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PENSIOENPROBLEEM?

2017: 48,5MIA€ PENSIOENUITGAVEN. 40% VAN SOCIALE UITGAVEN!

FINANCIERING!!!
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PENSIOENPROBLEEM? STIJGENDE LEVENSVERWACHTING

KVK 10 maart 2020



6
KVK 10 maart 2020

PENSIOEN:
EEN PROBLEEM?

Tijd 13/4/2019

2,88Mio

3,90Mio

1.291.000

633.000



WANNEER OP PENSIOEN?
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PENSIOENEN 2019: 
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https://www.sfpd.fgov.be/files/1749/nl_statistiek_2019.pdf



HOEVEEL WETTELIJK PENSIOEN BETAALD IN 2019?

Gemiddelde kostprijs rusthuis 

= 1.800 euro per maand 
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Stand op 1/1/2019 Zuivere loopbaan zelfstandige M & V Zuivere loopbaan werknemer M & V

Studie Federale Pensioendienst aantal bedrag gemiddeld aantal bedrag gemiddeld

gehuwd, gezinsbedrag 24.275 € 32.075.898,53 € 1.321,36 173.441 € 312.010.557,55 € 1.798,94 

gehuwd, bedrag alleenstaande  32.450 € 17.189.638,93 € 529,73 517.807 € 622.516.381,54 € 1.202,22 

niet gehuwd, bedrag alleenstaande 17.892 € 15.957.842,03 € 891,90 301.936 € 371.183.818,00 € 1.229,35 

niet gehuwd, rust en overleving 5.984 € 7.455.158,56 € 1.245,85 172.229 € 264.798.591,64 € 1.537,48 

80.601 € 72.678.538,05 € 901,71 1.165.413 € 1.570.509.348,73 € 1.347,60 



PENSIOENPROBLEEM IN DE PERS
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PENSIOENPROBLEEM IN DE PERS
Tijd 28/6/2018
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Tijd 13/12/2017
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€-

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

€3.000,00 
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€1.000,00 

€1.640,61 

€2.638,81 

Man, 42j wenst pensioenaanvulling van 1.000€/m vanaf 67j tot 92j:

Hoeveel kapitaal moet hij voorzien op zijn pensioen?
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STUDIE PENSIOENBEHOEFTE ZELFSTANDIG BEDRIJFSLEIDER
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STUDIE PENSIOENBEHOEFTE ZELFSTANDIG BEDRIJFSLEIDER
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CHECK EENS OP MYPENSION.BE!
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DE PIJLERS VAN ONS 
PENSIOENSTELSEL



Ons pensioenstelsel steunt op drie pijlers

Beroepsgebonden

extralegaal pensioen 

Wettelijk pensioen

Collectieve pensioentoezegging (Groep)

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Bedrijfsleiderverzekering (BLV)

Pensioenfonds

Pensioenovereenkomst Zelfstandigen (POZ)

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfst. (VAPZ)

RIZIV medische beroepen

Vrij aanvullend pensioen werknemers (VAPW)

1

2

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

PENSIOENSTELSEL
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Ons pensioenstelsel steunt op drie pijlers

Privé extralegaal 

pensioen

Pensioensparen

990 / 1.270 euro

Langetermijnsparen

2.390 euro

Wettelijk pensioen
1

2

3

Beroepsgebonden

extralegaal pensioen 

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

PENSIOENSTELSEL
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Privé extralegaal 

pensioen

Beroepsgebonden 

extralegaal pensioen 

Wettelijk pensioen
1

2

3
4

Niet-fiscaal sparen

De vierde pijlerOns pensioenstelsel steunt op drie pijlers

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

PENSIOENSTELSEL
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IPT / Groep
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DE PENSIOENOPLOSSINGEN

HET ONDERLINGE SPEL VAN DE PIJLERS

Huidig inkomen tijdens loopbaan

Tweede pijler

Wettelijk pensioen

25%

Pensioen

65/66/67

Nu

RIZIV (medische beroepen)

VAPZ

Pensioensparen

Periodiek sparen 

zonder belastingvoordeel

Derde pijler

Vierde pijler

POZ

Langetermijnsparen

80%

Wettelijk pensioen

50%

Groep
V

A

P

W

Zelfstandig

met 
vennootschap

Zelfstandig

zonder 
vennootschap

Werknemer

Eerste pijler

KVK 10 maart 2020



Pensioensparen

Langetermijnsparen

Zelfstandige

éénmanszaak

3de € 990 / € 1.270

€ 2.390 3de

t21/t23 

t21/t23 

VAPZ € 3.291,30 2de t21 

POZ 80%-regel2de t21/t23 

RIZIV Specif. plafond2de t21 

afhankelijk van het 

medisch beroep

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

DE PENSIOENOPLOSSINGEN
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Zelfstandige 

in
vennootschap

Pensioensparen

Langetermijnsparen

3de

3de

€ 990 / € 1.270

€ 2.390

t21/t23 

t21/t23 

VAPZ € 3.291,30 2de t21 

IPT
Ind.pensioentoezegging

80%-regel 2de t21/t23 

CPT Groepsverzekering 80%-regel 2de t21/t23 

RIZIV Specif. plafond2de t21 

afhankelijk van het 

medisch beroep

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

DE PENSIOENOPLOSSINGEN
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Pensioensparen

Langetermijnsparen

Werknemer

3de

3de

CPT Coll. Pensioentoez. 80%-regel 2de t21/t23 

€ 990 / € 1.270

€ 2.390 

t21/t23 

t21/t23 

VAPW Vrij aanvullend 

pensioen voor werknemers
80%-regel 2de t21/t23 

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

DE PENSIOENOPLOSSINGEN
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DE PENSIOEN-
OVEREENKOMST
ZELFSTANDIGEN

POZ



Toegang tot een bredere tweede pijler oplossing

voor de zelfstandigen in een éénmanszaak, vergelijkbaar met de IPT

Mogelijkheden op basis van een aangepaste 80%-regel die vertrekt 
van het gemiddeld netto belastbaar beroepsinkomen van de laatste 3 jaar 

Mogelijke beleggingsvorm: in tak 21 of tak 23 
(of een combinatie van beide)

In voege vanaf 1/7/2018
De wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot 

instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de 

meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers (BS, 30 maart 2018) 

24

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

DE PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN
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Voor wie?

• Voor alle zelfstandigen die een wettelijk pensioen opbouwen, maar hun activiteit  niet in een 
vennootschapsvorm uitoefenen

• Zelfde doelgroep als VAPZ, excl. zelfstandige bedrijfsleiders

− Zelfstandigen in hoofdberoep, actief als natuurlijk persoon ( ‘winsten’ of ‘baten’) 

− Zelfstandige “meewerkende echtgenoot” met maxi-statuut (maxi-statuut is verplicht indien geboren na 1.1.1956)

− Zelfstandige helper

− ook voor niet residenten die als zelfstandige meer dan 75% van de mondiale beroepsinkomsten aan belastbaar inkomen 

in België hebben

25

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

PENSIOENOVEREENKOMST ZELFSTANDIGEN - POZ
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Waaruit bestaat deze nieuwe fiscaliteit?

De basisregels zijn eenvoudig:

• Premietaks: 4,40% (op aanvullende dekkingen invaliditeit: 9,25%)

• Belastingvermindering van 30% + gemeentelijke opcentiemen

• Aftrekbare premie: op basis van aangepaste 80%-regel

• Eindbelasting: 10% + gemeentelijke opcentiemen (+Riziv: 3,55% en solidariteitsbijdrage: 0-2%)

• Winstdelingstaks: 9,25% op toegekende winstdeling in T21

26

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ - FISCALITEIT
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30% belastingvermindering + gemeentelijke opcentiemen

• op premie binnen de 80%-grens (geen belastingvermindering op premie boven de 80%-grens)

• op premie voor pensioen en overlijden (ook kapitaal overlijden door ongeval)

• Niet op premie arbeidsongeschiktheid (rente en premievrijstelling)

• Te respecteren volgorde voor zelfstandigen: VAPZ eerst!

VAPZ belastingregime duidelijk voordeliger dan POZ 

(verlaging sociale bijdragen + marginale fiscale aftrek)

• Vandaag onduidelijk hoe SIGeDIS / FOD de 80%-regel gaat berekenen / controleren.

27

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – BELASTINGVOORDEEL 30%
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De basisfilosofie van de 80%-regel blijft ongewijzigd:

28

“Wanneer u met pensioen gaat mag uw wettelijk en 
extrawettelijk pensioen samen niet meer bedragen 
dan 80% van wat u tijdens uw actieve loopbaan 
verdiende (laatste normale bruto jaarbezoldiging)”.

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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De klassieke stappen in de 80%-regel (versie IPT)

29

80% LBJx Coëff x N/40 - WP - EWP ÷ 1,2

Correctie 20%Omzettings-

coëfficiënt rente 

naar kapitaal

Andere aanvullende 

pensioenen van de 

2de pijler

loopbaanbreuk Schatting wettelijk 

pensioen

80% laatste 

normale bruto 

jaarbezoldiging

80% van het gemiddeld 
netto beroepsinkomen

van de laatste 3 jaar

Loopbaanbreuk 

vanaf 1/1/2018
Andere aanvullende 

pensioenen, te rekenen 

vanaf 1/1/2018

Aanpassingen voor de nieuwe Pensioenovereenkomst Zelfstandigen

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Het referentie-inkomen = gemiddeld netto beroepsinkomen van de laatste 3 jaar

Netto beroepsinkomen? De regel is:

= “Winsten” van zelfstandigen (inkomsten cf. vak XVIII van de aangifte PB) 

= “Baten” van zelfstandigen (inkomsten cf. vak XIX van de aangifte PB)

= “Bezoldiging” van meewerkend echtgenoot

30

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Brutowinst
(code 1600)

Beroepskosten
(codes 1606 & 1611)

Nettowinst

Sociale bijdragen

Premies VAPZ

(bevat in de code 1606)

Belastbaar beroepsinkomen

-

+

=

=

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Referentie-inkomen: 

10.629,64 euro + sociale bijdragen + VAPZ-bijdragen

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Ontvangsten
(code 1650)

Beroepskosten
(codes 1669 & 1657)

Belastbaar beroepsinkomen

Sociale bijdragen

Premies VAPZ

(niet opgenomen in code 1657)

-

=

+

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL

Referentie-inkomen: 

69.456,80 – 11.042,34 = 58.414 euro



Het referentie-inkomen voor starters:

Berekeningsprincipes:

Basis = 3 kalenderjaren, voorafgaand aan de premiebetaling

Voorbeeld: onderschrijving in 2020 de 80%-regel wordt berekend op basis van volgende 

referentieinkomens:

• 2017 gekend

• 2018 gekend

• 2019 pas bekend in oktober 2020?

35

Referentie-inkomen in startjaar (N) = inkomen van het startjaar zelf 

= schatting van zelfstandige 
Referentie-inkomen in N+1: inkomen van startjaar N
Referentie-inkomen in N+2: (inkomen van startjaar N + jaar N+1) / 2

Geen extrapolatie voor onvolledige jaren
Oók negatieve inkomsten (verliezen) meenemen in 3-jaar-gemiddelde

Geen rekening houden met kalenderjaren zonder zelfstandigen-activiteit

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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Welke loopbaanjaren mogen in aanmerking genomen worden?

Gepresteerde jaren:

In IPT

Jaren (maanden) sinds de aanvang in de vennootschap 

+ maximum 10 jaar ‘compensatie’ voor voorafgaande activiteit

In POZ

Geen ‘aanvang in de vennootschap’. 

Dit wordt vervangen door: de 1ste van de eerste maand van het kwartaal waarin de POZ werd onderschreven.

Voorbeeld: onderschrijving op 1/9/2019: loopbaan POZ start op 1/7/2019 (begin 3de kwartaal).

+ maximum 10 jaar ‘compensatie voor voorafgaande activiteit MAAR enkel ná 1/1/2018

36

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

POZ – AANGEPASTE 80%-REGEL
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01.04.2007

aanvang loopbaan

01.09.2010

Onderschrijving

Vapz soc.kas

01.04.2048

Eindvervaldag

Vapz soc.kas

31.03.2050

pensionering

01.07.2019

onderschrijving POZ tot 67j

41 88 18 345 24

01.01.2018

‘Gemeenschappelijke’

periode: 363 maanden

Andere extralegale pensioenen: verrekend in verhouding tot de ‘POZ-loopbaan’

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

PRAKTISCH

Ander aanvullend 

pensioen tot 65j:
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VOORBEELD - POZ
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IPT

Zelfstandige bedrijfsleider

VAPZ

Zelfstandigen

POZ

Zelfstandige in éénmanszaak

Premievoordeel Beroepskost vennootschap
Marginaal: beroepskost PB + 

verlaging basis soc. bijdragen

30% belastingvermindering in 

personenbelasting

Maximale premie ‘Klassieke’ 80%-regel
8,17% x referentie-inkomen, 

max. 3.291,30 euro (2020)
‘Aangepaste’ 80%-regel

Premietaks

Leven / overlijden: 4,40%

Overlijden ongeval: 4,40%

Arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Leven / overlijden: 0%

Overlijden ongeval: 0%

Arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Leven / overlijden: 4,40%

Overlijden ongeval: 4,40%

Arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Backservice
Ja (jaren in de vennootschap + 

10 jaren daarbuiten)
NVT

Ja (max. 10 jr vanaf 1/1/2018 

en vóór onderschr. kwartaal)

Wijninckxbijdrage
Vanaf 2019: 3% op 

definitieve regeling
NVT

Vanaf 2019: 3% op

definitieve regeling

Eindbelasting
16,50% (behalve bij activiteit

tot 65-66-67): 10%
Fictieve rente 10%

Belasting overlijden 16,50% Fictieve rente 10%

Beleggingsvormen Tak 21 en/of tak 23 Enkel tak 21 Tak 21 en/of tak 23

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

VERGELIJKING OPLOSSINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN
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In 2018

werden de 3de pijlermogelijkheden verruimd (duaal pensioensparen)

kregen de zelfstandigen zonder vennootschap toegang tot dezelfde mogelijkheden als hun collega-

zelfstandigen met vennootschap, weliswaar zonder backservice vóór 1/1/2018

In 2019

is er een nieuwe poging om méér loontrekkenden toegang te geven tot de 2de pijler:

wet van 6 december 2018, BS 27 december 2018

instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (VAPW)

toegelaten 3 maanden na de publicatie in BS: 27 maart 2019

Er is géén rendementsgarantie zoals in de WAP.

Cl ic k  to  ed i t M as ter tex t s ty les

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Voor wie? Enkel voor actieve werknemers:

1. voor wie géén 2de pijler pensioenopbouw voorzien is, of,

2. met een beperkte 2de pijler pensioenopbouw (max 3% bezoldiging)

Wat?

een door de werknemer (=verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven) op zijn naam 

onderschreven contract bij een verzekeraar naar keuze. Het initiatief ligt dus bij de werknemer, die zelf 

de inhoud bepaalt (bedrag premie, beleggingsvorm, overlijdensdekking, begunstiging bij overlijden,…).

De werkgever heeft de verplichting de betaling te doen door deze in te houden op de netto bezoldiging 

van de werknemer (=rol van betaler). Dit tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voorschotten op polis voor vastgoed zijn mogelijk

Aanvullende dekkingen niet mogelijk (wel via samengevoegde polissen)
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS
Hoe?

De werknemer bezorgt alle nodige informatie ten minste 2 maand vooraf aan zijn werkgever:

bedrag van de bijdrage, verzekeringsattest en alle andere noodzakelijke gegevens (zoals periodiciteit, adres 

en bankgegevens verzekeraar).

Wijzigingen aan polis: ook melden aan werkgever 2 maanden vooraf (vb. nieuwe premie).

Pensioeninstelling / verzekeraar:

Levert een attest af aan de aangeslotene die het bestaan

van de overeenkomst bevestigt

Voert de controle van de 80%-regel uit

Levert jaarlijks een pensioenfiche af aan de aangeslotenen 

die het voorbije kalenderjaar een VAPW-bijdrage hebben betaald.

Doet aangifte van de VAPW-overeenkomsten aan Sigedis

Voert de uitkering prestatie leven/overlijden uit
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Fiscaliteit?

De fiscale behandeling is identiek als deze van een eigen bijdrage in een collectieve 2e pijler 

pensioentoezegging:

Premie: 4,4% taks en 30% belastingvermindering via bedrijfsvoorheffing (geen 8,86% RSZ, geen Wyninckxbijdrage)

Uitgekeerd kapitaal Leven (verplicht bij wettelijk pensioen) en Overlijden: 

3,55% Z.I.V-bijdrage, 0-2% solidariteitsbijdrage (vrijgesteld indien KO niet aan echtgeno(o)t(e))

Personenbelasting: 10% op moment van (vervroegd) wettelijk pensioen (na info vanuit Sigedis) of overlijden 

(+ gemeentelijke opcentiemen)

fictieve rente indien voorschot/inpandgeving enige gezinswoning

Bij de berekening van de maximumpremie dient ook rekening te worden gehouden met de 80%-regel 

(beperkt risico, geen attest uit te reiken)

Begunstigden van kapitaal overlijden betalen (eventueel) ook erfbelasting
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS
Welke bijdrage?

REGEL: maximum 3% van de referentiebezoldiging (= bruto jaarbezoldiging onderworpen aan RSZ van jaar N-2, nu 2018)*

Voor bruto jaarbezoldiging tot 53.333 euro MAG de premie verhoogd worden tot 1.600 euro (2020)

Voorbeeld voor een bruto bezoldiging in 2018 van 30.000 euro:

30.000 x 3% = 900 euro mag opgetrokken worden naar 1.600 euro

Voor wie al een 2de pijlerpensioen heeft (beperkte groepsverzekering of sectorpensioen bvb.):

te verminderen met de aangroei van de 2de pijler pensioenreserves van N-2 (2018) N-1 (2019), waarbij 

abstractie gemaakt wordt van een natuurlijke aangroei op basis van het gemiddelde van de OLO’s op 10 

jaar over de laatste 6 jaar. Voor 2020 is dit 1,18%.

(= ‘rendementsaangezuiverde WAP-reserve-aangroei’)

De 3% bijdrage kan bij KB verhoogd worden

* op een loopbaan van 45j. kan men dus maximaal 43j. sparen via VAPW
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Jaarlijkse actualisering

Werknemer heeft plicht om aan pensioeninstelling de nodige wijzigingen door te geven 

Via wijzigingsaanvraag bij zijn makelaar

Gewijzigde premie, gewijzigde beleggingsvorm (tak 21/23), gewijzigde begunstiging, gewijzigde werkgever, … 
(Werknemer wordt door verzekeraar geïnformeerd bij premiewanbetaling.)

De werknemer kan het bedrag van de inhouding (of de stopzetting ervan) maximum twee keer in de loop van 
het kalenderjaar wijzigen

Voorziene premiebetaalplan wordt gefactureerd, tot …

… uitdiensttredingsdatum (gemeld door werknemer/werkgever)

… pensioneringsdatum (gemeld door Sigedis)

… overlijdensdatum (gemeld door Sigedis)

… wijzigingsdatum (aangevraagd door werknemer)
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Praktijkvoorbeeld?

Een werknemer sluit een VAPW af voor 100 euro per maand en kiest om te sparen in T23 fondsen. 

Het contract zal na 2 maanden aanvangen. Effect op nettoloon:

Op de belastingsbesparing van €360 is er nog een korting op de gemeentebelasting via de 

belastingaangifte. Vb. €360 x 7% = €25,20

Vereenvoudigd model Voor VAPW

Brutoloon na sociale bijdrage: € 3.000,00 

Bedrijfsvoorheffing: € -1.000,00 

VAPW-bijdrage:

nettoloon: € 2.000,00 

Na VAPW

€ 3.000,00 

€ -970,00 30€ minder voorheffing

€ -100,00 te storten aan verzekeraar

€ 1.930,00 70€ minder nettoloon



KVK 10 maart 2020

48

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Voor een exacte berekening: check op MyPension.be:
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Kijk op MyPension.be:
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VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR WERKNEMERS

Kijk op MyPension.be:



BESLUIT



KVK 10 maart 2020

4 3

2

52

AANVULLEND PENSIOEN: VELE MOGELIJKHEDEN!

Aanv.

Pensioen

Pensioen
-sparen

Lange-
termijn-
sparen

VAPZ

RIZIV

VAPW

IPT

POZ

Niet-
fiscaal 
sparen



KVK 10 maart 2020

53

AANVULLEND PENSIOEN: BENUT IN DE JUISTE VOLGORDE!

1 Riziv (medische beroepen)

2 VAPZ

3 Pensioensparen 990€

4 Langetermijnsparen

5 POZ

6 Pensioensparen 1.270€

7 Niet-fiscaal sparen

1 Riziv (medische beroepen)

2 VAPZ

3 IPT

4 Pensioensparen 990€

5 Langetermijnsparen

6 Pensioensparen 1.270€

7 Niet-fiscaal sparen

1 Riziv (medische beroepen)

2 Pensioensparen 990€

3 Langetermijnsparen

4 VAPW

5 Pensioensparen 1.270€

6 Niet-fiscaal sparen
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IS ER EEN MARKT VOOR POZ EN VAPW?

Bron: https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/sectoroverzicht_2019.pdf

JA!
Er is héél wat potentiëel voor zowel zelfstandigen als werknemers.  Studie FSMA:
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OPPORTUNITEITEN VOOR POZ?

• Zelfstandigen zonder vennootschap hebben een extra mogelijkheid om het zo noodzakelijke

aanvullende pensioen op te bouwen!

• Heel wat zelfstandigen met een inkomen tot 120.000€/j (en méér) hebben géén vennootschap!

• Naast VAPZ, PS en LTS kunnen ze nog een extra fiscaal voordeel doen met POZ

• 43% van de actieve zelfstandigen heeft nog géén 2de-pijler contract! (studie FSMA)

• 1,5 jaar ervaring leert dat de gemiddelde POZ-premie tot het dubbel van de VAPZ-premie bedraagt

• EXTRA fiscaal voordeel!
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OPPORTUNITEITEN VOOR VAPW?

• VAPW is een extra mogelijkheid om het zo noodzakelijke aanvullende pensioen op te bouwen!

• Werknemers met hoger inkomen hebben veelal een mooie groepsverzekering (+3%) en kunnen geen

stortingen doen. Maar er zijn uitzonderingen zonder groepsverzekering die toch enkele duizenden euro 

VAPW kunnen en willen storten!

• Werknemers met een lager inkomen hebben ook wel regelmatig interesse omdat er voldoende

gezinsinkomen is om een extra pensioen op te bouwen en fiscaal voordeel te doen.

• Vele groepsverzekeringen zijn sectorplannen van ong. 280€/jaar: daar is zeker ruimte voor VAPW!

• Naast PS en LTS kunnen werknemers nog een extra fiscaal voordeel van 30% doen met VAPW

• Premie VAPW van minimum 1.600€ is toch 60% hoger dan die van het gewone PS

• 39% van de werknemers heeft nog géén 2de-pijler contract! (zie studie FSMA)

• VAPW is nog maar in de beginfase, maar we krijgen toch al regelmatig vragen om dit af te sluiten



DANK VOOR UW 
AANDACHT!

VRAGEN?


