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Vergelijking VAPZ / RIZIV / IPT / POZ 

VIVIUM – 04.02.2020 
 

 

 (Sociaal) VAP(Z) VAPZ-RIZIV POZ IPT 
Doelgroep Zelfstandige-natuurlijke 

persoon 
Zelfstandige met vennootschap 
 
Loontrekkende zorgverstrekker 
(enkel Sociaal VAP) 

Zorgverstrekker: 
- Zelfstandige-natuurlijke 

persoon 
- Zelfstandige met 

vennootschap 
- Loontrekkende 

Zelfstandige-natuurlijke persoon 
 

Zelfstandige met vennootschap 

Partijen Verzekeringsnemer = 
verzekerde = begunstigde bij 
leven 

Verzekeringsnemer = 
verzekerde = begunstigde 
bij leven 

Verzekeringsnemer = verzekerde = 
begunstigde bij leven 

Verzekeringsnemer = 
vennootschap 
Verzekerde = bedrijfsleider = 
begunstigde bij leven 

Tariefkeuzes Capiplan / Capi 23 (tak 21) 
 

Capiplan / Capi 23 (tak 
21) 
 

 Capiplan / Capi 23 (tak 21) 
 Managed Funds (tak 23) 
 

 Capiplan / Capi 23 (tak 21) 
 Managed Funds (tak 23) 
 Overlijden (vast kapitaal 

/schuldsaldo) 
Max. storting Max 8,17% (9,40%) van het loon 

Jaarlijks absoluut maximum 
bedrag bij KB 

Riziv-toelage Max ifv 80%-regel POZ 
(loopbaan mag enkel vanaf 1 januari 
2018 gevaloriseerd worden) 

Max ifv 80%-regel IPT 

Referentie-
inkomen 

Geherwaardeerd netto 
belastbaar beroepsinkomen van 
3 jaar terug (voorlopige 
grondslag voor berekening 
sociale bijdragen) 
Voor premies 2020 is dit dus 
NBB van 2017. 
Voor loontrekkenden: NBB van 
het lopende jaar 

nvt Het gemiddelde van de winst, baten en 
bezoldigingen aan meewerkende 
echtgenoten van de drie vorige 
belastbare tijdperken, na aftrek van de 
beroepskosten met uitzondering van de 
sociale bijdragen en de VAPZ-premies.  
Voor premies 2020 is dit dus het 
gemiddelde van de inkomsten 2017-
2018-2019. 

Som op jaarbasis van de 
regelmatige en maandelijks 
betaalde bruto jaarbezoldigingen 
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 (Sociaal) VAP(Z) VAPZ-RIZIV POZ IPT 
80%-controle 
 

Nvt Nvt 80%-regel POZ  
Backservice mogelijk 
 

80 %-regel IPT  
Backservice mogelijk 

Backservice-
financiering 

neen neen Max 10 gepresteerde jaren vóór het 
onderschrijvingskwartaal van de POZ, 
maar ten vroegste vanaf 01.01.2018 
+ 
De gepresteerde jaren als zelfstandige 
vanaf het onderschrijvingskwartaal van 
de POZ 

Max 10 gepresteerde jaren 
buiten de vennootschap 
+ 
De gepresteerde dienstjaren in 
de vennootschap 

Waarborg op 
pensioenleeftijd 
 

Minimumgarantie Minimumgarantie Geen minimumgarantie Geen minimumgarantie 

Aanvullende 
waarborgen 

(I1) / I2 / Ongevallen / EA I2  I1 / I2 / Ongevallen / EA I1 / I2 / Ongevallen / EA 

Solidariteits-
waarborgen 
 

Indien Sociaal VAP: ja Ja Nvt Nvt 

Uitbetaling Verplicht bij de pensionering, mogelijk indien de aangeslotene 
- aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan of 
-  de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.  
 

Renterecht op 
kapitalen 

Ja (aangeslotene kan uitkering 
van een minimale rente 
opeisen) 

Ja (aangeslotene kan 
uitkering van een 
minimale rente opeisen) 

Neen Neen 
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 (Sociaal) VAP(Z) VAPZ-RIZIV POZ IPT 
Premietaks 
hoofdwaarborg 
 

0% 0% 4,40% 4,40% 

Wijninckx-
bijdrage  
 

neen (de reserves tellen wel 
mee om te bepalen of de 
drempel werd overschreden) 

neen (de reserves tellen 
wel mee om te bepalen 
of de drempel werd 
overschreden) 

ja ja 

Premietaks 
aanvullenden 
 

9.25% 9.25% 9.25% 9.25% 

Belastingvoor-
deel premies 

Beroepskost in de 
personenbelasting, dus premies 
aftrekbaar van de hoogste schijf 
van belastbare 
inkomsten tegen de marginale 
aanslagvoet. 
Na drie jaar ook vermindering 
van sociale bijdragen. 

Nvt Belastingvermindering van 30% (+ 
gemeentetaksen) op de premies  
-  indien 80%-grens wordt 

gerespecteerd 
- Indien info aan DB2P wordt bezorgd 

 

Aftrekbaar in de 
vennootschapsbelasting 
-  indien 80%-grens wordt 

gerespecteerd 
- indien info aan DB2P wordt 

bezorgd 
 
Voorwaarde regelmatige en 
minstens maandelijkse 
bezoldiging 
 

Belasting 
uitkering 

Riziv- en solidariteitsbijdrage 
 
Fictieve rente op basis van 

- 100% van het eindkapitaal 
- 80 % van het eindkapitaal 

- indien op 65 en effectief beroepsmatig actief of  
- na volledige loopbaan en effectief beroepsmatig actief  

 

Riziv- en solidariteitsbijdrage 
 
10% op eindkapitaal 

Riziv- en solidariteitsbijdrage 
 
16,5% op eindkapitaal  
10% op eindkapitaal indien  
- op 65 en effectief 

beroepsmatig actief of  
- na volledige loopbaan en 

effectief beroepsmatig 
actief 
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 (Sociaal) VAP(Z) VAPZ-RIZIV POZ IPT 
Vastgoed-
financiering 
 

Type voorschot: 
Intrestbetalend 
 
 

Type voorschot: 
Intrestbetalend 

Type voorschot:  
Intrestbetalend 
Intrestvrij 
 
Progressieve tarieven  op fictieve rente, 
inzake vastgoedfinanciering voor enige 
gezinswoning a rato van eerste schijf 
van 82.780€ (bedrag 2020) 
 

Type voorschot: 
Intrestbetalend 
Intrestvrij 
 
Progressieve tarieven op 
fictieve rente, inzake 
vastgoedfinanciering voor 
enige gezinswoning a rato 
van eerste schijf van 82.780€ 
(bedrag 2020) 
 

Cumul indien 
zowel actief  
als zelfstandige- 
natuurlijke 
persoon  
als bedrijfsleider 
 

POZ : voor activiteit als zelfstandige-natuurlijke persoon 
IPT : voor activiteit als bedrijfsleider 
Max 80%: berekenen per activiteit 
 
Wettelijk pensioen en VAPZ: proratiseren 

 

 


