ALS ZELFSTANDIGE
MET PENSIOEN GAAN

Wat zijn
fiscaal en financieel
uw beste opties?

Deel 1: Uw rechten en mogelijkheden
als u stopt met werken

Deel 2: Aanvullende pensioenen

-

Het wettelijk pensioenstelsel staat onder druk.

een aanvullend pensioen op te bouwen. Elke oplossing heeft

Als zelfstandige bent u sowieso al niet rijkelijk

evenwel bepaalde voordelen en beperkingen.

Als zelfstandige beschikt u over meerdere oplossingen om

bedeeld op dit vlak. Gemiddeld bedraagt de
vervangingsratio van het wettelijk pensioen

-

systeem interessant is …

loon, dan is dat vaak eerder 20% …
Ter vergelijking: bij ambtenaren is dat

-

Het langtermijnsparen kan extra ruimte bieden

-

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

bovenop de woonbonus.

gemiddeld 69,3%.
-

-

U kunt uw studiejaren afkopen. Financieel is dit
in sommige gevallen interessant, maar het telt

(VAPZ) is een must: u betaalt minder belastingen,

niet mee voor uw loopbaanjaren.

minder sociale bijdragen én bouwt een aanvullend

Na uw 65e kunt u onbeperkt bijverdienen. Vóór
de wettelijke pensioenleeftijd zijn er bepaalde

-

Het Zomerakkoord van de regering-Michel voert wellicht
het duaal pensioensparen in. Vraag is of het alternatieve

voor een zelfstandige 29,3%. Hebt u een hoger

pensioenkapitaal op.
-

Een individuele pensioentoezegging (IPT) laat u toe

inkomensgrenzen van toepassing.

om te sparen voor uw aanvullend pensioen via uw

Bent u al zelfstandige niet gehuwd, dan geniet u

vennootschap. Dit is fiscaal erg interessant. Wel is de

geen financiële bescherming bij het overlijden

80%-regel van kracht!

van uw partner. Bent u wel gehuwd, dan geldt er
een specifieke regeling in functie van de leeftijd
van de overlevende partner.

Waarvoor staat MySavings?
MySavings begeleidt ondernemers
en vrijeberoepers met de meest
renderende tarieven voor hun
vermogen en pensioen zodat ze
zorgeloos en eenvoudig kapitaal
kunnen opbouwen.

Overzichtelijk

Transparant

Onafhankelijk

Laagste kosten

GESPECIALISEERD

Een IPT kan ook meer en meer als vermogensinstrument

Deel 3: Rentenieren

beschouwd worden. Zo kunt u een voorschot op de
reserve opvragen om vastgoed te kopen, bouwen

MySavings becijfert uw pensioenbehoefte:

of verbouwen. Voorts kunt u ook beleggen in tak 23

welk kapitaal moet u bijeensparen om uw

(gelinkt aan onderliggende beleggingsfondsen) en dit

oude dag te beleven zoals u dat wil?

combineren met een krediet.
Belangrijk! Vanaf 2018 verdubbelt de Wyninckx-bijdrage
(belasting op grotere stortingen voor een aanvullend

Deel 4: Diverse
-

U kunt via uw aanvullende

pensioen). Het is nu een ideaal moment voor een

pensioenplannen voordelig investeren in

backservice (inhaalbeweging) in uw IPT.

vastgoed:
o voorschot
o inpandgave

Tot nu toe is een IPT voorbehouden voor zelfstandigen

o wedersamenstelling

die met een vennootschap werken. De regeringMichel heeft aangekondigd dit systeem ook open te

-

Een individuele pensioentoezegging levert

stellen voor zelfstandigen zonder vennootschap: de

u netto veel meer op dan een verhoging

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

van uw brutoloon of een dividend.

Tot nu toe is die er nog niet!
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