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Uw Vrij Aanvullend Pensioen of uw Top-Hat Plus Plan vormen uw spaarpot voor de toekomst. Deze formules zijn 
fiscaal voordelig én veilig: een ideale combinatie. Het enige nadeel: uw betaalde premies en verworven intresten blijven 
geblokkeerd tot aan uw pensioenleeftijd. En dat is niet altijd wat u wilt. Daarom kunt u bij VIVIUM onder bepaalde 
voorwaarden een voorschot op uw spaartegoed uitbetaald krijgen tijdens de looptijd van uw pensioen-contract.

Alleen voorschotten voor vastgoed
U moet het voorschot op uw kapitaal gebruiken voor de aankoop, bouw, verbouwing of renovatie van een onroerend 
goed in de Europese Economische Ruimte. Bovendien moet u zélf de eigenaar of vruchtgebruiker zijn of worden van 
het pand. U mag het dus niet met uw vennootschap aankopen.

U mag vastgoed wel ruim interpreteren. Gebruik uw voorschot gerust om uw huis te verbouwen of om een zwembad aan 
te leggen in de tuin. U mag er zelfs een stuk bouwgrond of een magazijn mee aankopen.

Hét voordeel van een voorschot op uw pensioen? Onmiddellijke financiële vrijheid om uw vastgoeddroom te realiseren.

De vijf voordelen van een voorschot
Bovenop de reële financiële slagkracht om het huis van uw dromen  
te kopen, biedt een voorschot op uw VAPZ of Top-Hat Plus Plan nog vijf extra voordelen:

• Fiscaal toegelaten fondsoverdracht: als bedrijfsleider versast u op fiscaal correcte wijze een som geld van uw 
vennootschap naar uw privévermogen.

•  De fondsen zijn onmiddellijk beschikbaar in de privésfeer.

•  Geen vormvereisten: uw voorschotregeling gebeurt via een onderhandse akte. Zonder notariskosten of 
registratierechten.

•  Geen garantievereiste: u mag een voorschot opnemen zonder een bewijs van kredietwaardigheid te tonen.

•  Minder belastingen: onder bepaalde voorwaarden is er een lagere belastbare basis op einddatum (fictieve rente).

Uw polis blijft verder lopen
Een voorschot is niet gelijk aan een afkoop van uw polis. Integendeel: uw polis blijft gewoon verder bestaan. En u blijft 
net zoals voorheen uw pensioenkapitaal opbouwen via maandelijkse of jaarlijkse premies. Aan het einde van de rit wordt 
het voorschot in mindering gebracht van het pensioenkapitaal. 

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het voorschot geheel of gedeeltelijk terug te betalen tijdens de looptijd van uw 
contract.

Verwezenlijk uw vastgoed-
droom via een voorschot op uw 
VAPZ of Top-Hat Plus Plan 
U kunt onder bepaalde voorwaarden een voorschot 
op uw spaartegoed uitbetaald krijgen tijdens de 
looptijd van uw Vrij Aanvullend Pensioen of uw  
Top-Hat Plus Plan.



U kiest zelf hoe u de intresten betaalt (*) 

Uw voorschot is een lening met een looptijd die, tenzij u het voorschot terugbetaalt, gelijk is aan de resterende duur van 
uw pensioencontract. U moet er dus intresten op betalen. En net daar maakt VIVIUM het verschil. Want bij ons kiest u 
zelf op welke manier u die intresten betaalt:

• Tijdens de looptijd (intrestbetalend voorschot): u betaalt periodiek de intresten op het voorgeschoten bedrag. Die 
betaalde sommen zijn eventueel fiscaal aftrekbaar in de gewone intrestaftrek (bijvoorbeeld voor een tweede woning) of 
als beroepskost als u het pand beroepsmatig gebruikt.

•  Automatisch (intrestvrij voorschot): u betaalt geen intresten maar VIVIUM verrekent de kostprijs van uw voorschot elk 
jaar rechtstreeks via de reserve in uw contract. Zo betaalt u het voorschot met uw pensioenspaarpot en moet u geen 
intresten betalen tijdens de looptijd van uw contract. Een afkoop van uw contract omwille van wanbetaling van de 
intresten is dan ook onmogelijk.

Een bijkomend voordeel: u mag zelf de intrestformules combineren.

(*) Het intrestvrij voorschot is niet mogelijk voor een VAPZ. 

Voorbeeld
Jan, een zelfstandige bedrijfsleider, geniet een Top-Hat Plus Plan vanaf de leeftijd van 45 jaar. Zijn vennootschap stort 
elk jaar een premie van € 10.000 in zijn contract (dat loopt tot Jan 65 jaar is). 

Uitgaande van een brutorendement van 1% (gewaarborgde rentevoet), zal zijn bruto pensioenkapitaal op de einddatum 
€ 199.713,62 bedragen. Na betaling van de eindbelasting houdt hij netto een kapitaal van € 169.766,57 over. 

Jan bezit twee woningen waarvan de tweede woning wordt verhuurd aan een natuurlijke persoon. Door deze tweede 
woning komt hij aan een belastbaar onroerend inkomen van € 1.000.

Op zijn 60ste heeft hij een bedrag van € 75.000 nodig om zijn tweede woning te renoveren.

Een fiscaal optimale oplossing via zijn pensioenplan

Jan doet voor de financiering van zijn vastgoedproject een beroep op zijn Top-Hat Plus Plan bij VIVIUM. Omdat hij tot 
€ 1.000 aan intresten fiscaal in mindering kan brengen, kiest Jan voor een combinatie van een intrestbetalend en een 
intrestvrij voorschot.

Hij neemt een intrestbetalend voorschot van € 49.000. Gedurende 5 jaar betaalt hij op dit bedrag een jaarlijkse intrest 
van 2%. Deze intrest kan hij volledig fiscaal in mindering brengen. Voor de overige € 26.000 ontvangt Jan een intrestvrij 
voorschot. Hierop moet hij geen kosten betalen omdat deze automatisch verrekend worden via zijn contract. 

Op zijn 65ste krijgt Jan zijn pensioenkapitaal. Na de eindbelasting op dit kapitaal en aftrek van het voorschot bedraagt het 
pensioenkapitaal netto nog € 81.834,34.
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