
Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen1

Het V.A.P.Z.: een zelfstandige die 
kan rekenen, hapt toe!



∫  Meer belastingvermindering
 U bent zelfstandige of meewerkende echtgeno(o)t(e) en 

zoekt een fiscaal voordelig pensioenplan? Met het 
V.A.P.Z. betaalt de fiscus u tot meer dan de helft van uw 
bijdragen terug. U kunt immers tot 3.027,09 EUR (cijfer 
2014) aftrekken als beroepskosten. Zo vermindert u 
aanzienlijk uw sociale bijdragen en belastingen.

  Zelfs voor starters!
 U bent net gestart? Wacht dan niet langer! Zo kunt u 

van bij uw eerste belastingaangifte profiteren van aan-
zienlijke belastingverminderingen.

∫  Meer pensioen
 Bij uw pensionering ontvangt u het opgebouwde kapi-

taal. Geen overbodige luxe want het wettelijk pensioen 
voor zelfstandigen bedraagt gemiddeld slechts 800 
EUR per maand. 

∫  Meer pensioenkapitaal voor uw geld
 Uw contract wordt zeer gunstig belast: geen belastin-

gen op uw bijdragen tijdens de duur van het contract 
en bij uw pensionering wordt het meest voordelige 
taxatieregime toegepast2!

Een zelfstandige die kan rekenen,  
hapt toe!
 
Met een V.A.P.Z. hebt u meer voordelen, 
nu en bij uw pensionering.

Bedrag

Uw bijdrage 3.027,09 EUR

Uw jaarlijkse winst  
• op de sociale bijdragen (22,00 %) 
• op uw belastingen (53,50 %)

665,96 EUR
1.263,20 EUR

Uw totale jaarlijkse winst 1.929,16 EUR
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∫  Meer waarborgen voor uw hypothecair krediet
 U kunt uw V.A.P.Z. steeds gebruiken als waarborg voor 

het verwerven, bouwen of verbouwen van een woning 
 gelegen in de Europese Economische Ruimte6.

∫  Meer inkomsten bij arbeidsongeschiktheid
 Met het luik “arbeidsongeschiktheid” krijgt u een 
 vervangingsinkomen bij ziekte of na een ongeval. 
 Een waarborg op maat, eveneens aftrekbaar als 
 beroepskost.

∫  Meer zekerheid voor uw naasten
 De begunstigde(n) van uw contract krijgt(en) een 
 vooraf bepaald kapitaal indien u overlijdt vóór uw 
 pensionering.

∫  Meer flexibiliteit
 Uw situatie verandert? Uw V.A.P.Z. kan op elk ogenblik 

worden aangepast in functie van uw nieuwe priori-
teiten, of het nu gaat om uw begunstigde(n), uw 
dekking in geval van overlijden of arbeidsongeschikt-

 heid, of het bedrag toegekend aan uw V.A.P.Z.. 

∫  Meer rendement voor uw pensioen
Het V.A.P.Z. van AG Insurance biedt niet enkel fiscale 
voordelen, het levert ook een zeer aantrekkelijk rende-
ment op. U kunt kiezen uit twee performante spaarfor-
mules, in functie van uw behoeften: 

- 2 % gewaarborgd3 + winstdeling4. 
- kapitaalwaarborg (0 %) + winstdeling4. 

Basisrentevoet



Profiteer nu ook van deze voordelen.

1 Dit Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (V.A.P.Z.) is een individuele 
levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. De Algemene- en product-
voorwaarden  en de kostenverdeling van deze pensioenverzekering zijn 
beschikbaar bij uw makelaar of op de maatschappelijke zetel.

2 Fiscaal regime in voege op 01/01/2014. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.
3 Basisrentevoet in voege op 01/01/2014. Wijzigingen zijn steeds mogelijk.  

De rentevoet in voege op het moment van de ontvangst van de bijdrage is  
gewaarborgd voor deze bijdrage tot aan het einde van het contract.

4 De winstdeling is niet gewaarborgd en wordt elk jaar bepaald in functie van de 
resultaten van het in de bijzondere voorwaarden vermelde fonds.

5 Brutorendementen 2013 onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene 
aandeelhoudersvergadering. De rendementen uit het verleden houden geen 
waarborg in, noch een beperking voor de toekomst.

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

Contacteer ons meteen om een V.A.P.Z.1 
te onderschrijven

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.
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  Uw makelaar

AG Insurance nv  –  RPR Brussel  –  BTW BE 0404.494.849  –  www.aginsurance.be
E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel  –  Tel. +32(0)2 664 81 11  –  Fax +32(0)2 664 81 50
Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale 
Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel   
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Adriaen 


