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Fundamenten van het 
Belgisch 
pensioenlandschap
Een reis door de diverse pijlers …

Benny De Cauwer

Algemene inleiding
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• Wanneer we spreken over het Belgisch pensioenlandschap dan komen we al snel uit 
bij een schematische voorstelling van het pensioenlandschap in verschillende pijlers.

Indeling
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• Opbouw rond 4 pijlers:

- 1e pijler : het wettelijk pensioen, berust op een repartitiesysteem.Het maakt deel uit 
van de SZ en wordt in hoofdzaak gefinancierd door sociale bijdragen.

- 2e pijler : het arbeidsgebonden aanvullend pensioen, berust op een 
kapitalisatiesysteem, fiscaal ondersteund (fiscale stimuli).

- 3e pijler : het individueel aanvullend pensioen, berust op een kapitalisatiesysteem, 
fiscaal ondersteund (fiscale stimuli).

- 4e pijler :  individueel aanvullend pensioen, berust op een kapitalisatiesysteem, 
echter niet fiscaal ondersteund (geen fiscale stimuli)

Het pensioenlandschap
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Pensioenhervormingen
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• De 8 pensioenhervormingen van de regering Michel:
- Zware beroepen

- Aanpassingen aanvullende pensioenen

- Deeltijds pensioen

- Gemengd pensioen

- Harmonisering pensioenstelsels

- Relatie arbeidsprestaties en pensioenbedrag

- Mypension.be

- Pensioen met punten

Pensioenhervormingen
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Wijzigingen vanaf 2019
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• Lijst met zware beroepen

• Hervorming van de ambtenarenpensioenen

• Pensioen met punten

• Verdere afbouw SWT

Naar een volgende regering …
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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Uit de regeerverklaring De Croo
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In aanloop naar het voorstel van de pensioenminister
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Het voorstel Lalieux
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Het voorstel Lalieux
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Het voorstel Lalieux
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Commissie Pensioenhervorming
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Zes aanbevelingen voor uw pensioen (NN)
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Focus op de eerste Pijler
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• Of wat we omschrijven als het wettelijk pensioen.

• Concreet stelt zich de vraag of er een wettelijk pensioen is en waarop dit gebaseerd is. 
We gaan dus even kijken in welke mate de Sociale Zekerheid zaken heeft voorzien op 
vlak van pensioenvorming.

De eerste pijler …
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• De klassieke sociale zekerheid bevat zeven 
takken:

1. rust- en overlevingspensioenen;

2. werkloosheid;

3. arbeidsongevallenverzekering;

4. beroepsziekteverzekering;

5. gezinsbijslag;

6. verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen;

7. jaarlijkse vakantie.

Sociale zekerheid/bijstand

• Sociale bijstand. Hiermee wordt 
bedoeld:

1. leefloon (en sociale bijstand in 
brede zin);

2. inkomensgarantie voor 
ouderen;

3. gewaarborgde gezinsbijslag;

4. tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap
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• Vanuit SZ spreken we dus over twee soorten pensioenen:
- Een rustpensioen = een uitkering die je ontvangt door vroegere tewerstelling nadat je een bepaalde keeftijd hebt 

bereikt

- Een overlevingspensioen is een uitkering die je ontvangt wegens de tewerkstelling van de overleden 
echtgeno(o)t(e).  Deze wordt niet behandeld in het bestek van deze opleiding.

Over welke pensioenen hebben we het binnen de SZ?
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• Het klassieke sociale zekerheidsstelsel valt globaal genomen uiteen in drie stelsels:

1. Werknemers

2. Zelfstandigen

3. Ambtenaren 

Sociale zekerheid: stelselgebonden
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• Bijdragen :
- werkgever/werknemer

- Zelfstandigen

- Overheid voor ambtenaren

• Rijkstoelage (belastingen)

• Alternatieve financiering

Sociale zekerheid: financiering
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• Demografische evolutie

• Hogere levensverwachtingen

• Sociologische evolutie

• Arbeidsontwikkelingen

Sociale zekerheid: evoluties
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• Pensioenleeftijd

• Vervroegd pensioen

• Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Vanaf wanneer kan ik op rustpensioen?
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• De wettelijke pensioenleeftijd is thans 65 jaar voor mannen en vrouwen. Voor 
sommige categorieën van ambtenaren of werknemers kan de leeftijdsgrens hoger 
liggen (voor magistraten bijvoorbeeld) of lager liggen (bijvoorbeeld voor sommige 
militairen, voor mijnwerkers, piloten of zeevarenden.

De wettelijke pensioenleeftijd
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Wanneer (vervroegd) pensioneren?
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Wanneer (vervroegd) pensioneren?
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Stelsel met werkloosheidstoeslag (SWT)
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Feitelijke pensioenleeftijd 
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• In het werknemersstelsel is deze pensioenregeling niet verplicht. Een werknemer kan dus , als de werkgever 
akkoord is, nog na zijn 65ste verjaardag blijven werken. Hij moet dan wel dezelfde bijdrage betalen als de andere 
actieven, en dus eveneens bijdragen voor de pensioenen.

• Ambtenaren daarentegen moeten ten laatste op hun 65ste op pensioen behoudens enkele uitzonderingen hierop. 
Ze kunnen evenwel in dienst worden gehouden na 65 als ze dit zelf vragen en als de werkgever dit goedkeurt.

Doorgaan na pensioenleeftijd
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Ons pensioensysteem: repartitie
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Wat krijg ik nu als ik op pensioen ga?
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• De berekening is afhankelijk van :

➢ De duurtijd van de beroepsloopbaan

➢ De grootte van het beroepsinkomen

➢ De gezinstoestand (gezin of alleenstaande)

• Formule :

Per jaar beroepsloopbaan :

1/45 * beroepsinkomen (= wedde of loon) * 75% of 60%

de resultaten per jaar beroepsloopbaan worden dan samengeteld

Rustpensioen voor WN: Formule
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• Het aantal jaren beroepsloopbaan :

✓De jaren waarin de pensioengerechtigde heeft gewerkt (= actieve jaren) en de gelijkgestelde of geregulariseerde
jaren

✓Elk jaar telt voor 1/45e – het maximum is 45/45. Op vandaag rekent men eigenlijk in gewerkte dagen. Een volledige
loopbaan is 14.040 dagen.

✓Een volledige loopbaan bedraagt dus 45 jaren en geeft recht op een volledig pensioen

Rustpensioen voor WN: Loopbaan
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Afkoop studiejaren
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Afkoop studiejaren
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Afkoop studiejaren
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Afkoop studiejaren
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Afkoop studiejaren
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• Het beroepsinkomen (wedde of loon) :

✓ Actieve jaren : werkelijk verdiend beroepsinkomen, echter begrensd tot een maximumbedrag en geherwaardeerd

✓ Gelijkgestelde of geregulariseerde jaren : forfaitair of fictief inkomen en geherwaardeerd

Loon
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Loonplafond
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Loonplafond
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Loonplafond
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Loonplafond
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Loongrens evolutie
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Normaal Gedifferentieerd
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Voorbeeld

97

• De gezinstoestand :

✓ Gezinshoofd : 75% (= gezinspensioen)

Alleenstaande : 60% (= alleenstaandepensioen)

Het alleenstaandepensioen bedraagt m.a.w. 80% van een rustpensioen.

✓ Er zijn voorwaarden gekoppeld aangaande het rustpensioen.

✓ Er worden meer alleenstaandepensioenen uitbetaald door het feit dat steeds vaker beide partners een eigen carrière uitbouwen.

Gezinstoestand
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• Globaal genomen kan je stellen dat voor het rustpensioen voor zelfstandigen dezelfde parameters worden
gehanteerd dan bij de loontrekkenden.

• De berekening is afhankelijk van :

➢ De duurtijd van de beroepsloopbaan

➢ De grootte van het beroepsinkomen

➢ De gezinstoestand (gezin of alleenstaande)

Er is wel een correctie op de berekening die we zouden kunnen samenvatten als een correctie omdat er globaal genomen minder bijdrage werden
betaald voor het pensioen.

Rustpensioen voor zelfstandige
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Formule WP = (aantal kwartalen/4) / duur volledige loopbaan * Beroepsinkomen * x% * 

harmonisatiecoëfficient

Breuk 1/45 per jaar bewezen beroepsbezigheid als zelfstandige of helper

Beroepsinkomen •Jaren voor 1984: forfaitaire bezoldiging

•Jaren na 1984: werkelijke bezoldiging

•In voorkomend geval: fictieve bezoldiging

•Geherwaardeerd

•In voorkomend geval begrensd

Gezinstoestand •Gezinspensioen

•Alleenstaandenpensioen

•Pensioen voor uit de echt gescheiden echtgenoot

Harmonisatiecoëfficient •Weergave tussen uitgaven pensioenuitkering en totale uitgaven binnen sociaal statuut 
zelfstandigen

•Jaarlijks bepaald door regering

Rustpensioen voor zelfstandige
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• In 1984 werd het zelfstandigenpensioen niet langer forfaitair berekend maar op basis 
van het werkelijk inkomen.

• Aangezien de bijdrage voor een zelfstandige lager was dan voor een  bediende werd 
een correctiefactor ingevoerd.

• In 1996 werd het pensioenstelsel voor de zelfstandigen hervormd en ging men werk 
met twee correctiecoëfficiënten (een eerste tot de loongrens  voor de WN, een 
tweede op het verschil tussen deze grens en het eerste tussenplafond voor de 
bijdrageberekening voor de zelfstandige).

• Voor pensioenen ingegaan op 1 januari 2020 wordt voor de loopbaanjaren vanaf 2019 
nog slechts rekening gehouden met 1 coëfficiënt nl. 0,69154.

• Conclusie het pensioen op basis van een inkomen voor een zelfstandige met een gelijk 
inkomen als een WN zal dus ongeveer 1/3de lager liggen.

• Nieuw vanaf 2021 valt de correctiefactor weg.

Correctiefactor
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Voorbeeld
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Zelfstandig in bijberoep

ZZP = Zelfstandige 
zonder personeel
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• Een ambtenaar is een persoon die niet krachtens een arbeidsovereenkomst maar krachtens een statuut prestaties
verricht voor een werkgever uit de publieke sector

(federale – regionale – lokale besturen)

Opmerking : contractueel overheidspersoneel : sociaal statuut der werknemers !

• De berekening is afhankelijk van :

➢ De duurtijd van de beroepsloopbaan

➢ De tantième

➢ De grootte van het beroepsinkomen

Rustpensioen voor ambtenaar
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Rustpensioen voor ambtenaar: formule
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• Voor het merendeel van de ambtenaren uit de overheidssector is de referentiewedde sinds 1 januari 2012 gelijk 
aan de gemiddelde van de wedde van de laatste tien jaar van hun loopbaan.
Echter, voor zij die op 1 januari 2012 50 jaar oud waren, is de referentiewedde gelijk aan de gemiddelde wedde van 
de laatste 5 jaar van hun loopbaan.

✓Actieve jaren : werkelijk verdiend beroepsinkomen, echter begrensd tot een maximumbedrag en geherwaardeerd

✓Gelijkgestelde of geregulariseerde jaren : forfaitair of fictief inkomen en geherwaardeerd

Rustpensioen voor ambtenaar: referentiewedde
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✓De in de pensioenberekening toegepaste breuk die voor elk dienstjaar toegepast wordt. Dit is normaliter 1/60.

✓ In combinatie met het aantal dienstjaren betekent dit dat een ambtenaar met recht op een volledig pensioen 75%
(= 45/60) van het beroepsinkomen (althans het gemiddelde van de laatste 10 jaar ervan) uitbetaald krijgt.

✓De tantième wordt in veel gevallen afgezwakt.

Voorbeelden :

➢1/55 voor onderwijs

Iemand in het onderwijs dient slechts 41,25 jaar (= 75% van 55) te werken om een volledig pensioen te genieten !

➢1/50 voor politie

Iemand bij de politie dient slechts 37,50 jaar (= 75% van 50) te werken om een volledig pensioen te genieten !

➢1/30 of 1/35 voor magistratuur

Iemand in de magistratuur dient slechts 22,50 jaar (= 75% van 30) of 26.25 jaar (= 75% van 35) te werken om een
volledig pensioen te genieten !

Rustpensioen voor ambtenaar: tantième
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• Het aantal jaren beroepsloopbaan :

✓ De jaren waarin de pensioengerechtigde heeft gewerkt (= actieve jaren) en de gelijkgestelde of geregulariseerde jaren

✓ Elk jaar telt voor 1/45e – het maximum is 45/45

✓ Een volledige loopbaan bedraagt dus 45 jaren en geeft recht op een volledig pensioen

Rustpensioen voor ambtenaar: loopbaan
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• Ambtenaren kennen geen gezinspensioenen; er is enkel sprake van een alleenstaandenpensioenen.

Rustpensioen voor ambtenaar: gezinstoestand
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Rustpensioen voor ambtenaar: perequatie
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• 1/60 x de referentiewedde x het aantal aanneembare dienstjaren

• Voor het merendeel van de ambtenaren uit de overheidssector is de referentiewedde
sinds 1 januari 2012 gelijk aan de gemiddelde van de wedde van de laatste tien jaar 
van hun loopbaan.
Echter, voor zij die op 1 januari 2012 50 jaar oud waren, is de referentiewedde gelijk 
aan de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar van hun loopbaan.

• De referentiewedde wordt vermenigvuldigd met het aantal aanneembare 
dienstjaren en gedeeld door 60.
Voor bepaalde categorieën van ambtenaren (leerkrachten, militairen, politie enz.) 
wordt die breuk van 1/60 vervangen door een andere breuk.

Rustpensioen  ambtenaar 
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Pensioenhervorming ambtenaren
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Pensioenhervorming ambtenaren
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• In alle regelingen bestaan regels om kleine pensioenen te vermijden voor mensen die tijdens hun 
loopbaan een laag loon hadden.

• Zo kennen we in het werknemersstelsel een minimumrecht per loopbaanjaar en onder bepaalde 
gevallen recht op een minimumpensioen.

• Voor ambtenaren bestaat er het gewaarborgd minimumpensioen dat men kan krijgen met 20 jaar 
dienst in een hoofdambt of bij pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Rustpensioenen: minima
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Minimumpensioen werknemer
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Minimumpensioen zelfstandigen
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Minimumpensioen ambtenaar
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• Hoe hoger uw loon, wedde of beroepsinkomen, hoe hoger uw pensioen. Maar er is 
wel een bovengrens: voor werknemers wordt het jaarloon begrensd op 58.446,94 
euro. Wie meer verdient, bouwt op dat surplus geen extra pensioenrechten meer op. 
Een werknemer die 45 jaar lang aan de slag was en elk jaar (meer dan) het 
loonplafond verdiende, zal het maximumpensioen van 2.549 euro bruto ontvangen.

Maximumpensioen werknemer
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Maximumpensioen
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Maximumpensioen zelfstandige
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Maximumpensioen ambtenaar

127

Minimumpensioen ambtenaar
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129

• Solidariteitsinhouding (0 tot 2%)

• 3,55% RIZIV-inhouding (lage pensioenen 0%)

• Bedrijfsvoorheffing

• Voor ambtenaren is er ook nog een afhouding begrafenisvergoeding (0,5%)

Rustpensioen: afhoudingen
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Cijfers wettelijk pensioen
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Concreet (NB van 06/04/21)
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NB van 09/04/21

139

140

139

140



29-11-2021

71

141

142

141

142



29-11-2021

72

143

144

143

144



29-11-2021

73

145

146

145

146



29-11-2021

74

147

148

147

148



29-11-2021

75

149

Wat als …. effect op mijn pensioen
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Rustpensioen: verwachtingen
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NB 28/03/21
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Voorbeelden ‘De tijd’ – LV tot 90
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Voorbeelden ‘De tijd’ – LV tot 90
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Voorbeelden ‘De tijd’ – LV tot 90
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Voorbeelden ‘De tijd’ – LV tot 90
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Cijfers 2019
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Het Zilverfonds werd in 2001 opgericht door de paars-groene regering van Guy Verhofstadt (Open Vld) 
om de meerkosten verbonden aan de vergrijzing te verlichten voor de periode 2010-2030. 

Vanaf 2007 wordt dit fonds aangedikt met een vast percentage van geboekte begrotingsoverschotten. 
Maar bij gebrek aan dergelijke overschotten blijft de teller dus voorlopig staan op het totaalbedrag van 
18,8 miljard euro en kan het fonds niet bijkomend gefinancierd worden. 

Dit bedrag stelt overigens niet zoveel voor aangezien in België jaarlijks voor meer dan 33 miljard aan 
pensioenen wordt uitgekeerd. 

Ondertussen werd beslist het Zilverfonds te liquideren.

Zilverfonds
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Bijverdienen bij pensioen
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Inkomensgarantie voor ouderen
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Inkomensgarantie voor ouderen
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Inkomensgarantie voor ouderen

193

Focus op de tweede pijler
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Definitie aanvullend pensioen

195

• In de tweede pijler vinden we alle zaken die opgebouwd worden als aanvullend pensioen bij je 
beroepsactiviteit.

• Afhankelijk van je basisstatuut zal dus gekeken worden welke bijkomende zaken mogelijk zijn 
gekoppeld aan je beroepsactiviteit en statuut.

Focus op de tweede pijler
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• WAP

• WAPP

• WAPBL

• WAPZ

• WAPZNP

• WAPW

Specifiek wettelijk kader
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• Doel :
- Verschaffen van extra-wettelijke voordelen (= aanvullend pensioen) aan personeelsleden en/of bedrijfsleiders 

bovenop het wettelijke rust- of overlevingspensioen 

Groepsverzekering: doel
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• Contracten
- reglement = de spelregels bij een collectief pensioenstelsel

- rechten en plichten van de inrichter (= werkgever of rechtspersoon), de aangeslotene (= werknemer of 
bedrijfsleider) en de pensioeninstelling (= verzekeraar of voorzorgsinstelling)

- toelagecontract = toelagen werkgever

- bijdragecontract = eigen bijdragen in te houden op bezoldigingen

Groepsverzekering: betaling

209

210

209

210



29-11-2021

106

Vaste bijdrage (Defined Contribution)

✓Verbintenis tot het betalen van een vooraf vastgestelde bijdrage.

- Premie = 1% x Salaris

- Premie = 1% x Salaris < Loongrens + 3% x Salaris > loongrens

Vaste prestatie (Defined Benefit)

✓Verbintenis tot het uitkeren van een bepaalde prestatie op eindleeftijd in rente of kapitaal.

Prestatie in rente = (70% x Salaris – Schatting wettelijk pensioen)x diensttijd/40j

Prestatie in kapitaal = (2x Salaris < loongrens + 7 x S> loongrens)x diensttijd/40j 

•

Groepsverzekering: toezegging

211

• Cash Balance

✓ Een pensioentoezegging die erin bestaat om aan elke aangeslotene een prestatie te 
garanderen die wordt gevormd door de kapitalisatie van op bepaalde vervaldagen 
toegekende bedragen tegen een bepaald rendement.

✓ De vervaldagen en het rendement worden beschreven in het reglement.

✓ Het rendement kan als volgt uitgedrukt worden: 
- Nominale intrestvoet: vb 5%  (max 6%)

- Rendement met verwijzing naar een financieel instrument  gewaarborgd/uitgegeven door lidstaat 
EER 

• gemiddeld rendement over 5 laatste jaren van de OLO’s met looptijd 10 jaar op elke 31/12 
van het voorgaande jaar en met een 

• maximum gelijk aan de intrestvoet gewaarborgd door de WAP
• verhoogd met x%
•…

•

Groepsverzekering: toezegging

212
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213

Sind 1 januari 2016 is de minimum rendementsgarantie (MRG) ten laste van de werkgevers variabel en 
hangt ze af van het gemiddeld rendement van de OLO’s op 10 jaar over 24 maanden. 

Het te garanderen percentage komtg overeen met 65% van het gemiddeld rendement van de OLO’s op 
10 jaar over 24 maanden. 

De 65% die in de formule wordt gebruikt, zal op 75% kunnen worden gebracht in 2018 en op 85% in 
2020 als de controleautoriteit (NBB) van mening is dat die verhoging verzekerbaar is.

Groepsverzekering: MRG

214

213
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Groepsverzekering: MRG

215

Groepsverzekering: MRG

Ook 1,75% voor 2021

216

215

216
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• Fiscale wetgeving: 
- alle personeelsleden 

- of een bepaalde categorie

• Sociale wetgeving: 
- verbod op “ongeoorloofd” onderscheid  (geen discriminatie) binnen een categorie  

- verplichte aansluiting voor werknemers (vroeger)vanaf 25 jaar (geen maximumleeftijd tenzij pensionering)

- verworven rechten na 1 jaar aansluiting (zie volgende slides)

• Bedrijfsleiders met zelfstandig statuut (WAPBL)

Groepsverzekering: een groep?

217

De nieuwe WAP heeft alle bepalingen geschrapt die als doel of als gevolg hadden:

• De gevolgen van de uittreding of de pensionering vóór de wettelijke pensioenleeftijd op het bedrag van het
pensioenkapitaal te ontwijken of te beperken

• Extra voordelen toe te kennen naar aanleiding van de uittreding of de pensionering

• Te resulteren in een verhoging van de reserves/verworven prestaties of ieder ander extra voordeel.

Uitzondering:

de schrapping van de gunstige vervroegingsclausule geldt niet voor de aangeslotenen die uiterlijk op 31/12/2015 
minstens 55 jaar oud zijn.

Gevolg van voorgaande is dat afkoop niet langer is toegestaan. Wat wel nog kan is een voorschot 
vragen of een inpandgave voor de aankoop, bouwen, verbouwen, … van een onroerend goed 
gelegen in de EER. Afkoop is niet toegelaten.

Groepsverzekering: opvragen

218

217
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• Keuze maken tussen verschillende mogelijkheden:
- Reserves bij de pensioeninstelling laten zonder wijziging van het pensioenplan

- Reserves bij de pensioeninstelling laten zonder wijzigingvan het pensioenplan, met keuze voor een 
overlijdensdekking

- Reserves overbengen naar de onthaalstructuur van de pensioeninstelling

- Reserves overdragen naar de pensioeninstellingvan de nieuwe WG

- Een bijzonde rindividueel verzekeringscontract afsluiten bij een pensioeninstelling die voldoet aan bepaalde 
voorwaarden (limitatieve lijst).

• Eventueel mogelijkheid van “pensioeneis” – onmogelijk sinds WAPW!

Groepsverzekering: uit dienst

219

Bijkomende mogelijkheden voor WN

Binnen de 80 %-regel en tot een maximum van 
2.540 euro (voor AJ 2022)).

220

219
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• De WG-bijdragen leven en  overlijden zijn fiscaal 
aftrekbaar als beroepskost voor zover

- Ze definitief gestort zijn bij een 
pensioeninstelling gevestigd in de EER-zone 

- de 80% regel gerespecteerd werd

- de nodige bewijselementen ter beschikking 
zijn

- De WG de nodige informatie gekregen heeft 
die ter beschikking kan gesteld worden van 
databank DB2P.

- Voor de dekking arbeidsongeschiktheid
gefinancierd door WG- bijdragen is er een fiscaal 
voordeel voor zover de uitkering, wettelijke 
tussenkomst inbegrepen, niet meer bedraagt dan 
100% van het laatste normale brutoloon en een 
verlies van beroepsinkomen dekt.

Groepsverzekering: fiscaal voordeel

• De werknemersbijdragen voor de dekkingen 
leven en overlijden genieten in de 
personenbelasting van een 
belastingvermindering van 30% voor zover

• Ze definitief gestort zijn

• Buiten elke wettelijke verplichting
• bij een pensioeninstelling gevestigd in de 

EER-zone 

• Zonder de 80% regel te overschrijden

•!Naast de eigen 3e pijler polissen.

• De werknemersbijdragen voor de dekking 
arbeidsongeschiktheid komen in mindering van 
de personenbelasting voor zover de 
werknemer zijn reële beroepskosten bewijst en 
dat de verzekering een verlies van 
beroepsinkomen dekt.

221

Groepsverzekering: taksen

222

leven Overlijden
Ongevallen-

risico’s

Arbeids-

ongeschiktheid

Premietaks 4,4%

(Ingehouden door Verzekeraar)

ja ja ja Ja

RSZ bijdrage 8,86%

(Rechtstreeks aan RSZ betaald)

Enkel op WG 

bijdrage

Enkel op WG 

bijdrage

Enkel op WG bijdrage  

voor overlijden door 

ongeval

Neen

In bepaalde gevallen zal de premietaks ook 0 of 9,25% kunnen zijn.

Opmerking: Wijnninckxbijdrage

221
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“Wijninckx-bijdrage”

223

“Wijninckx-bijdrage”

224

223

224
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“Wijninckx-bijdrage”

225

Groepsverzekering: bijdragen

226
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• Groepsverzekering :

- Kapitaal belastbaar, 

- Winstdeelname niet 

• Voorzorgsinstelling (= pensioenfonds = instelling voor bedrijfspensioenvoorziening) : 

- Volledige uitkering belastbaar

- Dit is ook het geval bij intern gefinancierde individuele toezegging

Groepsverzekering: belastbaar ?

227

• Voortkomend uit deel WG: bij beroepsactief blijven tot 65jaar = 10%

• Voortkomend uit eigen bijdrage 10 %, 

- tenzij van voor 1993 :16,5 %

• Overlijden (= steeds 16,5 %, tenzij overlijden na 65 j. en tot dan beroepsactief gebleven = 10 %) 

• Vervroegde stopzetting (wet laat dit echter niet meer toe- tenzij overgangsregeling):

- marginaal tarief = volledige werkgeversgedeelte + werknemersgedeelte m.b.t. stortingen tot en met 1992

- 33 % = werknemersgedeelte m.b.t. stortingen vanaf 1993

• Bij belening: fictieve rentetabel

Groepsverzekering: tarief

228

227
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Belasting

229

• Overlijden Werknemer

- Indien begunstigde = overlevende echtgenoot en/of
kinderen < 21 j. : geen successierechten 

- Let op: geen vrijstelling bij IPT-verzekering

• Overlijden zelfstandig Bedrijfsleider

- Indien begunstigde = overlevende echtgenoot en gehuwd met “gemeenschap” : successie op 1/2 uitkering

- Alle andere gevallen = successie op volledige uitkering

Groepsverzekering: successierechten

230
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231

232
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233

Vrij aanvullend pensioen voor WN (VAPW)

234

233

234
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VAPW

235

VAPW
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VAPW

237

VAPW

238
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VAPW

239

minimaal 
1.630 euro AJ 

2022

240

239
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VAPW

241

VAPW
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VAPW

243

VAPW
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Pensioenhervorming ambtenaren

245

Aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren

246

245
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Aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren

247
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Tweede pijler zelfstandigen

249

250

249
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• (S)VAPZ

• POZ

Zelfstandige zonder vennootschap

252

251

252
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• (S)VAPZ =  levensverzekering, afgesloten bij een pensioeninstelling naar keuze (= verzekeraar of 
pensioenkas) (premies eventueel te storten via sociale verzekeringskas

• Waarborgen 

- uitkering bij leven (in kapitaal of in rente) 

- eventueel bij overlijden (minimaal de reserve, eventueel. extra-kapitaal overlijden)

- Bij SVAPZ ook sociale waarborgen

(Sociaal) Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen: wat 

253

• Een zelfstandige of zelfstandig “helper” in hoofdberoep, of in bijberoep indien 
"normale“ sociale bijdragen  (= op basis van een geherwaardeerd beroepsinkomen van 
minimaal € 14.042,57).

• Ook premiestorting mogelijk voor + 65 jarige zelfstandige met “normale” bijdragen (in 
hoofd – of bijberoep), indien geen pensioen wordt ontvangen. 

• Ook meewerkende echtgenoot die is aangesloten bij het “maxi”-sociaal statuut.

Wie kan een VAPZ afsluiten ?

254

253

254
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- ‘Gewoon’ VAPZ: pensioen / overlijden
- 8,17% van beroepsinkomen

- Maximumpremie 2021: 3.302,77€

- ‘Sociaal’ VAPZ: pensioen/overlijden + solidariteitsprestaties
- 9,40% (8,17% x 1,15) van beroepsinkomen

- Maximumpremie 2021: 3.800,01 €

- ‘Beroepsinkomen’ voor berekening maximale VAPZ-premie
- = heffingsgrondslag van de voorlopige sociale bijdragen

- Geen latere regularisatie o.b.v. ‘werkelijk’ beroepsinkomen

- Opmerking: naast maximumpremie ook minimumpremie
- Gewoon VAPZ: 100,00 €

- Sociaal VAPZ: 111,11 €

Premie VAPZ

255

• De premies, inclusief deze van de solidariteitswaarborgen binnen het kader van een SVAPZ, zijn 
volledig aftrekbaar van de hoogste inkomensschijf = voordeel aan marginaal tarief)

• Daarnaast betaal je ook minder sociale bijdragen (zie eerder).

• 80%-regel is niet van toepassing op VAPZ op zichzelf maar moet wel in aanmerking genomen worden 
indien combinatie andere 2de pijler oplossingen behalve indien VAPZ + RIZIV.

Voorwaarden voor aftrek 

- alle wettelijke sociale bijdragen tijdig betaald hebben 

- premie betaald hebben tijdens het inkomstenjaar + attesten van betaling 

(S)VAPZ: voordeel

256

255
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• Op de premies zijn geen taksen verschuldigd

- Eventueel wel indien er aanvullende waarborgen zouden genomen worden bij een gewone VAPZ (taks zal dan 
9,25% bedragen).

(S)VAPZ: premietaks

257

(S)VAPZ: bijdragen

258
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• Personenbelasting enkel op kapitaal (niet op de winstdeelname), via omzettingsrente, indien 
afkoop/uitkering:

- overlijden

- einddatum contract of binnen de 5 jaar er voor

- fiscaal luik WAPZ ≠ sociaal luik vermits “60 j.” ≠  fiscale voorwaarde

• Opmerking: indien de uitkering ten vroegste vanaf wettelijke pensioenleeftijd (= 65 j.) én de 
zelfstandige is arbeidsactief gebleven : slechts taxatie op 80 % van het kapitaal 

• VAPZ wordt altijd belast, ook al is geen enkele premie afgetrokken !

(S)VAPZ: taxatie

259

(S)VAPZ: tarief

260
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• Indien eerdere uitkering : marginaal tarief, maar een eerdere uitkering is volgens het sociaal luik WAPZ 
echter niet mogelijk 

• Uitkering in “rente” = taxatie “kapitaal” via “omzettingsrente”) +
vervolgens taxatie 3 % netto-vestigingkapitaal als roerend
inkomen 

- = voortaan 30 % + gemeentebelasting op 3 % netto-vestigingskapitaal

(S)VAPZ: tarief

261

• Bij uitkering overlijden is successie verschuldigd.

• De opname van een voorschot of een inpandgave is fiscaal neutraal. De normale eindfiscaliteit blijft 
van toepassing.

• Te garanderen rendement van 0%

(S)VAPZ: aanvullingen

262

261
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• Voor bepaalde geconventioneerde medische beroepen.

• Dit is een tegenprestatie voor het naleven van de richtlijnen inzake honoraria, betalingswijze (systeem 
van « derde betaler ») en het geheel aan administratieve procedures

• Het RIZIV stort rechtstreeks een bijdrage op een “sociaal VAPZ – contract”

• De betrokkenen kunnen daarnaast zelf ook een “gewone” of een “sociale” VAPZ bijdrage betalen

RIZIV-contracten: wat en voor wie

263

RIZIV-contracten: premie

264

▪ geneesheren: € 5.037,70 of € 2.376,40, indien gedeeltelijk geconventioneerd (2020), en € 5.088,58 of € 2.400,40, 

indien gedeeltelijk geconventioneerd (voorstel 2021); artsen die beschikken over een Riziv-nummer voor 

huisartsen of artsen-specialisten (telkens) ‘in opleiding’ (en die voldoen aan welbepaalde voorwaarden) gaat het 

om een bedrag = € 6.287,70 (2020) 

en € 6.351,21 (voorstel 2021).     

▪ tandartsen: € 2.429,06, volledig of gedeeltelijk geconventioneerd (2020); € 3.200 (voorstel 2021);

▪ apothekers: € 3.068,44 (bij 100 %) en € 2.301,32 (bij 75 %) en € 1.534,23 (bij 50 %) (voorstel 2020); 

▪ kinesisten: € 2.684,74 (100 %), of € 2.006,76 (75 %) of € 1.518,64 (50 %) (voorstel 2020);

▪ logopedisten: € 2.668,18 (100 %) en € 1.293,67 (50 %) (voorstel 2020);

▪ verplegers: € 539,03 (voorstel 2020). 

263
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• De bijdrage wordt door het RIZIV rechtstreeks aan de verzekeraar gestort. De premie is fiscaal neutraal 
voor de betrokken zorgverlener. Ze is noch belastbaar, noch aftrekbaar als beroepskost.

RIZIV-contracten: premie

265

• Volgt volledig de fiscaliteit van een VAPZ-contract

• Merk op: de overdracht van reserves is belastbaar!

RIZIV-contracten: fiscaliteit

266
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Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

267

• De POZ heeft tot doel een pensioenverzekering aan te bieden als alternatief voor de Individuele 
Pensioentoezegging (IPT) waarvan enkel de zelfstandige die in vennootschap werken konden genieten. 
De discriminatie wordt zo weggewerkt. 

• Zelfstandigen die enkel bezoldigingen als bedrijfsleider aangeven zullen moeten kiezen voor de IPT. 

POZ: doel

268
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• Categorieën
- Zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (het inkomen dient te bestaan uit winsten of baten)

- Zelfstandige “meewerkende echtgenoot” met maxi-statuut (automatisch voor wie geboren is na 1955)

- Zelfstandige helper

• Bijkomende voorwaarden:
- Minimaal de RSVZ-bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandige in hoofberoep (of equivalent indien andere 

categorie)

- Niet gepensioneerd

POZ: voor wie?

269

• Binnen WAPZNP (en haar fiscaal regime):
- Pensioenvorming (tak 21, Tak 23)

- Vroegtijdig overlijden op het hoofd van de aangeslotene

• Buiten WAPZNP (en haar fiscaal regime):
- Arbeidsongeschiktheid

- Vroegtijdig overlijden op het hoofd van de partner ten gunste van de aangeslotene

- Premievrijstelling

- …

• Niet voorzien
- Geen minimumrendement 

- Geen solidariteitsluik

POZ: waarborgen

270
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• Belastingvermindering
- Tarief : 30% + GB

- Als de belastbare inkomsten laag zijn en de belasting daardoor lager uitvalt dan 30% wordt de vermindering 
beperkt tor het bedrag van de belasting

- Voorwaarden:

- Bijdragen bedoelt in de WAPZNP (beperking maximale storting)

- Definitief gestort aan verzekeraar of IPB (uit EER)

- Binnen de 80%-grens 

- Bewijsstukken ter beschikking  van de administratie

- Enkel premies ‘verschuldigd’ in pensioenovereenkomst

POZ: voordeel

271

• Taksen
- Premietaks

- Tarief 4,4%

POZ: premietaks

272

271
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- Belastbaarheid

- Indien 

- Bijdragen geheel/gedeeltelijk in aanmerking konden komen voor belastingvermindering dan later bij 
uitkering taxatie

- Grondslag

- Contractueel pensioenkapitaal, zonder WDN

- Tarief

- 10% (+ gemeentetaks)

- Voorwaarde

- In geval van uitkering bij het wettelijk pensioen

- Uitgekeerd vanaf leeftijd waarop rustpensioen kan worden opgenomen

- Overlijden

- 33% (+ gemeentetaks)

- In principe niet mogelijk

- Stelsel van fictieve rente bij voorschot op polis voor vastgoedfinanciering; 

- Erfbelastingen op overlijdenskapitaal. 

POZ: tarief

273

• RIZIV-bijdrage van 3,55%

• Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%

• Eventueel Wijninckxbijdrage bij de premiebetaling

POZ: bijdragen

274
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• (S)VAPZ

• Interne balansreserve

• Bedrijfsleidersverzekering

• IPT

Zelfstandige met vennootschap

275

Individuele pensioentoezegging

276

onderneming individuverzekeraar

toezeggingpremie

uitkering

275

276



29-11-2021

139

• Via een IPT spaart uw vennootschap voor een toekomstig aanvullend pensioen. Als zelfstandige in een 
vennootschap heeft u de mogelijkheid om met  middelen van uw vennootschap een extra 
pensioenkapitaal op te bouwen 

• Basis UL

- Leven

- Overlijden

• Mogelijkheid bijkomende aanvullend waarborgen

Individuele pensioentoezegging (IPT)

277

• Op de premie voor de financiering van de hoofdwaarborg en de aanvullende waarborgoverlijden door 
ongeval is een premietaks van 4,4% van toepassing. Op de aanvullende waarborg 
arbeidsongeschiktheid zijn 9,25% taksen verschuldigd.

• Koopsom  als gevolg van externalisatie = geen premietaks

IPT: premietaks
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• De bijdragen van de vennootschap zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost binnen de perken van de 80% 
regel voor de waarborg leven en voor zover de nodige info werd doorgegeven aan de DB2P.

• De vennootschapsbijdragen worden vrijgesteld als een voordeel alle aard  in hoofde van de betrokken 

regelmatig, minstens maandelijks bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider.

IPT: fiscaal voordeel

279

• Volgens dezelfde omstandigheden als bij de groepsverzekering is er ook hier:

- RIZIV-bijdrage van 3,55%

- Solidariteitsbijdrage tussen de 0 – 2%

• Net zoals bij de groepsverzekering kan ook hier Wijninkxtaks van toepassing zijn

IPT: inhoudingen bij uitbetaling

280
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• Naar tarief en moment van opvragen loopt de taxatie van een IPT volledig gelijk met deze van een 
groepsverzekering.

• Negatievere taxatie als het gaat om een interne balansreserve (nooit aan 10%).

IPT: tarief

281

• Overlijden Werknemer

- Let op: geen vrijstelling bij IPT-verzekering

• Overlijden zelfstandig Bedrijfsleider

- Indien begunstigde = overlevende echtgenoot en gehuwd met “gemeenschap” : successie op 1/2 uitkering

- Alle andere gevallen = successie op volledige uitkering

IPT: successierechten

282
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Zelfstandige: keuzes maken

Blijft VAPZ de voorkeur genieten???

283

80%-regel

284

Een veelbesproken regel! Maar zelden een issue in groeps-verzekeringen voor werknemers. 
Wél voor zelfstandige bedrijfsleiders die omwille van fiscale optimalisatie hun aanvullend 
pensioen via IPT (of POZ) trachten te maximaliseren.

283
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285

Infofiche
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Focus op de derde pijler

• Opbouw van pensioen door zelf te sparen met fiscaal voordeel:

- Pensioensparen

- Lange Termijn Sparen

• De bedragen die kunnen gespaard worden zijn gelimiteerd en om te kunnen genieten van het voordeel
zal men aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

• Op een zeker moment zal de overheid ook de opgespaarde bedragen belasten.

Derde pijler: fiscaal sparen

288

287
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291

• Je gaat op individuele basis sparen onder de vorm van een levensverzekeringscontract.

• Inhoudelijk kan het contract zowel waarborgen bij leven als bij overlijden omvatten. Eventuele 
bijkomende waarborgen (AVOR, AVIR, …) maar de hiervoor betaalde premies zullen geen fiscaal 
voordeel opleveren.

• Het contract kan zowel de vorm aannemen van een Tak 21 als een Tak 23  of een combinatie.

Lange termijnsparen (LTS): vorm

292

291
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Maximaal bedrag Lange termijn sparen/bouwsparen

293

Bruto Beroepsinkomen

- Sociale bijdragen

Belastbaar Beroepsinkomen

- Beroepskosten

+ Vervangingsinkomsten

Semi- Netto Beroepsinkomen

-/+ huwelijksquotiënt (of toekenning)

Netto Belastbaar Beroepsinkomen

NETTO BELASTBAAR BEROEPSINKOMEN
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Voor bezoldigingen werknemers 30% met een maximum van €4.920

Forfaitaire beroepskosten (AJ 2022)

295

Voor bezoldigingen van bedrijfsleiders 3% en max van  € 2.590

Voor bezoldigingen meewerkende echtgenoten 5% en een max van € 4.320

HUWELIJKSQUOTIENT EN TOEKENNING

Van toepassing bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden.
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1.BELASTINGPLICHTIGE  = VERZEKERINGNEMER = VERZEKERDE

2.CONTRACT AANGAAN VÓÓR 65 J

3. PRESTATIES BIJ LEVEN

• MINIMUMDUUR = 10 jaar (→ geen premieverhoging in laatste 10 jaar en evenmin
vanaf 65 j. !!)

• EINDDATUM = ten vroegste 65 jaar (Vrouwen én contract < 1/1/2002 → 60 jaar)

• BEGUNSTIGDE = verzekeringnemer

4.PRESTATIES BIJ OVERLIJDEN

• Geen voorwaarden inzake DUUR/EINDDATUM

• BEGUNSTIGDE = zie volgende slides

5.AFGESLOTEN BIJ EEN IN DE EER GEVESTIGDE INSTELLING 

(= EU + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen)

6.TAK 21 of ook TAK 23

7.ATTEST + BEWIJS van BETALING (nieuw “geïntegreerd” attest vanaf aj.2017 !)

LTS: contractvoorwaarden

297

298

LEVENSVERZEKERING + PENSIOENSPAREN

Begunstigde bij overlijden = 
(nieuwe regeling vanaf 1/1/2009)

(1) geen waarborg of wedersamenstelling “onroerend” krediet: “echtgenoot,
of “wettelijk” samenwonende partner, of bloedverwanten t.e.m. de 2e graad”

(2) waarborg of wedersamenstelling “onroerend” krediet:
(uitgezonderd “hypothecair” krediet “enige/eigen” woning)

(a)  ten belope kapitaalsgedeelte = wedersamenstellen/waarborgen
lening: “personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde
volle eigenaar of vruchtgebruiker worden van het onroerend goed”;

(b)  ten belope van saldo: “echtgenoot, of “wettelijk” samenwonende
partner, of bloedverwanten t.e.m. de 2e graad”.

(3) waarborg of wedersamenstelling “hypothecair” krediet “enige/eigen”
woning + aftrek premie in “woonbonus”: “personen die ingevolge het
overlijden van de verzekerde volle eigenaar of vruchtgebruiker worden
van de woning”.

Opmerking: woonbonus →max. verzekering = bedrag lening 
→ (in theorie) geen verzekering “saldo” toegelaten !

297

298



29-11-2021

150

• Storting (*) x 30 % (+ uitgespaarde 

gemeentebelasting (**))

LTS: voordeel

299

• In tegenstelling tot het LTS waar de enigste mogelijkheid er in bestond om een 
levensverzekeringscontract af te sluiten  bestaat hier ook de mogelijkheid om te kiezen voor een 
beleggingsfonds.

• Inhoudelijk kan het verzekeringscontract zowel waarborgen bij leven als bij overlijden omvatten. 
Eventuele bijkomende waarborgen (AVOR, AVIR, …) maar de hiervoor betaalde premies zullen geen 
fiscaal voordeel opleveren. Ook hier bestaat de mogelijkheid van een Tak 21 of een Tak 23 product of 
een combinatie.

• Gaat de keuze naar een beleggingsfonds dan kan een fonds gekozen worden uit het beleggingsaanbod 
van de aanbieder (uiteraard in overeenstemming met het profiel van de klant).

Pensioensparen(PS): vorm
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• Sinds  2018 kennen we een systeem van duaal pensioensparen. Je kan opteren voor een maximaal 
bedrag van €990 of €1.270. Uiteraard mag je minder storten.

• Merk op dat de hoogte van het inkomen hier geen enkele rol speelt.

• Let wel op voor eventueel Werkgeversaandelen.

PS: bedrag

301

Pensioensparen: bedrag
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• Duaal PS:

- € 990 x 30 %

of

- € 1.270 x 25 % 

- Enkel systeem ‘25 %’ indien ‘expliciete’ en jaarlijks te herhalen keuze  (iedere 
instelling eigen systeem van kennisgeving)

- Indien meer gestort dan € 960, zonder expliciete keuze → bank of verzekeraar 
verplicht “gratis” het “te veel” terug te storten

Pensioensparen: voordeel

303

1. Belastingplichtige = Verzekeringnemer = Verzekerde
(pensioenspaarverzekering)

2. Minimum looptijd = 10 jaar

3. Begunstigde =

▪ bij leven = Belastingplichtige

▪ bij overlijden (verzekering) = zie volgende slide

4. Slechts stortingen indien: min. 18 j. - max. 64 j.

5. Gestort bij een in de EER gevestigde instelling

6. Per instelling slechts 1 contract

7. Per jaar slechts storting op 1 contract

8. Attest + bewijs van betaling

Pensioensparen: contractvoorwaarden
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305

LEVENSVERZEKERING + PENSIOENSPAREN

Begunstigde bij overlijden = 
(nieuwe regeling vanaf 1/1/2009)

(1) geen waarborg of wedersamenstelling “onroerend” krediet: “echtgenoot,

of “wettelijk” samenwonende partner, of bloedverwanten t.e.m. de 2e graad”

(2) waarborg of wedersamenstelling “onroerend” krediet:

(uitgezonderd “hypothecair” krediet “enige/eigen” woning)

(a)  ten belope kapitaalsgedeelte = wedersamenstellen/waarborge lening: “personen die ingevolge het 

overlijden van de verzekerde volle eigenaar of vruchtgebruiker worden van het onroerend goed”;

(b)  ten belope van saldo: “echtgenoot, of “wettelijk” samenwonende

partner, of bloedverwanten t.e.m. de 2e graad”.

(3) waarborg of wedersamenstelling “hypothecair” krediet “enige/eigen” woning + aftrek premie in 

“woonbonus”: “personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde volle eigenaar of vruchtgebruiker 

worden van de woning”.

Opmerking: woonbonus → max. verzekering = bedrag lening → (in theorie) geen verzekering “saldo” toegelaten !

• Indien er stortingen gebeuren in een LTS-verzekeringscontract dan zijn deze onderworpen aan 
premietaksen.

• Indien er stortingen gebeuren in een gelijkaardig contract maar onder het stelsel PS dan is er geen 
premietaks verschuldigd.

LTS en PS: premietaks
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LTS en PS: tarief belastingen

307

• Er is een verschillende grondslag afhankelijk van het feit of het gaat over
- Een verzekeringscontract

- Een beleggingsfonds

LTS en PS: grondslag tarief
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• Vraag is of we LTS en PS kunnen combineren met een eventuele aftrek van een hypothecair krediet?

- Bouwsparen

- Woonbonus

• Wat kan er trouwens van een dergelijk krediet in mindering worden gebracht? 

• Speelt het jaar van aangaan van het krediet een rol of niet?

LTS en PS: wat met hypotheek

309

Woonbonus leningen vanaf 2015

310

Regio % Basisbedrag Extra-
bedrag

Totaal 3 KTL Totaal

Vlaanderen 40 % 1.520 (*) (**) 760 2.280 + 80 2.360

Brussel 
(aj.2019) (***)

45 % 2.400 800 3.200 + 80 3.280

Wallonië (***) 40 % 2.290 760 3.050 + 80 3.130

(*) Vlaanderen: verlaging woonbonus van 2.280 naar 1.520 én niet langer indexering

(**) Voor hypothecaire leningen “eigen” woning, aangegaan vanaf 2016, geldt de (nieuwe) Vlaamse
woonbonus ook indien “eigen” woning =  niet “enige” woning (extra-bedragen zijn dan niet van
toepassing). Vanaf 2020 voor nieuwe kredieten geen woonbonus meer.

(***) In Brussel en Wallonië wordt woonbonus verder geïndexeerd (maar in Wallonië niet meer
vanaf aj.2017 + geen woonbonus meer voor HL vanaf 2016; Brussel: niet meer voor
HL vanaf 2017) Indexato

Opmerking: indien verlies statuut “eigen” woning → voortaan “federaal” LTS (tenzij lening t.e.m. 2013 én verlies statuut ten laatste in 2015)        
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Focus op de vierde pijler

• Naast voorgaand mogelijkheden kan men op een fiscaal neutrale manier zijn pensioenopbouw verder 
uitbreiden, dus de bijdragen niet fiscaal aftrekbaar, maar de uitkeringen ook niet belastbaar – in 
cumulatie met de 2e en de 3e pijler.

Dit wordt de 4e pijler genoemd en deze pijler wordt meer en meer als een volwaardige pensioenpijler
beschouwd.

Vierde pijler: vermogensopbouw
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Hoe beleggen? – Financiële producten

• Bancaire oplossingen

Spaarrekeningen

Termijnrekeningen

Obligaties

Aandelen

Beleggingsfondsen

…

• Verzekeringsoplossingen

- Tak 21

- Tak 23

- Tak 26

- Tak 44

- ….

321

Hoe beleggen? - Andere

• Alternatieve beleggingen

➢Kunstvoorwerpen

➢Antiquiteiten

➢Grondstoffen (o.a. goud)

➢Juwelen

➢Wijnen

➢…

• Onroerend goed
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Conclusie
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Bedankt voor jullie
aandacht!
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