DLS OverzichtsFiche
Datum laatste update 10/08/2014

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN

(VAPZ)

WIE KAN AAN VAPZ DOEN ? Iedereen met de Belgische nationaliteit of inwoner van een andere
lidstaat van de Europese Economische ruimte. Je moet minstens 18
jaar zijn en niet ouder dan 64 jaar. Je bent aan de Belgische
personenbelasting onderworpen in het kader van het statuut als
zelfstandige. Hetzij in hoofdberoep, bijberoep of als meewerkende
echtgenoot in Maxistatuut.

WAAROM ZOU JE AAN VAPZ Als zelfstandige heb je er alle belang bij om in een aanvullend
DOEN ? pensioen te investeren. We stellen immers vast dat zelfs voor
diegenen die een volle loopbaan van 45 jaar achter de kiezen
hebben, het wettelijke pensioen vrij laag ligt. Het VAPZ is bedoeld
voor zelfstandigen die al dan niet via een vennootschap werken.

GELDIGHEIDSVOORWAARDEN Jouw VAPZ - contract loopt tot 65 jaar.
VOOR VAPZ STORTINGEN ? Je moet zelf de begunstigde zijn bij leven op einddatum.
De begunstigden bij jouw eventueel overlijden voor de einddatum van het VAPZ
contract moet iemand zijn uit de volgende groep : echtgenoot/echtgenote;
wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad.

FISCAAL VOORDEEL VAPZ SINDS DE OPSTART VAN DE VAPZ WETGEVING
zijn de premies betaald aan jouw VAPZ contract aftrekbare als beroepskosten. Dit
wil zeggen dat je niet alleen in de marginale belastingvoet jouw voordeel scoort,
maar dat je tevens op vlak van te betalen sociale bijdragen een voordeel doet. Tel
je beide voordelen bij elkaar op dat heb je al snel een totaal fiscale en para-fiscaal
voordeel dat > 60% bedraagt. Vaak aldus een voor de hand liggende keuze,
slechts in enkele zeer specifieke gevallen is het niet voor de hand liggend om voor
een VAPZ te kiezen. We leggen u dat graag uit tijdens een persoonlijk gesprek.
WELK BEDRAG U MAG STORTEN AAN VAPZ
Voor het inkomstenjaar 2014 (AJ 2015) bedraagt de maximaal besteedbare som
3.027,09€ onder een VAPZ contract. Je mag evenwel nooit meer dan 8,17% van
jouw netto belastbaar beroepsinkomen storten. Een check van uw persoonlijke
situatie is aldus altijd ons eerste uitgangspunt.

HOE WORDT JE BELAST EN Voor VAPZ - contracten is de volgende taks verschuldigd :
WANNEER ? Vanaf uw 65ste wordt het kapitaal onderworpen aan een fictieve
rente van 5%. Dit gebeurt evenwel nadat er van het verzekerde
eindkapitaal en de toegekende winstdeelnames 3,55% werden
afgehouden voor het RIZIV en er een solidariteitsafhouding voor
de pensioentoren gebeurde, schommelend van 0% tot 2% i.f.v. de
hoogte van het uitgekeerde bedrag. Die 5% fictieve rente zal je
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gedurende 10 jaar moeten aangeven tesamen met jouw
inkomsten als gepensioneerde Belgische belastingbetaler. Vaak is
dit een voordelig systeem gezien de belastbare grondslag voor
vele gepensioneerden eerder laag is. Maar zoals al eerder gezegd,
is dat niet altijd en voor iedereen zo. Een grondig analyse op
maat van jouw eigen situatie is een eerste vereiste !

WIE RADEN WIJ AAN OM Van zodra je als zelfstandige begint een fiscaal belastbaar
AAN VAPZ TE DOEN ? inkomen te verwerven uit arbeid, kan je starten met jouw eigen
VAPZ-contract. Laat er echter altijd een grondige analyse aan
voorafgaan. Het is uit den boze, volgens Drees Life Services, om
zomaar in te gaan op de driemaandelijkse opdringerige
briefwisseling van uw sociale kas. Zij wijzen veelal enkel op
algemene aspecten van het VAPZ en gaan niet uit van uw eigen
situatie, en die kan d’er heel anders uitzien dat dat uw sociale kas
denkt. Is een VAPZ é cht aangewezen dan zullen we een
verzekeringsmaatschappij voor u inschakelen die ook nog eens de
beste voorwaarden heeft voor uw beroepscategorie.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN DREES LIFE SERVICES, JAARBEURSLAAN 17 BUS 12 TE 3600 GENK
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