VRIJ AANVULLEND PENSIOEN
VOOR ZELFSTANDIGEN

2

PENSIOENOVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGEN

Uw wettelijke pensioen riskeert onvoldoende te zijn om uw huidige
levensstandaard te behouden. Gelukkig stimuleert de overheid u
als ondernemer om een aanvullend pensioen op te bouwen.
Ze beloont u met fiscaal zeer voordelige formules.
De bekendste formule heet het Vrij Aanvullend Pensioen voor
Zelfstandigen, kortweg VAPZ. U spaart hiermee een mooi extra
bedrag voor later en krijgt nu al een hoog fiscaal voordeel. Ons
advies: niet twijfelen want het is een zeer voordelige manier om
meer financiële zekerheid voor uw pensioen te krijgen.

WAT IS EEN VAPZ?
Met deze formule bouwt u als zelfstandige of bedrijfsleider een aanvullend pensioen
op. In een VAPZ mag u jaarlijks een bedrag tot € 3.447,62 (bedrag 2022) storten
ofwel maximaal 8,17% van uw beroepsinkomen. Elk jaar kunt u deze premie in uw
belastingaangifte opnemen. Uw voordeel is groot: de premie is tot 60% aftrekbaar.
Zo betaalt de fiscus dus een mooi stuk van uw pensioen mee!
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Een VAPZ: de kenmerken en de voordelen op een rij
Wie doet er voordeel met een VAPZ?

Wat is het fiscale voordeel?

y Zelfstandigen en meewerkende echtgeno(o)t(e)
(maxistatuut) kunnen intekenen op een VAPZ. Voor
zelfstandigen in bijberoep is het minimuminkomen
€ 14.658,44 (inkomen 2022).
y > Bent u geconventioneerd zorgverstrekker zonder
het statuut van zelfstandige? Dan kunt u uw RIZIVvoordeel hiervoor gebruiken.

y Uw storting is tot 60% aftrekbaar
y Minder sociale lasten omdat de premie een
beroepskost is

Wanneer een Sociaal VAPZ?
y Extra zekerheid door de uitkering bij
arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit
y Hogere premie van maximaal € 3.966,67 (bedrag
2022) of 9,40% per jaar. Het meerbedrag gaat naar
hierboven vermeld “solidariteitswaarborgen”.

Waarom een VAPZ van DVV verzekeringen?
Een 100% gepersonaliseerd plan

>

Een financieel plan dat het beste aansluit bij uw huidige situatie
en wensen voor later

>
>

Een jaarlijkse check-up voor blijvend optimaal voordeel

>
>

Advies voor de combinatie met klassiek pensioensparen

Stortingen volgens uw voorkeur: per maand, kwartaal, halfjaar of
jaar
Advies voor de combinatie met een POZ of Individuele
Pensioentoezegging

Of kiest u liever voor de voordelen
van een Sociaal VAPZ?

>

>

>

Inkomenszekerheid bij blijvende invaliditeit
U krijgt een vervangingsinkomen zolang u volledig
arbeidsongeschikt bent. Na 6 maanden krijgt u een jaarlijks
vervangingsinkomen dat overeenkomt met 3 keer het bedrag
van uw jaarpremie.
Premievrijstelling bij blijvende invaliditeit
DVV neemt de betaling van de stortingen voor uw pensioen over.
Dit geldt bij een volledige arbeidsongeschiktheid van meer dan 6
maanden (180 dagen).
Een aangepaste premie
U mag jaarlijks 9,40% van uw inkomen storten in uw Sociaal
VAPZ. Het verschil met een klassiek VAPZ (+10%) gaat naar het
solidariteitsfonds als dekking van bovenstaande waarborgen.

Welke kosten zijn er bij opname van het bedrag?
y RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteits
bijdrage
y Eindbelasting volgens principe van de fictieve rente

DE TROEVEN VAN DE
VAPZ DVV LIFE PROFESSIONAL PROTECT
> Professioneel advies inbegrepen
Uw DVV-consulent maakt op basis van uw
wensen een gepersonaliseerd plan. Elk
jaar bekijkt hij hoe u door veranderende
omstandigheden een zo groot mogelijk voordeel
blijft doen.
> De zekerheid van een hoger bijkomend pensioen
U spaart elk jaar tot 3.447,62 (bedrag 2022) ofwel
maximaal 8,17% van uw beroepsinkomen
> Belastingbesparing tot 60%
Door de fiscale aftrekbaarheid en de verminderde
sociale bijdragen
> Extra zekerheid voor uw nabestaanden
Als u overlijdt voor de pensioenleeftijd ontvangen
uw rechthebbenden het bedrag van de
opgebouwde reserve
> Optie Minimale Overlijdensgarantie
U bepaalt van tevoren het minimumbedrag dat
de begunstigden ontvangen als u voor het einde
van het contract overlijdt.
> Gunstige fiscale regeling bij opname
Tijdens de looptijd van het contract betaalt u
geen taks op de premies.
Op de pensioenleeftijd wordt u belast volgens de
fictieve rente.
> Mogelijkheid tot betaling van de premies door
een vennootschap
U behoudt dan het belastingvoordeel zonder
dat uw netto-inkomen daalt. Maar de premie is
belastbaar voor u als voordeel van alle aard. Er is
geen extra voordeel voor de personenbelasting.

DVV verzekeringen
Karel Rogierplein 11
1210 Brussel
www.dvv.be

Vragen of hulp nodig?
Uw DVV-consulent is er voor u.
• Uw DVV-consulent onderzoekt altijd welke formule u het beste past, of dat nu gaat over
verzekeringen of beleggingen. U hebt meestal keuze uit een aantal alternatieven, ‘à la carte’.
• Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties. Stuur ze naar
info@dvv.be. Wij sturen u binnen de 10 werkdagen een persoonlijk antwoord.

Raadpleeg de informatiefiche, de algemene voorwaarden en het beheers-reglement die beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be. Het is belangrijk dat u als potentiële
spaarder van deze documenten kennisneemt vooraleer een overeenkomst te ondertekenen.
De huidige brochure wordt opgesteld rekening houdende met de huidige fiscale wetgeving (op 01-09-2019), die onderhevig kan zijn aan wijzigingen. De bovenvermelde regels gelden
voor beleggers met fiscale woonplaats in België. De bijzondere en de algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
Aan dit product zijn bepaalde risico’s verbonden die inherent zijn aan de producten van tak-21 zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico.
Elke verwijzing naar de veiligheid van dit product gebeurt onder voorbehoud van deze risico’s. Voor tak-23: de waarde van de beleggingsfondsen waarin de verzekeringsonderneming
belegt, kan schommelen omdat het om aandelen en obligaties gaat. Het rendement is gekoppeld aan de prestaties het intern fonds dat de ondertekenaar heeft gekozen. Het financieel
risico wordt volledig door de verzekeringnemer gedragen.
Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of uw relatiebeheerder, en anders uw dossierbeheerder. U kan ook terecht bij de klachtendienst van DVV
verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 Brussel (klachten@dvv.be). Niet tevreden met de oplossing? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen,
de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel (info@ombudsman.as). Meer info op ombudsman.as. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde
Belgische rechtbanken. Meer info op dvv.be
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