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FLEXIBEL VAP SAVING

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen 
 
Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen. 

Een meer dan welkome aanvulling op uw wettelijk pensioen 

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is zeer beperkt; zelfs als u een volledige loopbaan hebt. 
Het kapitaal dat wordt opgebouwd met een FIDEA FLEXIBEL VAP SAVING-contract, zorgt dus 
voor een appeltje voor de dorst, dat u - als zelfstandige - heel goed zult kunnen gebruiken als u met 
pensioen gaat. 

Flexibele pensioenopbouw 
U beslist zelf hoeveel en wanneer u stort. De premiebetaling is altijd vrijblijvend. Ook op het 
ogenblik van pensionering (of voortijdig) overlijden is FLEXIBEL VAP SAVING zeer soepel: u hebt 
de keuze tussen kapitaals- of rente-uitkering. 

Financiële bescherming van het gezin 
FLEXIBEL VAP SAVING zorgt ook voor uw gezin. Aan uw contract kunt u immers een aanvullende 
overlijdenswaarborg koppelen, waardoor uw nabestaanden een extra uitkering ontvangen als u zou 
overlijden. 

Mooi rendement: minimum gegarandeerd rendement én 
winstdeelname 

FLEXIBEL VAP SAVING is een volstrekt veilige formule om een aanvullend pensioen op te 
bouwen: u geniet een gewaarborgd minimumrendement van 2,50% (*) op de stortingen die u voor 
uw contract verricht. Dat minimumrendement kan jaarlijks worden aangevuld met een deelneming 
in de winst van Fidea. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, maar wordt jaarlijks bepaald in 
functie van de economische conjunctuur en het rendement op de financiële markten. 

Fraaie fiscale en sociale voordelen op de premies 

De voordelen die u op de premies van uw FLEXIBEL VAP SAVING-contract kunt realiseren, zijn 
zonder meer riant. Het belastingvoordeel (aan marginale aanslagvoet, verhoogd met 
gemeentebelasting) én het voordeel op de sociale bijdragen kunnen oplopen tot bijna 2/3 van de 
gestorte premies! De netto-kostprijs voor het opbouwen van een aanvullend pensioen via een 
FLEXIBEL VAP SAVING is dus zeer gering. 

Milde eindbelasting 
Het aanvullend pensioen dat u opbouwt met uw FLEXIBEL VAP SAVING-contract wordt belast 
onder de vorm van een fictieve rente. Dit is één van de meest voordelige manieren van belasten. 
Blijft u actief tot uw wettelijke pensioenleeftijd, dan wordt slechts 80% van uw kapitaal belast. 
 
 
(*) De gegarandeerde rentevoet (2,50% op 01/02/2010) kan eventueel later worden aangepast maar dat heeft alleen invloed op 
hetgeen u vanaf die datum stort. Op het bedrag dat u dan al hebt gespaard, krijgt u tot de einddatum van uw contract 2,50%. 
Als de bedrijfsresultaten van Fidea het toelaten, wordt bovenop die gegarandeerde rentevoet jaarlijks een variabele winstdeelneming 
toegekend. 
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Transparante pensioenopbouw 

U krijgt elk jaar een gedetailleerd overzicht van uw contract. Daarin vindt u o.m. terug hoeveel het 
opgebouwde vermogen van uw contract bedraagt, de reserve-evolutie gedurende het afgelopen 
jaar, een overzicht van de aanvullende waarborgen, … .  
Vanaf uw 45ste verjaardag zult u in dit overzicht om de 5 jaar eveneens terugvinden hoeveel de te 
verwachten rente op uw pensioenleeftijd zou bedragen. 

Combineerbaar met andere spaarformules 

FLEXIBEL VAP SAVING kan perfect gecombineerd worden met andere vormen van aanvullende 
pensioenopbouw: pensioensparen, lange termijnsparen, groepsverzekering of individuele 
pensioentoezegging (voor de zelfstandige met een vennootschap), RIZIV-polis (voor de 
geconventioneerde zorgverlener).  
Het beste advies dat we u kunnen geven is dan ook: maak op elk moment optimaal gebruik van alle 
mogelijke fiscale voordelen!  

Ruime doelgroep 

Zowel zelfstandigen (en helpers) in hoofdberoep als meewerkende echtgenoten (met “maxi-
statuut”) kunnen een FLEXIBEL VAP SAVING-contract afsluiten. 
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