
Wilt u nog meer sparen voor uw pensioen, van meer fiscale aftrek gebruikmaken en bovendien ook 
solidariteitsprestaties genieten ?
Dan kiest u het best voor een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (sociaal VAPZ), waar u 15% 
meer kan storten dan in een gewoon VAPZ en waar 10% van uw bijdrage, aangewend voor de prestaties leven 
en overlijden (=bijdrage “pensioen”),  wordt toegekend aan een solidariteitsfonds.
Dit solidariteitsfonds biedt u 5 solidariteitsprestaties.

Meer aftrekbaar
∫ Bij een gewoon VAPZ kan u maximaal tot 8,17% van uw referentie-inkomen sparen, met elk jaar een wettelijk 

vastgelegd plafond. Bij een sociaal VAPZ bedraagt de aftrekbare premie tot 9,40% van uw referentie-
inkomen.  Het gaat hier dus over het inkomen dat overeenstemt met het geïndexeerd netto belastbaar 
beroepsinkomen van 2013. Elk jaar is er een absoluut maximum, dat 3.520,77 EUR bedraagt voor 2016.
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6.000 564 17.000 1.598 28.000 2.632

7.000 658 18.000 1.692 29.000 2.726

8.000 752 19.000 1.786 30.000 2.820

9.000 846 20.000 1.880 31.000 2.914

10.000 940 21.000 1.974 32.000 3.008

11.000 1.034 22.000 2.068 33.000 3.102

12.000 1.128 23.000 2.162 34.000 3.196

13.000 1.222 24.000 2.256 35.000 3.290

14.000 1.316 25.000 2.350 36.000 3.384

15.000 1.410 26.000 2.444 37.000 3.478

16.000 1.504 27.000 2.538 37.455 3.520,77

∫ Op die manier kan u tot 15 % meer storten en dus ook tot 15% meer fiscaal in mindering brengen als 
beroepskosten. Door de lagere belastbare basis verminderen ook uw sociale bijdragen. 

 
Bedrag (EUR)

Uw VAPZ-bijdrage (sociaal luik inbegrepen) 3.520,77

Uw jaarlijkse winst
∫ op de sociale bijdragen (21,50%)
∫ op uw belastingen (53,50%)

   756,97
1.478,63

Uw totale jaarlijkse winst  2.235,60
 De belastingvermindering en de 

besparing op de sociale bijdragen 
werden berekend op basis van een 
jaarlijks netto-inkomen van 40.000 EUR 
en een gemeentebelasting van 7%.

Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
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Uw makelaar

Een pakket solidariteitsprestaties2 zonder medische formaliteiten
Voor slechts 10% van de bijdrage aangewend voor de prestaties leven en overlijden (bijdrage “pensioen”) 
bieden we u 5 interessante beschermingen aan en dit zonder medische formaliteiten.

Arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling : Wordt u getroffen door volledige arbeidsongeschiktheid, dan worden de bijdragen van  
uw aanvullend pensioen ten laste genomen door het solidariteitsfonds, en dit na een eigenrisicotermijn van  
1 jaar. Uw pensioen wordt dus verder opgebouwd.

Rente : Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal het solidariteitsfonds een maandelijkse rente, gelijk aan   
4 maal de bijdrage “pensioen” op jaarbasis, met een maximum van 12.000 EUR per jaar, uitbetalen.   
Dit gebeurt na een eigenrisicotermijn van 90 dagen en gedurende maximaal 1 jaar.

Moederschap
Bij moederschap wordt een bedrag gelijk aan 15% van de bijdrage “pensioen” op het contract gestort en dit 
per bevalling.
Bovendien ontvangt de moeder op haar rekening een bijdrage van 100 EUR, als welkomstgeschenk voor elke 
pasgeborene.

Overlijden
Indien u overlijdt vóór uw 60 jaar, dan zal AG Insurance, gedurende 10 jaar, een overlevingsrente betalen aan 
de begunstigde die u hebt aangewezen in uw contract. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en 
het maximum bedraagt 20.000 EUR per jaar.
Het eerste onderschrijvingsjaar is enkel de dekking “overlijden door ongeval” van toepassing.

Leeftijd bij overlijden Bedrag van de rente uitgedrukt in functie van de
bijdrage bestemd voor de prestaties leven en 

overlijden (bijdrage “pensioen”)

Vóór uw 30 jaar 4 maal

Tussen 30 en 39 jaar 3 maal

Tussen 40 en 49 jaar 2 maal

Tussen 50 en 59 jaar 1 maal

Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekten
U ontvangt bij een ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan (kanker, Multiple Sclerose (MS), Parkinson, 
Hodgkin, Alzheimer, AIDS of Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)), 3 maanden nadat de diagnose is 
vastgesteld,  eenmalig een forfaitaire uitkering op uw persoonlijke rekening, gelijk aan de laatste bijdrage 
“pensioen”. Dit helpt om de eerste belangrijke kosten het hoofd te bieden.

Meer informatie ?
Een uitgebreide beschrijving van deze waarborgen en hun toepassingsvoorwaarden, alsook de 
voorwaarden van toetreding tot een gewoon VAPZ vindt u in het solidariteitsreglement of de Algemene 
Voorwaarden, beschikbaar bij uw makelaar of op onze website www.aginsurance.be.

1  Het sociaal VAPZ van AG Insurance 
heeft de erkenning “conform sociaal 
karakter” verkregen. Deze erkenning 
moet de verhoogde fiscale aftrek van 
de gestorte bijdragen veiligstellen.

2  De solidariteitsprestaties kunnen 
 elk jaar wijzigen.

Conform sociaal karakter1




