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Wist u dat elke zelfstandige een vrij aanvullend pensioen kan afsluiten waarvan hij de premie 
van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken ?

Hierdoor kan hij tot 64% op zijn belastingen en sociale bijdragen besparen.

Bovendien biedt stars for life de keuze uit twee formules die beide een mooi rendement  
kunnen opleveren.
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      het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige

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 zelfstan-
dige een reeks van interessante mogelijkheden om een extralegaal pensioen op te bouwen.

Voor de zelfstandige is er bijvoorbeeld het vrij aanvullend pensioen (VAPZ).

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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       het VAPZ : voor welke zelfstandige ?

n  de zelfstandige

 n in hoofdberoep

 n  in bijberoep, op voorwaarde dat de sociale bijdragen zoals in hoofdberoep worden 
betaald (referentie-inkomen 2013 ≥ 12.830,63 euro). 

n   de meewerkende echtgenoot met maxistatuut (verplicht voor meewerkende echtgenoot 
geboren na 01/01/1956).

n   ook een startende zelfstandige komt in aanmerking. De premies worden in dat geval 
bepaald op basis van het forfaitaire inkomen waarop zijn sociale bijdragen worden 
 berekend.
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      onmiddellijke fiscale en sociale voordelen

fiscale en sociale voordelen in functie van het belastbare beroepsinkomen, 
toe te passen op de premie.

belastbaar 
beroepsinkomen  

(in euro)

belasting-
voordeel

besparing sociale bijdragen
totale besparing

sociale  
bijdragen 

besparing sociale 
bijdragen 

0 – 8.590 26,75% 2.955 0 26,75%

8.590 – 12.220 32,10% 2.955 0 32,10%

12.220 – 12.831 42,80% 2.955 0 42,80%

12.831 – 20.370 42,80% 23,03% 13,17% 55,97%

20.370 – 37.330 48,15% 23,03% 11,94% 60,09%

37.330 – 55.405 53,50% 23,03% 10,71% 64,21%

55.405 – 81.649 53,50% 14,83% 6,90% 60,40%

> 81.649 53,50% 15.905 0,00% 53,50%

Belastingvoordeel: inclusief 7% gemeentebelasting.

Sociale bijdragen: inclusief beheerskost van 4,70%. Indien het jaarinkomen minder dan 12.830,63 euro 
bedraagt, worden de sociale bijdragen forfaitair berekend. Voor deze inkomens levert een VAPZ premie 
bijgevolg alleen een belastingvoordeel op.

Besparing sociale bijdragen: daar de sociale bijdragen zelf fiscaal aftrekbaar zijn, is de effectieve 
besparing gelijk aan: % sociale bijdragen x (1 – belastingpercentage).

Elke storting is, binnen de beperkingen van het wettelijke plafond, volledig als beroepskost 
aftrekbaar.

Ze levert een dubbel voordeel op:
• een belastingvoordeel tot 53,50%
• een voordeel op de sociale bijdragen tot 13,17%.



  een voordelige belasting 
op eindvervaldag

n  omzetting in een fictieve rente:

pensioen op: omzettingspercentages in fictieve 
rente

duur aangifte

60 jaar 3,50% 13 jaar

61 tot 62 jaar 4,00% 13 jaar

63 tot 64 jaar 4,50% 13 jaar

65 jaar en meer 5,00% of 4% 10 jaar

Bij pensioen op 65 jaar of ouder bedraagt het omzettingspercentage 4% indien:

1. de uitkering op de wettelijke pensioenleeftijd plaatsvindt, en
2.  de zelfstandige effectief tot die leeftijd beroepsactief blijft.

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 :

is verschuldigd op het saldo, exclusief de winstdeling.
Het hoofdkapitaal wordt omgezet in fictieve rente die bij de andere pensioeninkomsten 
worden gevoegd. De aangifte is beperkt in tijd.
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n   voorbeeld :

Een zelfstandige van 65 jaar ontvangt bij uitbetaling van zijn VAPZ een kapitaal van 
100.000 euro. Het bedrag wordt als volgt belast:

gewaarborgd kapitaal 70.000 euro winstdeling 30.000 euro

RIZIV-bijdrage 5,55% 3.850 euro 1.665 euro

belastbaar in personenbelasting 66.150 euro -

fictieve rente 4% 2.646 euro -

Deze fictieve rente moet gedurende 10 jaar worden aangegeven. Daar het wettelijke 
pensioen van de zelfstandige laag is, zal het bedrag amper worden belast.
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n  voor 2013 bedraagt de toegelaten jaarpremie:

 n minimum 100 euro
 n  maximum 8,17% van het referentie-inkomen, met een absoluut maximum  

van 3.017,73 euro, waarbij: 

het referentie-inkomen gelijk is aan het geherwaardeerde netto belastbaar beroeps inkomen 
van drie jaar geleden :

- inkomen van 2010 voor 2013

-  het inkomen waarop de wettelijke sociale bijdragen worden berekend en dat op het  
trimestrieel vervaldagbericht wordt vermeld.

n  berekening van de maximumpremie in de praktijk

Indien u het referentie-inkomen van de klant kent (dit staat vermeld op het vervaldag 
bericht van de Sociale Kas)

n referentie-inkomen x 8,17% = maximumpremie/jaar

n met een maximum van 3.017,73 euro/jaar of 754,43 euro/trimester
of,

Indien u het referentie-inkomen van de klant niet kent, maar wel zijn sociale bijdrage 

kwartaalbijdrage x 8,17% x 4 
= maximumpremie/jaar

 23,03% (incl. 4,70% beheerskost)

Is de kwartaalbijdrage in 2013 ≥ 2.126,63 euro, dan is de maximumpremie  
754,43 euro/kwartaal of 3.017,73 euro per jaar.

       premieberekening in de praktijk
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n  algemene eigenschappen van de verschillende formules

intekening tot 50 of 65 jaar naargelang de gekozen formule

minimumduurtijd 5 jaar

afloop minimaal 60 jaar – maximaal 70 jaar

minimumstreefbedrag 100 euro per jaar

premiebetaling jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks en maandelijks

kosten op premie maximaal 6%

taks 0%

bijzonderheden Cumul mogelijk met andere pensioenproducten van de 2de en 3de 
pijler.
Opgelet: indien de klant eveneens een groepsverzekering  
of individuele pensioentoezegging bezit, moet in de 80% regel  
rekening worden gehouden met de kapitalen van het VAPZ.

       aangepaste formules

In het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stelt AXA verschillende 
formules voor, afgestemd op het profiel van de zelfstandige. 
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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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