Lijfrente

Vrij Aanvullend Pensioen
Pensioenkeuzes volgens uw behoeften

Vastetermijnrente
Kapitaal

Kapitaal en
Wanneer ontvang ik mijn Amonis-pensioen ?
rente
Welk bedrag mag ik verwachten ?
Het antwoord op deze vragen hangt af van
persoonlijke factoren. Aan u om de oplossing te kiezen die het beste bij u past.

Hoe ?
Rente of kapitaal
U kan uw Amonis-pensioen opnemen als kapitaal of in
maandelijkse rente.
Kapitaal : u neemt het bedrag van uw pensioenrekening in
één keer op.
Maandelijkse rente : uw pensioenrekening wordt omgezet
in een bedrag dat maandelijks wordt gestort. Deze formule
garandeert een regelmatig inkomen bovenop uw wettelijk
pensioen.
De basisrente van toepassing bij uw pensioenopname
wordt inbegrepen in de berekening van de omzetting van
het kapitaal in een maandelijkse rente. Op die manier blijft u
van de basisrente genieten tijdens de volledige periode dat
de rente wordt gestort. De Algemene Vergadering kan ook
jaarliks beslissen om uw rente te verhogen met een
winstdeelname.
Amonis stelt 2 types van maandelijkse rente voor :
- De lijfrente wordt u levenslang gestort. U ontvangt dus
een aanvullend inkomen tijdens de volledige duur van uw
pensioen. De lijfrente kan :
 Overdraagbaar zijn : na uw overlijden blijft de
begunstigde van uw keuze een percentage van uw rente –
meestal 66% - maandelijks ontvangen.
 Niet overdraagbaar zijn : de stortingen stoppen bij uw
overlijden.

- De vastetermijnrente wordt gestort gedurende een
periode die u kiest tussen 10 en 30 jaar. Bij overlijden vóór
het einde van de looptijd, wordt het saldo van het kapitaal
gestort in uw nalatenschap.

Rente en kapitaal
U kan ook kiezen voor een combinatie van rente en
kapitaal. Een deel van uw Amonis-pensioen wordt
opgenomen als kapitaal. Het saldo wordt maandelijks
gestort als lijfrente of vastetermijnrente

Wanneer ?
Conform de wet van 18/12/2015 kan u uw VAP kapitaal
opnemen vanaf het moment waarop u aan de leeftijds- en
loopbaanvoorwaarden voldoet om het vervroegd wettelijk
pensioen te mogen opnemen, en ten laatste op het
moment van effectieve opname van het wettelijk pensioen.
Overgangsmaatregelen zijn voorzien voor volgende
leeftijdscategoriëen : indien u voor 1959 bent geboren kan
u uw VAP kapitaal vanaf 60 jaar opnemen, vanaf 61 jaar
indien geboren in 1959, vanaf 62 jaar indien geboren in
1960 en vanaf 63 jaar indien geboren in 1961

Contact
Bel gratis naar 0800 96 119 of schrijf naar info@amonis.be - www.amonis.be

Belasting in 2 luiken
Bij pensioenopname

Bij inning van de rente

De Staat houdt 2 taksen in op het totale pensioenkapitaal :
een RIZIV-taks van 3,55% en een solidariteitstaks van
maximum 2%.

Deze belasting komt bovenop de belasting volgens fictieve
rente, wanneer u opteert voor het Amonis-pensioen in
lijfrente of vastetermijnrente.

Daarna wordt uw pensioen belast volgens het principe van
de fictieve rente, fiscaal de meest voordelige formule. U
geeft een deel van uw pensioenkapitaal aan gedurende een
beperkt aantal jaren. Het aan te geven percentage en het
aantal jaren van aangifte hangen af van uw leeftijd bij
opname van het Amonis-pensioen:
Leeftijd bij
pensioen

Aantal jaren

Percentage

60 jaar

3,5%

13 jaar

61 en 62 jaar

4%

13 jaar

63 en 64 jaar

4,5%

13 jaar

65 jaar*

5%

10 jaar

* 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030

Dit aan te geven percentage wordt uitsluitend berekend op
uw basiskapitaal (uw stortingen gekapitaliseerd aan de
basisrente). De winstdeelname (niet gegarandeerd kapitaal)
wordt daarentegen niet belast.

U geeft tijdens de duur van de rente jaarlijks 3% aan van uw
nettokapitaal. Dit bedrag wordt jaarlijks onderworpen aan
de roerende belasting van 30%

Sociale voordelen RIZIV
U stopt met uw beroepsactiviteit ?
U behoudt het recht op de sociale voordelen van het jaar
van pensioenopname. Vraag ze aan, ook al neemt u uw
wettelijk pensioen op in het begin van het jaar.

U blijft een geconventioneerde activiteit uit
oefenen na uw wettelijk pensioenleeftijd ?
Dan blijft u van de sociale voordelen genieten zolang u uw
wettelijk pensioen niet ontvangt

Indien u beroepsactief blijft en uw wettelijk pensioen niet
opneemt vóór de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf
2025 en 67 jaar vanaf 2030), dan is de belasting nog
voordeliger. De fictieve rente wordt op 80% van uw
basiskapitaal berekend en niet op het totale bedrag.

Amonis,
50 jaar

Deze fictieve rente wordt belast aan uw marginale
aanslagvoet samen met uw andere beroepsinkomsten.

Wat is de beste keuze ?

Update : januari 2017

Uw beslissing heeft als doel de continuïteit van uw levensstandaard
na uw actieve loopbaan verder te verzekeren. Deze beslissing hangt
af van uw persoonlijke projecten, uw gezondheidstoestand, uw
gezinssituatie …
Wij informeren u graag bij deze keuze, de beslissing ligt in uw handen.
Indien u niet onmiddellijk uw kapitaal nodig hebt, zal de herinvestering
van uw geld in een rente u toelaten te blijven genieten van de basisrente
en eventueel van een winstdeelname.

1967-2017

Ons professionalisme
erkend
Verkozen tot Beste
Belgische pensioenfonds :
- 2010, 2012, 2015 en 2016 :

World Finance Award
- 2001, 2003, 2006, 2010, 2014 en 2016 :

IPE Award
(Investment & Pensions Europe)

Om van een levenslang inkomen bovenop het wettelijk pensioen te genieten,
raden wij u de lijfrente aan.
De vastetermijnrente biedt de beste oplossing om de financiële belangen van
uw familie veilig te stellen

Contact
Bel gratis naar 0800 96 119 of schrijf naar info@amonis.be - www.amonis.be

