Optimal Pension Comfort
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen
Leef voor 100% nu en later ...

Flexibiliteit
Dubbel fiscaal
voordeel

Met het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)
bouwt u aan een pensioenkapitaal op maat,
tegen de voordelige fiscale voorwaarden van
de 2de pensioenpijler en beschermt u uw financiële
zekerheid tijdens uw loopbaan.

Hoog
rendement

Dubbel fiscaal voordeel

Rendement

De meest voordelige fiscaliteit

Een hoge basisinterest

Tot 3.966,671 euro aftrekbaar elk jaar.

1,2% basisinterest in 2022, eventueel verhoogd met een
winstdeelname.

De VAPZ-bijdrage wordt van de hoogste schijf van uw
inkomen afgehouden. U geniet dus van een fiscale
besparing aan de hoogste aanslagvoet: 54% (inclusief de
gemeentebelasting: gemiddeld 8%) vanaf een jaarlijks
inkomen van 42.370 euro.

Amonis is een OFP – Organisme voor de Financiering van
Pensioenen – die geen aandeelhouders noch externe
tussenpersonen moet vergoeden. Het geheel van haar
winst kan dus onder haar leden verdeeld worden.

Minder sociale bijdragen

De rentabiliteit van uw spaargeld verhoogt omdat er geen
beheerskosten en slechts beperkte instapkosten zijn.

Door de vermindering van uw belastbaar inkomen,
worden uw sociale bijdragen als zelfstandige op een
lagere basis berekend. Tot 20,5% extra voordeel.

Gemiddeld 3,39% jaarlijks netto
rendement over de laatste 15 jaar

Bij pensioenopname geniet uw kapitaal van het bijzonder
gunstige fiscaal regime van de fictieve rente.

Tip voor een optimaal rendement:

Het VAPZ is cumuleerbaar met een groepsverzekering,
individuele pensioentoezegging, langetermijnsparen en
pensioensparen. ••

Dankzij de (para-)fiscale voordelen
kan u tot 62% van uw bijdragen
recupereren!

Door elk jaar uw bijdrage in januari in plaats van
december te storten, versnelt u de opbouw van uw
pensioenkapitaal. ••
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Flexibiliteit

Waarborgen

Een spaarpot op maat

Ook tijdens uw loopbaan

U kiest zelf elk jaar het bedrag dat u wil storten
tot maximum 9,4% van uw referentie-inkomen
geplafonneerd op 42.370 euro.

Bovenop het pensioenluik geven de solidariteitsdekkingen
een extra financiële zekerheid aan u en aan uw naasten,
tijdens uw loopbaan.

Tot 3.966,671 euro per jaar
U stort wanneer dit u het best past. Denk eraan: hoe
vroeger u in het jaar stort, hoe vroeger uw stortingen van
het rendement genieten.

Welk referentie-inkomen
in 2022?
Geconventioneerde loontrekkenden en ambtenaren:
uw netto belastbaar inkomen van het jaar 2022.
Zelfstandigen: uw netto belastbaar inkomen van 2019,
na indexatie en na aftrek van uw beroepskosten en sociale
bijdragen2.
Het VAPZ is toegankelijk voor alle vrije beroepen:
- zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, in eigen naam of
in vennootschap, en meewerkende echtgenoten;

- I nvaliditeit: Amonis stort uw pensioenbijdragen
voor u, voor elk jaar van invaliditeit tot uw wettelijke
pensioenleeftijd.
Zo bent u zeker van uw pensioenopbouw.
- M
 oederschap: bij een geboorte stort Amonis 442,50
euro bruto op uw bankrekening en een eenmalige
bijdrage op uw pensioenrekening.
- V
 roegtijdig overlijden: Amonis stort een bijkomend
overlevingspensioen aan uw naasten.
Dit supplement komt bovenop uw persoonlijke
spaarpot.
- A
 fhankelijkheid na pensioenleeftijd: een maandelijkse
rente komt bovenop uw pensioen om de hulp van een
derde te kunnen financieren. ••
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Dit bedrag vindt u op uw aanslagbiljet van 2019.

- loontrekkenden of ambtenaren indien ze
geconventioneerde zorgverleners zijn. ••

Vertrouw op Amonis

Update: januari 2022

en geniet van het leven
Als grootste pensioenfonds van België voor zelfstandigen en
vrije beroepen stelt Amonis meer dan 50 jaar ervaring ten
dienste van haar leden.
Meer dan 28.500 leden vertrouwen op Amonis voor het beheer
van hun sociale voordelen RIZIV en hun VAPZ, voor een totaal
vermogen van meer dan 2 miljard euro.
Als specialist van de 2de pensioenpijler kiest Amonis voor
een persoonlijke aanpak en bekijkt elke situatie afzonderlijk
om diensten te kunnen bieden die aangepast zijn aan ieders
behoeften. Geen externe tussenpersoon kan de producten van
Amonis verkopen. ••

Ons
professionalisme
erkend
Verkozen tot Beste
Belgische pensioenfonds
- 2010, 2012, 2015, 2016 en 2017: World Finance Award
- 2001, 2003, 2006, 2010, 2014 en 2016: IPE Award

(Investment & Pensions Europe)
- 2020: IPE Award in de categorie Active Management
- 2018, 2020 en 2021: IPE Award in de categorie Risk

Management
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