
Laat	uw	vennootschap	sparen	voor	uw	pensioen	
met	een	individuele	pensioentoezegging	
U kent het belang van sparen voor uw pensioen. U weet dat de wettelijke pensioenen onder druk staan en dat u moet 
bijsparen om straks van een onbezorgde oude dag te genieten. Met de individuele pensioentoezegging Top-Hat Plus 
Plan van VIVIUM investeert u in uw oude dag. Meer nog: uw vennootschap doet dat voor u en u plukt er de vruchten van 
wanneer u met pensioen gaat.

VIVIUM
top-hat  
Plus Plan 

• 	 Het	product 

• 	 De	risico’s 

• 	 De	kosten

•  De	opbrengst



Wat	is	het	VIVIUM	Top-Hat	Plus	Plan?

Met een Top-Hat Plus Plan spaart uw vennootschap jaarlijks voor uw pensioen. U kiest zelf hoe groot die premie is. En 
met hoeveel risico u die wilt beleggen. 

Zo legt u een extra pensioen aan, waarop u vanaf uw 60ste trouwens heel weinig belastingen betaalt. Ook uw 
vennootschap boekt fiscale winst, want die mag de pensioenpremies fiscaal inbrengen.

Waarom	kiezen	voor	een	Top-Hat	Plus	Plan?

2

U moet zelf geen cent in uw pensioenplan storten. Uw loon blijft gelijk, net als uw levensstandaard.

Extra	voordeel		uw	vennootschap	betaalt	minder	belastingen.

Elke premie is 100% fiscaal aftrekbaar. De fiscus sponsort zo al snel een derde van uw pensioen.

Uw	vennootschap	betaalt	voor	u

VIVIUM keert uw pensioen rechtstreeks aan u uit – niet via uw vennootschap. Zo weet u zeker dat uw pensioenkapitaal 
écht op uw rekening terecht komt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap. 

Extra	voordeel		bij	het	onderschrijven	van	uw	Top-Hat	Plus	Plan	duidt	u	de	begunstigden	bij	overlijden	aan.

Zij krijgen uw kapitaal als u vroeger overlijdt. Zo komt uw nabestaande niets te kort als u overlijdt voor de 
pensioenleeftijd.

U	bent	de	rechtstreekse	begunstigde

Terwijl u werkt, hebben uw pensioenpremies geen impact op uw belastingen. Van zodra u met pensioen gaat, betaalt u 
een beperkt percentage belasting op het eindkapitaal.

De belastingvoeten* zijn gekoppeld aan uw leeftijd op de datum van uitkering:
•	 10% bij uitkering op 65 jaar
•	 16,5% bij uitkering op 62 tot 64 jaar
•	 18% bij uitkering op 61 jaar
•	 20% bij uitkering op 60 jaar

Inderdaad, het belastingspercentage	zakt	zelfs	naar	10%, op voorwaarde dat u pas op uw 65ste stopt met werken.

 *te verhogen met de gemeentebelasting

U	betaalt	beperkte	belastingen	op	uw	pensioen

Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw Top-Hat Plus Plan al gebruiken voor het verwerven van privé-vastgoed.

Dit kan op drie manieren:

- Via een voorschot	op	uw	kapitaal. U kunt een deel van de opgebouwde reserves in uw Top-Hat Plus Plan weer 
opnemen als voorschot. 

- Via een hypothecair	tweedepijlerkrediet.. U kunt bij VIVIUM een hypothecair krediet afsluiten waarbij u het 
ontleende kredietkapitaal in één keer terugbetaalt met het pensioenkapitaal van uw Top-Hat Plus Plan op de 
contractuele einddatum van de polis.

- U kunt uw Top-Hat Plus Plan in	onderpand	geven bij de kredietinstelling waar u uw klassiek hypothecair krediet 
afsluit. Uw contract vormt dan een alternatief voor een schuldsaldoverzekering.

Uw contract Top-Hat Plus Plan blijft gewoon voortlopen en u bouwt ondertussen uw aanvullend pensioen verder op. 

U	kunt	uw	Top-Hat	Plus	Plan	gebruiken	voor	uw	vastgoedfinanciering
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Uw	Top-Hat	Plus	Plan

Uw makelaar zal samen met u uw behoeften en persoonlijke situatie op vlak 
van sparen en beleggen nagaan. Hierbij wordt nagegaan in welke mate u 
streeft naar een hoger rendement door een stuk kapitaalsbescherming te laten 
vallen. 

Bij VIVIUM kunt u kiezen voor 100% zekerheid. U spaart dan in een Tak 
21-levensverzekering. Op de gestorte premies geniet u in dat geval een 
gewaarborgde rentevoet en een kapitaalsbescherming. 

Voor uw Tak 21-luik hebt u de keuze tussen een Capiplan of een Capi23. 
Beide formules bieden dezelfde waarborgen voor uw premie. Het verschil 
zit hem in uw eventuele winstdeelname1. Bij een Capi23-plan wordt die 
belegd in een beleggingsfonds, in het Capiplan wordt die samen met uw 
pensioenpremies verder gekapitaliseerd.

U kunt ook tot 80% van uw premie storten in een Tak 23-luik, waarbij dit deel 
van de premie belegd wordt in een beleggingsfonds. In een beleggingsfonds 
geniet u geen gewaarborgde rentevoet. Het rendement hangt immers af van de 
prestaties van de beurs. 

Uw	risicoprofiel

Uw	premie

Betaling	premie

Eén	van	onze	
beleggings-
fondsen

Capiplan
winstdeelname 
belegd in Tak21

Capi	23
winstdeelname 
belegd in Tak23

Keuze	premieverdeling	 

in	functie	van	risicoprofiel

Tak21
(minimum 20%  
van de premie)

Tak	23
(maximum 80%  
van de premie)

Inleg	premie	
Top-Hat Plus 

Plan

1 De winstdeelname is niet gegarandeerd en hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van VIVIUM. Ze wordt pas toegekend na goedkeuring van de Algemene Vergadering.
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Indien u een deel van uw premie belegt in een Tak 23-luik, hoeft u enkel nog 
te kiezen in welk type fonds. VIVIUM biedt vier fondsen aan: de Managed 
Funds. VIVIUM wordt als beheerder bijgestaan door Bank Degroof, een grote 
en zeer ervaren speler in het Belgische beleggingslandschap.

In gunstige marktomstandigheden kan een belegging in een Tak 23-luik uw 
spaargeld bijkomend rendement opleveren. 

De kenmerken van onze beleggingsfondsen vindt u in het beheersreglement, 
beschikbaar bij uw makelaar of op www.vivium.be.  

U kunt steeds uw fondskeuze wijzigen. De wijziging wordt dan doorgevoerd 
voor de premie en de opgebouwde reserves. 

Uw	beleggingsfonds

Kenmerken van de vier Managed Funds, met een overzicht van de activaspreiding voor de onderliggende fondsen:

Stability	Fund Balanced	Fund Dynamic	Fund Agressive	Fund

Doelstelling	 
van	het	fonds

Met relatief veilige 

beleggingen beoogt 

het fonds een positief 

rendement te halen. De 

focus ligt hierbij eerder 

op veiligheid dan op 

rendement.

Het fonds mikt op een 

meerwaarde, gerealiseerd 

in een relatief veilige 

omgeving. Door een goede 

balans tussen aandelen 

en obligaties beperkt het 

fonds de volatiliteit.

Door een aangepaste 

beleggingsstrategie, 

met name een groter 

aandelenpakket, beoogt 

men via dit fonds een 

hoger rendement te 

behalen. De nadruk ligt 

hierbij in mindere mate 

op veiligheid. U mag hier 

een hogere volatiliteit 

verwachten.

Door 100% in aandelen te 

beleggen, streeft dit fonds 

naar hoge rendementen, 

met als gevolg een hoger 

risico en een hogere 

volatiliteit.

Risicoklasse	 
(op	schaal	0	tot	6)

2 3 4 5

Uw	beleggings-
producten

 obligaties
 aandelen
 liquiditeiten 

Obligaties: 65%

Aandelen: 25%

Liquiditeiten: 10%

spreiding

Aandelen:  
van 15% tot 30% 

Obligaties:  
van 40% tot 85%

Obligaties: 40%

Aandelen: 55%

Liquiditeiten: 5%

spreiding

Aandelen:  
van 40% tot 65% 

Obligaties:  
van 27,5% tot 55%

Obligaties: 12,5%

Aandelen: 85%

Liquiditeiten: 2,5%

spreiding

Aandelen:  
van 65% tot 100% 

Obligaties:  
van 0% tot 25%

Obligaties: 0%

Aandelen: 100%

Liquiditeiten: 0%

ISIN-code BE0389181174 BE0389440828 BE0389007379 BE0389180168

Wilt u meer weten over de VIVIUM Managed Funds? Raadpleeg dan onze brochure “Managed Funds”.
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Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve van het contract uitgekeerd. Wilt 
u dat uw nabestaanden vanaf de aanvangsdatum van uw contract een bedrag 
krijgen bij uw overlijden? Dat kan door een Kapitaal Overlijden te verzekeren. 
Elk jaar bestemmen we dan een stuk van uw premie daarvoor. 

Stel:	u verzekert een Kapitaal Overlijden van 30.000 euro. Dan krijgen uw 
nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hoger 
kapitaal opgebouwd? Dan krijgen zij dat bijeen gespaarde kapitaal.

Daarnaast kunt u een aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid nemen. 
VIVIUM biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of 
ongeval: 

I1		 VIVIUM betaalt de premie van uw hoofdwaarborg.  
 Uw pensioenkapitaal blijft dus verzekerd.

I2 	 VIVIUM betaalt een rente uit.

U kunt beide formules combineren binnen hetzelfde contract.

Uw totale pensioen per jaar mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste 
brutojaarloon.

Is dat wel zo? Dan verliest u een groot stuk van de fiscale voordelen van uw 
pensioenplan. De fiscus verwerpt de belastingaftrek voor premies die uw 
pensioen boven dat plafond tillen.

Opgelet:	voor de berekening van dat totale pensioen, worden uw wettelijke 
pensioen én al uw extralegale sommen (VAPZ, Top-Hat Plus Plan en 
groepsverzekering) samengeteld.

De precieze berekening van die 80%-regel is complex, maar uw makelaar 
heeft er de knowhow voor. Bespreek dus zeker met hem hoe ver u mag gaan 
in uw Top-Hat Plus Plan.

Uw	eventuele	aanvullende	 
waarborgen

Let	op	de	80%-regel
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Wat	zijn	de	risico’s?

VIVIUM biedt het Top-Hat Plus Plan aan in een Tak 21-levensverzekering die u eventueel kunt combineren met een Tak 
23-levensverzekering. 

Tak	21:

Sparen in een Tak 21-levensverzekering is kiezen voor veiligheid. U krijgt op uw gespaarde bedrag gegarandeerde 
intresten en kapitaalsgarantie. Uw kapitaal groeit elk jaar aan én is 100%	beschermd. De gewaarborgde rentevoet van 
kracht op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract. Voor de toekomstige stortingen 
kan deze rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract. 

Tak	23:

Wanneer u uw geld belegt in een beleggingsfonds, krijgt u geen rendementsgarantie van de verzekeringsonderneming. 
De doelstelling van een fonds is een meerwaarde te realiseren. De waarde van het fonds kan daardoor schommelen 
in de tijd. Als verzekeringsnemer draagt u het financiële risico dat daarmee verbonden is. Er is geen enkele formele 
garantie met betrekking tot de terugbetaling van het ingelegde kapitaal. De onderliggende fondsen kunnen immers zowel 
positieve als negatieve prestaties neerzetten. U kunt bijgevolg niet alleen winst boeken, maar ook verlies lijden. U mag 
echter niet vergeten dat sparen een operatie op lange termijn is. Door de lange horizon (10 jaar en meer) wordt het risico 
op verlies ingeperkt.

Tip: door uw premiebetaling te spreiden, maakt u van koersschommelingen gebruik om een hoger rendement te halen.

Wanneer u bovendien uw premie verdeelt over Tak 21 en Tak 23, kiest u voor de combinatie van een potentieel hoger 
rendement in Tak 23 met de veiligheid van Tak 21.
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Zelfs met een rentevoet van 0% brengt het Top-Hat Plus Plan meer op dan een loonsverhoging of een dividenduitkering. 
Een Top-Hat Plus Plan is de beste oplossing om aan pensioenopbouw te doen.

Wat	kan	een	Top-Hat	Plus	Plan	opbrengen?

Natuurlijk is een Top-Hat Plus Plan niet de enige manier om uw privépensioen te verhogen zonder uw huidige 
levensstandaard aan te passen. U kunt uzelf ook een loonsverhoging geven en die beleggen in uw pensioen. Maar op 
lange termijn is een Top-Hat Plus Plan altijd voordeliger. 

Voorbeeld:	

U bent 40 jaar en zaakvoerder van uw vennootschap met een jaarlijks belastbaar inkomen van 37.200 euro. U kunt 
2.500 euro bruto besteden hetzij aan een salarisverhoging, hetzij aan een premie voor een Top-Hat Plus Plan. Voor de 
volledigheid leggen we ook de uitkering in dividend ernaast.

Het Top-Hat Plus Plan wordt berekend met een totaal rendement van 0%, met een verzekerd kapitaal overlijden van 
30.000 euro (of de spaarreserve als deze hoger is).

Bedragen in Euro

Loonsverhoging

Extra	loon 2.500,00

Sociale	bijdrage -450,82

Brutoloon 2.049,18

Forfaitaire	 

beroepskosten	3%
-61,48

Belastbaar 1.987,70

Basisbelasting 894,47

Gemeentebelasting* -62,61

Forfaitaire	 

beroepskosten	3%
61,48

Nettoresultaat	per	jaar 1.092,10

Jaarlijks	belegd	aan	

1,5%	voor	25	jaar
33.324,31

Bedragen in Euro

Dividend	uitkering

Dividend 2.500,00

Vennootschapsbelasting -850,00

Saldo 1.650,00

Roerende	voorheffing	

25%
-412,50	

 

Netto	dividend	 1.237,50	

Jaarlijks	belegd	aan	

1,5%	voor	25	jaar
37.761,04

Bedragen in Euro

Top-Hat Plus Plan

Brutojaarpremie 2.500,00

Premietaksen -105,36

Netto-jaarpremie 2.394,64

Kapitaal	

Bruto	 

pensioenkapitaal
54.726,74

RIZIV	3,55% -1.942,80

Solidariteit	2% -1.094,53

Belastbare	som 51.689,41

Basisbelasting	10% -5.168,94

Gemeentebelasting* 
-361,83

Netto-resultaat	 

na	25	jaar
46.158,64

De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden en zowel de fiscaliteit als de eindtaxatie kan in de toekomst 

onderhevig zijn aan wijzigingen. Bovenstaande berekening (Top-Hat Plus Plan) werd gerekend met een gewaarborgde rentevoet van 0% en 

houdt geen rekening met een eventuele winstdeelname. 
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MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Koningsstraat 153  - 1210 Brussel - tel. +32 2 406 35 11

ZETEL ANTWERPEN 
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen - tel. +32 3 244 66 88 

VIVIUM N.V.
Lid van de P&V Groep

Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder codenummer 0051

KBO/BTW BE 0404.500.094 - RPR Brussel

EEn vraag? Uw makElaar kEnt hEt antwoord.
We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar we begrijpen dat u zich graag goed wilt informeren. 

En dat doet u best bij uw makelaar. Hij is onafhankelijk en weet u precies uit te leggen welke voordelen en 

voorwaarden aan deze verzekering verbonden zijn.

Top-Hat Plus Plan van VIVIUM 
•	 uw	vennootschap	spaart	voor	uw	pensioen	(via	maandelijkse	of	jaarlijkse	

premiebetalingen)
•	 u	betaalt	minder	belastingen	dan	bij	een	loonsverhoging	of	uitkering	van	

dividend
•	 u	behoudt	de	vrijheid	om	uw	pensioengeld	te	investeren	in	vastgoed
•	 u	hebt	zelf	de	touwtjes	in	handen	op	vlak	van	rendement.	U	kiest	zelf	in	welke	

zaken	er	belegd	wordt:	in	vastrentende	beleggingen	dan	wel	in	fondsen.

Deze	fiche	bevat	publicitaire	informatie.	De	modaliteiten	zoals	in	deze	brochure	zijn	
aangegeven,	zijn	geldig	op	het	moment	van	publicatie,	maar	kunnen	in	de	toekomst	
aan	wijzigingen	onderhevig	zijn.

Wilt	u	meer	informatie?	Contacteer	uw	makelaar.	Hij	brengt	uw	persoonlijke	situatie	
en	wensen	in	kaart,	en	adviseert	u	welke	financiële	oplossing	het	beste	bij	u	past.

Lees	de	Algemene	Voorwaarden	en	de	Financiële	infofiche	op	www.vivium.be	vóór	u	
uw	spaarplan	afsluit.


