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  Tak 21-levensverzekering 

 
 
 
 

 

 

 

 

Zorg vandaag al voor later!  
 
Met het KBC-Life Pension Plan – VAPZ bouwt de zelfstandige op een fiscaal voordelige manier een bijkomend 
pensioen op, naast zijn bescheiden wettelijk pensioen. Het biedt u de zekerheid van een gegarandeerd rendement. 
Die garantie kan eventueel aangevuld worden met een variabele winstdeling, afhankelijk van de economische 
conjunctuur en de resultaten van KBC Verzekeringen. 
 

Alvast enkele argumenten 
 
• Betaal vandaag al minder belastingen en sociale bijdragen … 

 
• en geniet later van een extra pensioenkapitaal! 

 
• Profiteer van een gunstige eindbelasting van het opgebouwde kapitaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iets voor u?  

  

Productscore: 

 
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt rekening met de beweeglijkheid in de 
markt, maar ook met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling 
van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten 
en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u onder Productscore verderop in 
dit document. 

 
 
 
 
 

Risicoprofiel klant:  
vanaf ‘zeer defensief’ 
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring 
in financiële zaken, uw financiële draagkracht en beleggingsdoelstellingen. 
Bij voorkeur vanaf een zeer defensief risicoprofiel. Vraag raad aan uw 
KBC-adviseur. Kijk op http://www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige 
overzicht van de risicoprofielen klanten. 

 
 
  

http://www.kbc.be/risicoprofiel
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KBC-Life Pension Plan - VAPZ 

Specificaties 

JURIDISCHE VORM Tak21-levensverzekering op naam 
MUNT EUR 
LOOPTIJD De verzekering wordt afgesloten met een minimum duurtijd van 10 jaar. 

De verzekering eindigt bij het overlijden van de verzekerde. 
STORTING Minimaal streefbedrag per jaar is 288 euro (inclusief taks en kosten). 

Minimaal bedrag per storting is 24 euro (inclusief taks en kosten). 
INTEKENING Doorlopend 
WAARBORGEN Hoofdwaarborg: 

Uitkering van de reserve bij de wettelijke pensionering van de verzekerde of bij overlijden van de verzekerde vóór deze 
pensionering onder de vorm van een kapitaal of een rente. 
2 formules: 

- ‘gewone’ pensioenovereenkomst; 
- ‘sociale’ pensioenovereenkomst: 10% van premie wordt besteed aan aanvullende solidariteitsprestaties1 - 

enkel mogelijk bij premie-opvraging via Acerta. 
Aanvullende waarborgen: 
De reserve die uitgekeerd wordt bij overlijden, kan – mits betaling van de toepasselijke premies2 – worden aangevuld: 
* Bij overlijden: 

- tot een bepaald kapitaal  (minimum 10 000 euro); 
- met een bepaald kapitaal (minimum 10 000 euro). 

* Bij overlijden door ongeval: 
Bij overlijden of bestendige en volledige fysiologische ongeschiktheid door ongeval: met een extra uitkering van één of 
tweemaal de uitkering overlijden. 

BEGUNSTIGING Wordt als begunstigde bij overlijden aangeduid: 
de wettelijke echtgenoot van de verzekerde en bij ontstentenis van deze, de kinderen nu of later uit de verzekerde 
geboren, en bij ontstentenis van deze, de nalatenschap van de verzekerde; of de kinderen nu of later uit de verzekerde 
geboren, en bij ontstentenis van dezen, de nalatenschap van de verzekerde; of de nalatenschap van de verzekerde; of de 
wettelijk samenwonende partner of de op het polisvoorstel meegedeelde samenwonende partner. 

  

Opbrengst 

INTERESTOPBRENGST Voor elke storting garandeert KBC Verzekeringen een interestopbrengst tot de contractuele einddatum. 
Op 1 oktober 2016 bedraagt de interestopbrengst voor alle stortingen 0,75%. 
Voor toekomstige stortingen kan de gegarandeerde interestvoet wijzigen. KBC Verzekeringen bepaalt tijdens de duur 
van het contract, in functie van de situatie op de financiële markten en/of van een wijziging van de wettelijke 
bepalingen, de interestvoet die van toepassing is. U kunt zich hieromtrent steeds en zeker voordat u een bijkomende 
storting verricht, bij KBC Verzekeringen informeren. 

WINSTDELING Als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten, kan die opbrengst 
jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. 
U kan enkel in aanmerking komen voor winstdeling als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

- in de loop van het jaar is tenminste 245 euro gestort; 
- op het einde van het jaar bedraagt de reserve tenminste 2 475 euro. 

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden. 
In het aanvangsjaar gelden deze voorwaarden niet. 
De winstdeling wordt berekend op basis van de verworven reserve op 31 december van het vorige kalenderjaar. Ze 
wordt toegekend aan de contracten in voege op 31 december van dat kalenderjaar en is verworven op 1 januari 
daaropvolgend. 

  

Risico 
 

WAARBORG Tak21-levensverzekering met gewaarborgd rendement waarbij het beleggingsrisico wordt gedragen door de 
maatschappij. 

  
1   De solidariteitsprestaties worden beschreven in het solidariteitsreglement, op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij uw KBC-tussenpersoon. 
2   Een tabel met de premievoeten voor de dekking van het overlijdensrisico kan kosteloos verkregen worden bij de KBC-tussenpersoon. 
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KBC-Life Pension Plan - VAPZ 

Productscore 
 

PRODUCTSCORE  1 op een schaal van 1 (meest defensief) tot 7 (meest dynamisch) 
 Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen. 

We brengen de beleggers via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte als het risicoprofiel wijzigt 
(productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 
4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). 
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores vindt u op 
www.kbc.be/productscore. 

 

Kosten 

TOETREDINGSKOSTEN 5% op het bedrag van elke storting  
UITTREDINGSKOSTEN 5% daalt met 1% per jaar gedurende de laatste vijf jaar van het contract. 

Geen uittredingskosten bij wettelijke pensionering of vervroegde pensionering en op voorwaarde dat het contract al 
tenminste 10 jaar loopt. 

BEHEERSKOSTEN Geen 
  

Liquiditeit 

OPVRAAGBAARHEID U kunt de reserve van uw contract ook opvragen in de loop van het contract. Dit is enkel mogelijk: 
- in geval van reserve-overdracht naar een andere pensioeninstelling; 
- vervroegde afkoop van zodra u met wettelijk pensioen zou kunnen gaan. 

* Gedeeltelijke afkoop/opname: 
Een gedeeltelijke opvraging leidt tot een vermindering van de uitkering op de einddatum. 
* Volledige afkoop/opname: 
Een gehele opvraging heeft de opzegging van uw contract tot gevolg. 
* Recht opvoorschot: 
Mogelijk, enkel indien het gaat om de verwerving van onroerende goederen gelegen binnen de Europese Economische 
Ruimte die belastbare inkomsten opbrengen. 

  

Fiscaliteit  

ALGEMEEN Fiscaal voordeel: 
Stortingen aftrekbaar als bedrijfslast zodat fiscaal voordeel = marginale aanslagvoet 

- Formule ‘gewone’ pensioenovereenkomst: 
Op een premie van maximaal 8,17% van het geherwaardeerde nettobelastbaar bedrijfsinkomen (van 3 jaar 
voordien) met een absoluut maximum van 3 187,04 euro (inkomstenjaar 2018). 
minimumpremie = 100 euro 

- Formule ‘sociale’ pensioenovereenkomst: 
Op een premie van maximaal 9,40% van het geherwaardeerde nettobelastbaar bedrijfsinkomen (van 3 jaar 
voordien) met een absoluut maximum van 3 666,85 euro (inkomstenjaar 2018).  
minimumpremie = 111,11 euro 

Sociaal voordeel: 
Het inkomen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden berekend, wordt verminderd met premie VAPZ. Gevolg: u 
moet minder sociale bijdragen betalen. 

VERZEKERINGSTAKS Er is geen premietaks verschuldigd. 
FISCALITEIT UITKERING Bij uitkering wordt van het kapitaal (inclusief winstdeling) een RIZIV-heffing van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 

maximum 2% afgehouden. 
Het kapitaal opgebouwd via winstdeling is vervolgens vrij van belastingen. 
Het andere gedeelte van de uitkering geniet een gespreide belastbaarheid als beroepsinkomen volgens het regime van 
de fictieve rente. 

SOLIDARITEITSPRESTATIES2 De premievrijstelling wordt niet belast. 
De rente bij blijvende invaliditeit wordt belast als pensioen, bij tijdelijke invaliditeit als vervangingsinkomen. 

2   De solidariteitsprestaties worden beschreven in het solidariteitsreglement, op eenvoudig verzoek te  verkrijgen bij uw KBC-tussenpersoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbc.be/productscore
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Informatie  
 

ALGEMEEN Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie die geldig was op het moment waarop ze werd 
opgesteld en die kan wijzigen in de toekomst. De verantwoordelijke uitgever is KBC Verzekeringen. Ze bevat 
geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken 
van het product. Uitgebreide informatie over dit product vindt u in de algemene voorwaarden en op de 
financiële informatiefiche. U kunt deze informatie verkrijgen via uw KBC- of CBC-tussenpersoon of via 
www.kbc.be/ondernemers of www.cbc.be/entreprendre. 

RECHT Dit product  is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische 
rechtbanken. 

KLACHTEN Uw tussenpersoon is uw eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten.  
Bij klachten kunt u zich ook wenden tot klachten@kbc.be,  tel. 0800 620 84 (gratis) of de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as 

VERZEKERAAR KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België BTW  
BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB  
Verzekeringsonderneming die behoort to de KBC-groep en die is toegelaten voor alle takken onder code 
0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,  
1000 Brussel, België.  

LEXICON Kijk zeker op www.kbc.be/lexicon voor het volledige overzicht van financiële en economische termen. 
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