baar. Dit levert tot 33,99% (incl. crisisbelasting) belastingvoordeel op.

In dat geval zal AXA bij de onderschrijving van het contract, en bij elke eventuele wijziging 
ervan, een fiscaal attest afleveren.

n   fiscaal aantrekkelijk voor de bedrijfsleider

Indien de verzekerde bedrijfsleider van zijn vennootschap een maandelijkse en regelmatige 
bezoldiging ontvangt, zullen de betaalde premies in de personenbelasting NIET als  
voordeel van alle aard worden belast.

Op het einde van het contract zal het kapitaal volgens een gunstig belastingstelsel  
worden belast (zie luik ‘een voordelige belasting van de uitkering’).



  een voordelige belasting  
van de uitkering

Op de eindvervaldag wordt de uitkering fiscaal gunstig belast:

n  de sociale bijdragen :

• RIZIV-bijdrage van 3,55%,

• solidariteitsbijdrage van 2%

zijn verschuldigd op de totale uitkering, inclusief de winstdeling.

De solidariteitsbijdrage varieert van 0% tot 2%. Ze bedraagt 2% vanaf een verzekerd kapitaal 
‘overlijden’ van 74.368,06 euro, en vanaf een verzekerd kapitaal ‘leven’ van 24.789,35 euro.

n  de personenbelasting :

De personenbelasting bij uitkering van het kapitaal bedraagt vanaf 01/07/2013

n   bij leven :

• 20% op 60 jaar (+ gemeentetaks)

• 18% op 61 jaar (+ gemeentetaks)

• 16,5% op 62 tot 64 jaar (+ gemeentetaks)

• 10% op 65 jaar, indien de begunstigde tot deze leeftijd effectief actief is gebleven  
(+ gemeentetaks).

n   bij overlijden :

• 16,5% tot de leeftijd van 65 jaar

• 10% vanaf de leeftijd van 65 jaar, indien de overledene tot het moment van overlijden 
effectief actief is gebleven.  
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  een voordelige belasting  
van de uitkering

n   voorbeeld :

belasting van de kapitalen voor de bedrijfsleider
hoofdsom 229.061,10

+ winstdeling + 34.040,79

kapitaal leven op 65 jaar 263.101,89

- RIZIV- en solidariteitsbijdrage (5,55%) -14.602,15

            12.712,89 op hoofdsom

            1.889,26 op winstdeling

- belasting (10%) en gemeentebelasting (7%) -23.149,26

             21.634,82 = (10%) op (229.061,10 – 12.712,89)

             1.514,44 = (7%) op ((229.061,10 – 12.712,89) x 10%)

nettokapitaal leven op 65 jaar 225.350,48
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       de 80% regel en premieberekening

n  het principe

De wetgever heeft een voorwaarde verbonden aan de belastingvoordelen van een IPT.

De aftrek van de premie als bedrijfskosten is immers aan de zogenaamde 80% regel 
 onder worpen.

Deze bepaalt dat het totale pensioen van de bedrijfsleider, 

d.w.z. het wettelijk + het aanvullend pensioen,

niet meer dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging mag bedragen. 

Met het ‘aanvullend pensioen’ wordt bedoeld: alleen de beroepsgebonden pensioenen, 
niet deze van de 3de pijler, d.w.z. geen individuele levensverzekeringen en pensioen- 
sparen.

n  in de praktijk

Onze tools FAIR en eFAIR (via FOL) loodsen u feilloos doorheen deze berekening.

Om u te helpen:

• bij het verzamelen van de vereiste gegevens en

• de invoering ervan in FAIR

hebben wij twee praktische fiches opgesteld :

• checklist 80% regel

• de 80% regel : hulp bij de invoering van de gegevens.





n  algemene eigenschappen van de verschillende formules

intekening tot 65 jaar

minimumduurtijd 5 jaar

afloop minimaal 60 jaar – maximaal 70 jaar

minimumstreefbedrag 500 euro per jaar

premiebetaling jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks en maandelijks

kosten op premie maximaal 6%

taks 4,40%

bijzonderheden het respecteren van de 80% regel

In het kader van de individuele pensioentoezegging stelt AXA verschillende 
formules voor, afgestemd op het profiel van de zelfstandige bedrijfsleider. 
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       aangepaste formules
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AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039  
om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) 
Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) - Internet : www.axa.be 
Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel

www.axa.be 
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