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Vooraf

Beste makelaar, 

Deze brochure geeft u nadere toelichting bij het aanbod van 

AG Insurance in het kader van de Individuele Pensioentoezeg-

ging voor zelfstandige bedrijfsleiders en bij het wettelijk kader 

dat hierop van toepassing is1.

 

Wij hopen dat deze brochure een vruchtbare bijdrage kan 

leveren tot een kwalitatief hoogstaande invulling van uw rol 

als pensioenadviseur.

1 De beschrijving is gebaseerd op de wetgeving van toepassing op 01/04/2012. 
Wijzigingen zijn steeds mogelijk.



3

Onderschrijving

Waartoe kan een Individuele Pensioen
toezegging voor de klant dienen?

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan de klant die 

zelfstandige is en die zijn beroepsactiviteit uitoefent in het kader 

van een vennootschap, voor een interessante aanvulling van zijn 

wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming 

bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.

Zijn onderneming zorgt voor de volledige financiering van het 

pensioenplan onder fiscaal voordelige voorwaarden.

De voornaamste troef van de IPT in vergelijking met de groeps-

verzekering is de mogelijkheid op maat te werken van elke indi-

viduele bedrijfsleider. In tegenstelling tot de groepsverzekering is 

het hier niet nodig een uniform pensioenplan te onderschrijven 

voor alle bedrijfsleiders van de onderneming.

Waar situeert zich de IPT in het  
pensioenlandschap?

Voor alle zelfstandigen met vennootschap is de IPT, na het VAPZ, 

de meest interessante aanvulling van het wettelijk pensioen, in 

vergelijking met de andere mogelijk heden voor de opbouw van 

een aanvullend pensioen.  

Dit is vooral te danken aan de gunstige fiscale regeling die erop 

van toepassing is (zie verder in deze brochure).

Wettelijk 
pensioen 
zelfstandige

Vrij aanvullend
pensioen voor  
zelfstandigen

Individuele
Pensioentoezegging

3de pijler
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Welke voordelen biedt een IPT  
van AG Insurance?

Het door AG Insurance aangeboden IPT-product is  

gebaseerd op de kenmerken van Top Rendement.  

De voordelen hiervan zijn:

Een individueel contract op maat

•  Het gaat om een individueel contract, wat betekent dat het 

op maat kan worden gemaakt, aangepast aan de kenmer-

ken van de onderneming enerzijds, en aan de persoonlijke 

behoeften van de bedrijfsleider anderzijds.

•  Zo kan de zelfstandige bedrijfsleider via zijn onderneming 

naar keuze één of meerdere van volgende waarborgen 

laten opnemen in zijn pensioenplan:

 – een aantrekkelijk aanvullend pensioen volledig  

gefinancierd door zijn onderneming.

  Om de fiscale voordelen te kunnen genieten, bepaalt de 

onderneming de bijdrage die aan de IPT besteedt wordt 

op basis van de zogenaamde 80%-regel. Zo mag het 

totale pensioen van de bedrijfsleider - wettelijke en bo-

venwettelijke pensioenen samen - niet meer bedragen 

dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging 

voor een volledige loopbaan.

 – een kapitaal bij overlijden: de begunstigde(n) die door 

de bedrijfsleider in zijn contract zijn aan geduid, ontvan-

gen een vooraf bepaald kapitaal in geval van overlijden 

vóór zijn pensionering.

 – een kapitaal bij overlijden door ongeval: een vooraf be-

paald kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde(n) 

die door de bedrijfsleider zijn aan geduid, indien hij zou 

overlijden door een ongeval.

 – de terugbetaling van de bijdragen door AG Insurance 

indien de bedrijfsleider wordt getroffen door een ge-

deeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

 – een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, dat 

elke maand wordt gestort volgens vooraf bepaalde 

modaliteiten en binnen de wettelijke grenzen van de 

100%-regel, zodat de hiervoor betaalde bijdragen voor 

de onderneming aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Onderschrijving

Een hoog rendement

•  Op de bijdragen wordt een aantrekkelijke basisrentevoet 

toegepast. Die rentevoet is gewaarborgd tot de eindda-

tum van het contract voor alle betaalde bij dragen. Voor de 

toekomstige bijdragen kan AG Insurance de basisrentevoet 

wijzigen.

 Er kan eveneens geopteerd worden voor een basis-

rentevoet van 0%. Hoe lager de basisrentevoet, hoe hoger 

het potentiële rendement.

•  Bovenop de basisrentevoet kan een winstdeling  

worden toegekend.

•  De klant kan de winstdeling herbeleggen tegen  

de geldende basisrentevoet of in één of meerdere beleg-

gingsfondsen (tak 23) naar keuze.
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Welke klanten kunnen via hun onder
neming een IPT onderschrijven?

Indien de klant zelfstandige is en zijn beroepsactiviteit uitoefent 

in het kader van een vennootschap (rechtspersoon), kan zijn 

onderneming in zijn voordeel een Individuele Pensioentoezeg-

gingsverzekering afsluiten. De klant moet m.a.w. op fiscaal vlak 

beschouwd worden als een bedrijfsleider. Vanzelfsprekend 

betreft het uitsluitend natuurlijke personen.

Zo kan een IPT enkel afgesloten worden ten voordele van:

•  Mandatarissen van vennootschappen

 – In personenvennootschappen (bv. BVBA)  

zijn dit de zaakvoerders.

 – In kapitaalvennootschappen (bv. NV)  

zijn dit de bestuurders.

•  De zelfstandige directieleden: personen die in de vennoot-

schap een leidende functie of een leidende werkzaamheid 

van dagelijks bestuur, van commerciële, technische of finan-

ciële aard, uitoefenen buiten een arbeidsovereenkomst.

Wat is de structuur van een IPT?

De structuur van de Individuele Pensioentoezeggings-

verzekering ziet eruit als volgt:

 – verzekeringnemer : de onderneming;

 – verzekerde: de bedrijfsleider ;

 – begunstigde bij leven: de bedrijfsleider ;

 – begunstigde(n) bij overlijden: aangeduid door de verze-

kerde bedrijfsleider.

Bijgevolg wordt dit pensioenplan afgesloten in het recht-

streekse voordeel van de bedrijfsleider, wat  

betekent dat:

 – in tegenstelling tot de pensioenbelofte gefinancierd 

door interne provisies, de bedrijfsleider op elk ogenblik 

eigenaar is van het contract;

 – elk risico voor de bedrijfsleider om de eigendom van 

het contract te verliezen wordt vermeden, o.m. bij faillis-

sement van de vennootschap;

 – elk probleem bij vereffening van de vennootschap wordt 

vermeden; de bedrijfsleider blijft de begun stigde van de 

reeds opgebouwde reserves;

 – het pensioenkapitaal rechtstreeks door AG Insurance 

gestort wordt aan de bedrijfsleider en niet door de 

vennootschap; op fiscaal vlak blijft daardoor de gunstige 

belasting als pensioenkapitaal behouden, ook indien op 

dat ogenblik de bedrijfsleider nog actief is in de ven-

nootschap. 
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Hoe gebeurt de financiering van een IPT?

De bijdrage voor een Individuele Pensioentoezegging wordt 

volledig betaald door de onderneming.

 

Voor de onderneming is de bijdrage, inclusief de ver-

zekeringstaks, aftrekbaar als beroepskost, indien vooral de 

volgende belangrijke voorwaarden voldaan zijn:

 – de verzekerde bedrijfsleider moet een maande lijkse en 

regelmatige bezoldiging ontvangen van zijn  

onderneming;

 – het verzekerde pensioenkapitaal moet beant woorden 

aan de 80%-regel (zie verder);

 – de eventuele rente in geval van arbeidsonge schikt heid 

moet in overeenstemming zijn met de  

100%-regel (zie verder).

De bijdragen met betrekking tot het pensioenkapitaal en het 

kapitaal overlijden zijn onderworpen aan een taks van 4,4%. 

De bijdragen met betrekking tot de waar borgen arbeidson-

geschiktheid zijn daarentegen onder worpen aan een taks van 

9,25%.

Indien de 80%-regel nageleefd wordt, levert AG Insurance 

een fiscaal attest af bij de onderschrijving en bij elke wijziging 

van het pensioenplan.

De onderneming van haar kant dient aan de belasting-

administratie een informatiefiche te bezorgen voor het pen-

sioenplan. Bij wijze van dienstverlening bezorgt AG Insurance 

aan de onderneming een vooraf ingevulde informatiefiche.

Ingeval de 80%-regel overschreden wordt, dient AG Insurance 

een attest van overschrijding te bezorgen aan de belasting-

administratie. De belastingadministratie heeft hiervoor echter 

de concrete toepassingsmodaliteiten nog niet bekendgemaakt.

Ook voor de 100%-regel zullen in de toekomst wellicht  

attesteringsverplichtingen worden uitgevaardigd.

Onderschrijving
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Wat houdt de 80%regel precies in?

De 80%-regel is de grens die de fiscale wetgever heeft vastge-

steld voor het verzekeren van een bovenwettelijk pensioenkapi-

taal als aanvulling op het wettelijk pensioen.

Deze grens ziet zich vertaald in de volgende formule:

BWP ≤ (80% S - WP) x n/N x coëfficiënt : 1,2

waarbij:

•  BWP het bovenwettelijke pensioen is, uitgedrukt onder de 

vorm van een kapitaal (exclusief winstdelingen)

•  S de laatste normale bruto-jaarbezoldiging is bij de onderne-

ming

•  WP overeenstemt met het geschatte wettelijk pensioen

•  n de reeds gepresteerde en nog te presteren loopbaanjaren 

zijn met een maximum van 40

•  N overeenstemt met de normale duur van een loopbaan

•  de coëfficiënt dient om het bovenwettelijke pensioen onder 

de vorm van een rente om te zetten in een kapitaal

•  1,20 de forfaitair geschatte winstdeling is.
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Laten we even in detail terugkomen op de diverse parame-

ters in de formule:

Het bovenwettelijk pensioen (BWP)

Het BWP groepeert alle aanvullende pensioenen die worden 

opgebouwd in het kader van een beroeps activiteit, ongeacht 

de financieringswijze (ondernemingsbijdrage, persoonlijke 

bijdrage, groepsverzekering of pensioenfonds, bedrijfslei-

dersverzekeringen, pensioenbelofte, Vrij Aanvullend Pensioen 

Zelfstandigen, RIZIV, ...).

In de praktijk betekent dit dat bij de berekening van het 

maximum verzekerbaar pensioenkapitaal rekening zal worden 

gehouden met de volgende types van contracten:

 – Collectieve Pensioentoezeggingen;

 – Individuele Pensioentoezeggingen;

 – Bedrijfsleidersverzekeringen;

 – Pensioenbeloften;

 – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen;

 – RIZIV-contracten.

Met de individuele levensverzekeringen en de pensioen-

spaarcontracten dient bij de berekening van de  

80%-regel geen rekening te worden gehouden.

De referentiebezoldiging (S)

S stemt overeen met het jaartotaal van de normale en regel-

matige brutomaandbezoldigingen van het boekjaar waarvoor 

de 80%-regel wordt berekend (met een maximum van 12 

maanden). Indien de bezoldiging niet maandelijks en niet op 

regelmatige wijze wordt toegekend, komt deze niet in aan-

merking voor de berekening van het maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal.

Praktisch wil dat zeggen dat de in aanmerking genomen 

bezoldiging van de bedrijfsleider zijn laatste normale bezoldi-

ging op jaarbasis is, exclusief alle buitengewone of occasionele 

bedragen. Er mag wel rekening worden gehouden met de 

voordelen in natura die hem maande lijks en regelmatig 

worden toegekend, zoals de terbeschikkingstelling van een 

bedrijfswagen of een gratis woongelegenheid. Ook huurin-

komsten die worden geherkwalificeerd als bezoldiging, mogen 

in aanmerking worden genomen.

Een uitzonderlijke jaarlijkse verhoging van de bezoldiging kan 

als abnormaal worden beschouwd, en wordt niet in aanmer-

king genomen bij de berekening van de brutobezoldiging.

Bij de berekening van de 80%-regel in het jaar van de pen-

sionering mag worden rekening gehouden met het inkomen 

dat de bedrijfsleider genoot in het laatste volledige jaar vóór 

zijn pensionering en waarin hij een normale beroepsactiviteit 

heeft uitgeoefend. 

Onderschrijving
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Het wettelijk pensioen (WP)

Hier wordt het wettelijk pensioen bedoeld waarop de be-

drijfsleider recht heeft op basis van een volledige loopbaan. 

Aangezien het vrij moeilijk is het wettelijk pensioen nauwkeu-

rig te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een schatting 

waarvoor de belastingadministratie de regels heeft bepaald.

Voor een zelfstandige bedrijfsleider gebeurt de schatting op 

basis van 25% van de in aanmerking genomen bezoldiging be-

grensd tot 63.126,70 EUR (bedrag 2012). Dit stemt overeen met 

een maximum wettelijk pensioen van 15.781,67 EUR (bedrag 

2012). Er wordt tevens rekening gehouden met een minimum 

wettelijk pensioen van 12.085,25 EUR (bedrag 2012).

Voor de bedrijfsleider met een gemengde loopbaan wordt 

het wettelijk pensioen geschat op basis van het laatste sociaal 

statuut.

Het aantal loopbaanjaren in en buiten de 
onderneming (n) 

De loopbaan stemt overeen met het aantal jaren die reeds 

in de onderneming zijn gepresteerd, plus het aantal nog te 

presteren jaren in de onderneming tot de einddatum van het 

pensioenplan.

Indien de bedrijfsleider een onvolledige loopbaan heeft in zijn 

onderneming, mag het aantal loopbaanjaren in de onder-

neming aangevuld worden met maximum 10 jaar werkelijk 

gepresteerd buiten de onderneming.

Het totaal aantal loopbaanjaren mag niet hoger zijn dan de 

normale duur van een loopbaan, die forfaitair op 40 jaar 

wordt bepaald. 

De normale duur van de loopbaan (N) 

Voor de berekening van de 80%-regel wordt de normale 

duur van de loopbaan vastgesteld op 40 jaar.
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De coëfficiënt voor de omzetting van rente in kapi
taal

Met de formule van de 80%-regel kan de maximum verze-

kerbare jaarrente worden berekend. Deze rente kan omgezet 

worden in een pensioenkapitaal op de einddatum van het 

contract aan de hand van een tabel met coëfficiënten, die 

door de belastingadministratie werd vastgelegd. Bij omzetting 

van de pensioenrente in een kapitaal mag rekening worden 

gehouden met een 80%-overdraagbare en 2% geïndexeerde 

rente. De overdraagbaarheid mag enkel in rekening gebracht 

worden bij gehuwden of wettelijk samenwonenden.

In volgende tabel worden de meest gebruikte coëfficiënten 

weergegeven:

Schatting van de winstdeling (1,20)

Indien het bovenwettelijk pensioen wordt opgebouwd via 

een levensverzekeringscontract van het type tak 21, zal dit 

bedrag uit twee elementen bestaan: het contractuele kapitaal 

enerzijds, en de winstdeling (WD) anderzijds.

Aangezien de winstdeling niet precies kan worden bepaald bij 

de afsluiting van het pensioencontract, wordt door de belas-

tingadministratie een forfaitaire schatting gehanteerd van 20%.

Ook indien de klant opteert voor een IPT-contract met  

een basisrentevoet van 0% zal deze forfaitaire schatting van 

20% gebruikt worden. Bij de berekening van de bijdrage die 

nodig is voor de financiering van het maximum te verzekeren 

pensioenkapitaal, wordt immers uitgegaan van de normale 

basisrentevoet van 2,5%.

Hierna vindt u ons berekeningsdocument voor de  

80%-regel.

Eindleeftijd  
pensioenplan

60 jaar 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar 65 jaar

Alleenstaand 15,6389 15,1980 14,7559 14,3133 13,8705 13,4282

Gehuwd of
wettelijk samenwo-

nend
18,3749 17,9277 17,4763 17,0209 16,5621 16,1004

Onderschrijving
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Berekening van het maximum pensioenkapitaal Datum berekening: ....................................................................
Naam verzekeringnemer :  ...............................................................................................................................  Eindleeftijd contract:  ........................................................ jaar 
Naam verzekerde:   ............................................................................................................................................  Geboortedatum:  .......................................................................
Statuut:       o Loontrekkende       o Zelfstandige            Burgerlijke staat:       o Gehuwd       o Alleenstaand o Wettelijk samenwonend

Totaal van de normale brutomaandbezoldigingen voor  ..........................................................................  EUR
het betreffende boekjaar bij de onderneming (S)  x 0,80
  
 = ......................................................................................  

Schatting wettelijk pensioen (WP  zie verso)  – ............................................................................ EUR
 
 = ........................................................................... EUR
Beroepsloopbaan (N/40)
 Binnen de onderneming • reeds gepresteerd - als loontrekkende  ................................ jaar en  ....................maand
    - als zelfstandige  ................................ jaar en  ....................maand
   • nog te presteren tot einde contract  ................................ jaar en  ....................maand

 Buiten de onderneming (max. 10 jaar) - als loontrekkende  ................................ jaar en  ....................maand
    - als zelfstandige  .............................  jaar en  ....................maand

    Totaal (_< 40 jaar)  ................................ jaar en  ....................maand
 x  ................................................................

Verzekerbare jaarrente = ............................................................................ EUR

Omzettingscoëffi ciënt (C)
60 jaar 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar 65 jaar

Alleenstaand 15,6389 15,1980 14,7559 14,3133 13,8705 13,4282
Gehuwd of wettelijk samenwonend 18,3749 17,9277 17,4763 17,0209 16,5621 16,1004

 
x .................................................................................

Maximum pensioenkapitaal (inclusief geschatte winstdeling van 20 %) = ...................................................................................EUR
  ...........................................................................  : 1,2

Maximum pensioenkapitaal (exclusief winsdeling) = .................................................................................  EUR

Reeds verzekerde pensioenkapitalen in een ander pensioenplan2  – .................................................................................  EUR

Maximum verzekerbaar pensioenkapitaal (exclusief winstdeling) = ........................................................................  EUR

1 Onderstaand berekeningsschema en schattingen van het wettelijk pensioen vloeien voort uit de wetteksten, rechtspraak en administratieve onderrichtingen zoals deze beschikbaar 
zijn op 01/01/2012. Aanpassingen zijn steeds mogelijk.

2 Reeds verzekerde pensioenkapitalen (exclusief winstdeling) in het kader van een individuele pensioentoezegging (intern of extern gefi nancierd), groepsverzekering, pensioenfonds, 
bedrijfs leidersverzekering, RIZIV-contracten, vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen, met uitsluiting van de individuele levensverzekering en het pensioensparen.

Toepassing van de 80 % regel1 
ELP ≤ (80 % S - WP)  x N/40 x coëffi ciënt C
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Voorbeeld ter illustratie van de toelichting bij de parameters van de 80%regel

Basisgegevens

•  Aangeslotene: zelfstandig bedrijfsleider

•  Geboren op 30/06/1976

•  Gehuwd

•  Leeftijd op einddatum: 65 jaar

•  Maandelijkse regelmatige bezoldiging: 4.500 EUR

•  Datum van onderschrijving: 01/07/2012

•  Zaakvoerder van de vennootschap sinds 01/09/2005

•  Vroegere loopbaan: bediende sinds 1999 in een andere onderneming

Berekening van het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal:

•  Referentiebezoldiging: 4.500 EUR x 12 = 54.000 EUR

    x 0,80

    = 43.200 EUR

•  Schatting van het wettelijk pensioen: 54.000 EUR x 25% = - 13.500 EUR

•  Berekening van de loopbaan:  

 – in de onderneming:

  – reeds gepresteerd: 6 jaar en 10 maanden

  – nog te presteren tot 65 jaar : 29 jaar

 – buiten de onderneming: 6 jaar en 8 maanden

totale loopbaan: 42 jaar en 6 maanden, beperkt tot 40 jaar x 40/40

•  Omzettingscoëfficiënt x 16,1004

•  Maximum pensioenkapitaal (inclusief WD) 478.181,88 EUR

•  Winstdeling 20% : 1,20

•  Maximum verzekerbaar pensioenkapitaal (exclusief WD)    398.484,90 EUR

Gedeelte dat betrekking heeft op de nog te presteren jaren: 398.484,90 x (29/40) = 288.901,55 EUR

Dit kapitaal kan alleen gefinancierd worden met periodieke bijdragen.

Gedeelte dat betrekking heeft op de reeds gepresteerde jaren: 398.484,90 x (11/40) = 109.583,35 EUR

Dit kapitaal kan gefinancierd worden met periodieke bijdragen of met één of meerdere inhaalbijdragen.

Onderschrijving
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Hoe wordt de 100%-regel berekend voor 
de verzekering van de rente bij  
arbeids ongeschiktheid?

Indien de bedrijfsleider zich in het kader van zijn Individuele 

Pensioentoezegging eveneens wil beschermen tegen het risico 

van arbeidsongeschiktheid door het laten verzekeren van een 

vervangingsinkomen, zijn de bijdragen die hierop betrekking 

hebben een aftrekbare beroepskost voor de onderneming op 

voorwaarde dat de 100%-regel wordt nageleefd.

De 100%-regel is de grens die de fiscale wetgever heeft vast-

gesteld voor het verzekeren van een bovenwette lijke rente bij 

arbeidsongeschiktheid als aanvulling op de wettelijke uitkering. 

Deze regel vloeit voort uit de toepassing van de wetgeving 

op de aanvullende pensioenen die op 1 januari 2004 in voege 

is getreden. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van deze 

100%-regel werd echter nog niet gepubliceerd. Ook 

de belastingadmini stratie heeft nog geen concrete toepas-

singsmodaliteiten bekendgemaakt.

Op basis van de 100%-regel mag de som van de wettelijke 

en bovenwettelijke uitkeringen bij arbeids ongeschiktheid niet 

groter zijn de normale brutojaarbezoldiging van de bedrijfs-

leider. Onder de boven wettelijke uitkeringen worden enkel 

diegene verstaan waarvoor de bijdrage betaald wordt door 

de onder neming van de verzekerde bedrijfsleider.

Het is hierbij van geen belang of het risico van arbeids-

ongeschiktheid verzekerd wordt in het kader van een contract 

«gewaarborgd inkomen» of in het kader van een aanvullende 

waarborg (AVRI) bij een levensverzekering.
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In afwachting van de vervollediging van het wettelijk kader 

omtrent de 100%-regel en de toepassings modaliteiten van de 

belastingadministratie, hanteert AG Insurance de volgende 

formule voor de berekening van de 100%-regel:

RA ≤ S  WU  lopende RA

waarbij:

•  RA = de maximum verzekerbare rente bij arbeids-

ongeschiktheid is.

•  S = de laatste normale brutojaarbezoldiging bij de onder-

neming is. Dit begrip wordt op dezelfde manier geïnterpre-

teerd als voor de 80%-regel.

•  WU = schatting van de wettelijke uitkering. AG Insurance 

hanteert hiervoor momenteel een bedrag van 

 12.083,76 EUR per jaar (ongeacht de bezoldiging).

•  Lopende RA = stemt overeen met de reeds bestaande 

verzekeringen in geval van arbeidsongeschiktheid, meer 

bepaald:

 – de reeds voor de aangeslotene verzekerde renten bij 

arbeidsongeschiktheid waarvoor de bijdragen door de 

onderneming worden betaald (in het kader van individu-

ele en/of collectieve toezeggingen);

 – de contractuele verplichtingen die de onderneming 

tegenover de bedrijfsleider in geval van arbeids-

ongeschiktheid heeft (bv. ingevolge een onder handse 

overeenkomst).

De verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid gefinancierd 

door persoonlijke bijdragen alsook de renten verzekerd in het 

kader van een ‘keyman-verzekering’ (contract afgesloten ten 

gunste van de onderneming) dienen bijgevolg niet in aanmer-

king te worden genomen bij de berekening van de 100%-regel.

Hierna vindt u ons berekeningsdocument voor de  

100%-regel.

Onderschrijving
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Toepassing van de 100 % regel1

RA _< S – WU – lopende RA

Berekening van maximaal verzekerbare rente bij arbeidsongeschiktheid
Naam verzekeringnemer :  ..................................................................................................................................... Datum berekening:  ........................................................... 
Naam verzekerde:   .................................................................................................................................................. Geboortedatum:  ................................................................

Sociaal statuut:     o Loontrekkende     o Zelfstandige     

Totaal van de normale brutomaandbezoldigingen voor 
het betreffende boekjaar bij de onderneming (S) – ...............................................................................EUR

Schatting van de wettelijke uitkering (WU)
 Zelfstandigen : 12.083,76 EUR per jaar (ongeacht de 

 bezoldiging; dit bedrag wordt regelmatig geïndexeerd)  

  Loontrekkenden : 60 % van S met S < 38.688,00 EUR           

 (dit bedrag wordt regelmatig geïndexeerd) – .................................................................................EUR

Bestaande verzekeringen arbeidsongeschiktheid (RA)2

 Verzekerde rente arbeidsongeschiktheid ten gunste van de

 aangeslotene en waarvoor er bijdragen betaald werden door

 de werkgever of door de onderneming  

  Contractuele verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid van 

 de onderneming ten opzichte van de werknemer of de 

 bedrijfsleider  – .................................................................................EUR

Maximaal verzekerbare rente bij arbeidsongeschiktheid (RA)3 = ...............................................................................EUR

1 Gezien de uitvoeringsbesluiten en de administratieve onderrichtingen met betrekking tot de fi scale begrenzing van de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid nog niet 
gepubliceerd zijn, is deze berekening slechts een benadering op basis van de informatie beschikbaar op 01/01/2012 en kan bijgevolg niet gewaarborgd worden dat 
de premie arbeidsongeschiktheid volledig fi scaal aftrekbaar zal zijn.

2  De rentes bij arbeidsongeschiktheid gefi nancierd door persoonlijke bijdragen worden niet in aanmerking genomen, de waarborgen « premievrijstelling » en de « keyman » 
-contracten (contract onderschreven door de onderneming in haar voordeel) evenmin.

3 Naast de fi scale limiet, blijven volgende technische limieten eveneens van toepassing :
- de totale premie van de aanvullende waarborgen wordt gelimiteerd tot 50 % van de totale premie van het contract ;
- economische acceptatie : maximum 80 % van de bezoldiging van de bedrijfsleider of de werknemer ;
- absolute maximumrente bedraagt 100.000 EUR per jaar.
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Uitkering bij leven 

Wanneer kan de klant zijn IPT laten  
uitkeren?

Op de einddatum van het contract kan de klant over zijn 

aanvullend pensioenkapitaal beschikken. Hij kan het contract 

ook voortijdig afkopen bij neerlegging van zijn (onbezoldigd) 

bestuursmandaat of na 60-jarige leeftijd (indien de pensioen-

overeenkomst daarin voorziet).  

In bepaalde gevallen vervalt hierdoor de gunstige belasting-

regeling van toepassing op pensioenkapitalen.

Hoe zal de klant het pensioenkapitaal van zijn 
IPT ontvangen?

De klant kan vrij kiezen. De klant kan de uitbetaling vragen 

onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een 

lijfrente.

In welke omstandigheden wordt het  
kapitaal gunstig belast?

Het pensioenkapitaal, exclusief winstdeling, wordt belast 

tegen een gunstige aanslagvoet van 16,5% indien de uit kering 

gebeurt vanaf 60 jaar. Hierbij is het niet nodig dat de begun-

stigde bedrijfsleider zijn activiteit in de onder neming stopzet.

De winstdelingen zijn vrijgesteld van personenbelasting. 

Tijdens de looptijd van het contract wordt bij de toe kenning 

van de winstdelingen de winstdelingstaks van 9,25% ingehouden.

Daarnaast is het pensioenkapitaal, inclusief winst deling, 

eveneens onderworpen aan de RIZIV-bijdrage van 3,55% en 

de solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% op het bedrag van het 

kapitaal en van de winstdelingen.

Het percentage van de solidariteitsbijdrage wordt vast gesteld 

in functie van het gestorte bedrag.

Bedrag Solidariteitsbijdrage

2.478,94 EUR 0%

2.478,95 tot 24.789,34 EUR 1%

24.789,35 tot 74.368,04 EUR 2%

> 74.368,05 EUR 2%

Uitkering



17

Bij de uitkering van het kapitaal moet AG Insurance een 

bedrijfsvoorheffing van 16,66% inhouden op het kapitaal, 

exclusief winstdeling.

De klant dient het belastbaar pensioenkapitaal (bruto-

pensioenkapitaal, exclusief winstdelingen, verminderd met 

de RIZIV- en solidariteitsbijdrage) en de bedrijfsvoor heffing 

te vermelden in zijn belastingaangifte. AG Insurance zal hem 

hiervoor een fiscale fiche 281.11 bezorgen.

Samenvattend, wordt de belasting geheven als volgt:

Bedrag Bij leven

Kapitaal

RIZIV-inhouding: 3,55%

Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%

Bedrijfsvoorheffing 16,66%

Winstdelingen

RIZIV-inhouding: 3,55%

Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%

Vrijstelling van personenbelasting
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Voorbeeld:

De klant is 65 jaar. Hij ontvangt zijn pensioenkapitaal, ter waarde van 280.000 EUR (kapitaal van 220.000 EUR en winstdelingen ten belope 

van 60.000 EUR).

Kapitaal Winstdelingen

Bruto 220.000,00 EUR 60.000,00 EUR

RIZIV-bijdrage (3,55%) -7.810,00 EUR - 2.130,00 EUR

Solidariteitsbijdrage 2% - 4.400,00 EUR - 1.200,00 EUR

Belastbaar kapitaal 207.790,00 EUR -

Bedrijfsvoorheffing 16,66% - 34.617,81 EUR -

Ontvangen kapitaal 173.172,19 EUR 56.670,00 EUR

Na aftrek van de fiscale en parafiscale inhoudingen ontvangt hij een totaal bedrag van 229.842,19 EUR.

Hoe wordt het kapitaal belast bij een  
uitkering vóór de leeftijd van 60 jaar?

In geval van vereffening van de IPT vóór de leeftijd van 60 

jaar, kan de bedrijfsleider geen aanspraak maken op een 

belastingheffing tegen de gunstige aanslagvoet van 16,5%. 

Het kapitaal wordt in dat geval belast tegen het progressieve 

tarief, d.w.z. samen met de andere inkom sten van de klant.

AG Insurance dient ook in dit geval de RIZIV- en solidariteits-

bijdragen in te houden op het volledige kapitaal, inclusief de 

winstdelingen.

De in te houden bedrijfsvoorheffing bedraagt 33,31% van het 

kapitaal, exclusief winstdelingen.

Generatiepact.

Dankzij de bepalingen van het Generatiepact kan een bedrijfs-

leider die effectief professioneel actief is gebleven van 62 jaar 

tot zijn wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en zijn pensioen-

kapitaal ten vroegste op die dag ontvangt, genieten van een 

bijkomende belastingverlaging van 16,5% naar 10% voor wat 

de kapitalen betreft, opgebouwd met vennootschapsbijdragen.

Uitkering
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Uitkering bij overlijden 

Personenbelasting

Het IPT-contract bevat systematisch een overlijdensdekking, die de klant in staat stelt, aan zijn begunstigde(n)  

een bedrag over te dragen

•  hetzij ten belope van de reserve van het contract op het tijdstip van over lijden;

•  hetzij ten belope van een kapitaal dat door de klant zelf is bepaald.

Bij overlijden komt dat bedrag toe aan de in het contract aangewezen begunstigde(n), na aftrek van de  

verschuldigde bijdragen en belastingen.

De gunstige aanslagvoet van 16,5% is eveneens van toepassing bij over lijden van de bedrijfsleider.

Bij overlijden van een bedrijfsleider na 65 jarige leeftijd, geniet de begunstigde een bijkomende belastingverlaging van 16,5% 

naar 10% op voorwaarde dat de overleden bedrijfsleider daadwerkelijk professioneel actief is gebleven van 62 jaar tot 65 jaar.

De belasting wordt geheven als volgt:

Het percentage van de solidariteitsbijdrage wordt vastgesteld in functie van het gestorte bedrag.

Bedrag Bij overlijden

Kapitaal

RIZIV-inhouding: 3,55%

Solidariteitsbijdrage: 0 tot 2%

Personenbelasting: 16,5%

Winstdelingen

RIZIV-inhouding: 3,55%

Solidariteitsbijdrage: 0 tot 2%

Vrijstelling van personenbelasting

Bedrag Solidariteitsbijdrage

2.478,94 EUR 0%

2.478,95 tot 24.789,34 EUR 1%

24.789,35 tot 74.368,04 EUR 2%

> 74.368,05 EUR 2%
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Voorbeeld:

Kapitaal overlijden = 106.000 EUR waarvan 6.000 EUR winstdeling

Begunstigde is de echtgenote van de klant. Zij is 40 jaar.

•  RIZIV-bijdrage: kapitaal: 100.000 EUR x 3,55%:        3.550 EUR

   WD: 6.000 EUR x 3,55%:  213 EUR

   Totale RIZIV-bijdrage:                         3.763 EUR

•  Solidariteitsbijdrage: kapitaal: 100.000 EUR x 2%:        2.000 EUR 

  WD: 6.000 EUR x 2%:                 120 EUR

   Totale solidariteitsbijdrage:                        2.120 EUR

•  Bedrijfsvoorheffing berekend op het kapitaal, exclusief WD: (100.000 - 3.550 - 2.000) x 16,66% = 15.735,37 EUR

Kapitaal Winstdelingen

Bruto 100.000,00 EUR 6.000,00 EUR

RIZIV-bijdrage (3,55%) - 3.550,00 EUR - 213,00 EUR

Solidariteitsbijdrage 2% - 2.000,00 EUR - 120,00 EUR

Belastbaar kapitaal 94.450,00 EUR -

Bedrijfsvoorheffing 16,66% - 15.735,37 EUR -

Ontvangen kapitaal 78.714,63 EUR 5.667,00 EUR

Mevrouw zal bij het overlijden van haar echtgenoot, na aftrek van fiscale en parafiscale afhoudingen, een kapitaal van  

84.381,63 EUR ontvangen.

Successierechten

Het kapitaal overlijden dat, na aftrek van de RIZIV- bijdrage, de 

solidariteitsbijdrage en de personenbelasting, aan de begunstig-

de wordt uitgekeerd, is onder worpen aan de successierechten.

Wanneer de klant gehuwd was met gemeenschap van goe-

deren en de uitkering toekomt aan zijn echtgenoot, zijn de 

successierechten in principe slechts verschuldigd op de helft 

van het netto kapitaal-overlijden.

Uitkering
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Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

De premie is aftrekbaar in hoofde van de vennootschap op 

voorwaarde dat deze premie maximaal een arbeidsonge-

schiktheidsrente waarborgt gelijk aan de normale bruto-

jaarbezoldiging rekening houdende met de wettelijke arbeids-

ongeschiktheidsuitkeringen (100%-regel).

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid worden in hoofde 

van de begunstigde belast als een vervangingsinkomen. Ze 

worden samen met de andere inkomsten belast tegen het 

progressief tarief, evenwel met toepassing van de belasting-

vermindering voor vervangingsinkomens.

Bij de uitbetaling van deze prestaties houdt AG Insurance 

geen RIZIV- of solidariteitsbijdrage in. AG Insurance zal wel 

een bedrijfsvoorheffing inhouden van 22,20% en een fiscale 

fiche 281.14 opmaken.
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Bijzonderheden

Kan men het IPTcontract in pand geven, of 
een voorschot verkrijgen? 

Het contract in pand geven

Ja, maar uitsluitend indien de bedrijfsleider het contract ge-

bruikt om een in de Europese Economische Ruimte2 gelegen 

onroerend goed dat belastbare inkomsten opbrengt, te ver-

werven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbou-

wen, en voor zover dat goed toebehoort aan de bedrijfsleider. 

Deze mogelijkheid is voorzien in al onze contracten.

Een voorschot verkrijgen

Een voorschot kan worden toegestaan onder dezelfde voor-

waarden als voor de inpandgeving, maar is begrensd tot 60% 

van de reserve opgebouwd met de betaalde bijdragen en tot 

90% van de reserve opgebouwd met winstdelingen.

De klant heeft hierbij de keuze tussen

•  een voorschot waarop hij jaarlijks de intresten betaalt  

(«intrestbetalend»)

 of

•  een voorschot waarbij de intresten jaarlijks bij het voor-

schot gevoegd worden en bij de uitkering van het contract, 

samen met het voorschot, verrekend worden («intrestkapi-

taliserend»).

Wat zijn de mogelijkheden voor een groeps
verzekering die in het verleden door de on
derneming ten voordele van haar bedrijfslei
ders werd afgesloten?

De onderneming heeft de mogelijkheid de groeps verzekering 

stop te zetten en het pensioenplan verder te zetten onder de 

vorm van een Individuele Pensioen toezegging.

Via deze operatie kan voor elke bedrijfsleider een pensioen-

plan volledig op maat worden gemaakt.

De tarifaire kenmerken van de groepsverzekering blijven 

hierbij volledig behouden.

2 Alle landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
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Beheerssites

Noord
Berchemstadionstraat 70
B- 2600 Berchem
Tel. +32(0)3 218 31 11
Fax +32(0)3 218 31 50

Brussel, Brabant & Limburg
Nieuwbrug 17
B-1000 Brussel
Tel. +32(0)2 664 81 11
Fax +32(0)2 664 81 50

Sud
Boulevard Tirou 185
B-6000 Charleroi
Tel. +32(0)71 27 62 11
Fax +32(0)71 27 62 50

www.aginsurance.be

AG Insurance nv  
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel 
RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  
Verantwoordelijke Uitgever: Nathalie Chevalier 

Uw makelaar doet meer voor u.
Uw makelaar is een specialist die alle domeinen van het verzekeren en beleggen kent. 
Hij heeft een ruime opleiding en ervaring en kent zijn vak als geen ander.
Uw makelaar is een zelfstandige die samenwerkt met verschillende maatschappijen.         
Hij kan vergelijken (prijs, kwaliteit, service) en voor elke situatie de oplossing aanreiken     
die het best bij u past.
Uw makelaar woont in uw buurt: u kent hem, hij kent u, vaak al jaren.  
Dat maakt het contact en de dialoog een stuk makkelijker.

AG Insurance werkt nauw samen met verzekeringsmakelaars en beschikt over het dichtste 
makelaarsnetwerk van het land. Er is er altijd één in uw buurt.


