
 

 

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een 

groepsverzekering ? 

Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun 

sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het 

zogenaamde vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)  

(art. 52bis K.B. nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 

zelfstandigen of Pensioenwet van de zelfstandigen).  

 

Kan dit aanvullend pensioen gecombineerd worden met een 

groepsverzekering ? 

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen 

De jaarlijkse bijdrage kan vrij gekozen worden door de zelfstandige. De 

bijdrage moet minimaal 1% en maximaal 7% van het 

nettoberoepsinkomen bedragen, met een maximum van 2.290,24 EUR.  

Fiscaal voordeel ?  

De gestorte bijdragen zijn, zoals gewone sociale bijdragen fiscaal 

aftrekbaar als beroepskost, vóór toepassing van het kostenforfait (art. 52, 

7° W.I.B. en Circulaire van 18 april 1983, Bull. Bel., 618/6.83, 1462). Op 

die wijze wordt ook het inkomen waarop de sociale bijdrage wordt 

berekend, verminderd.  

De zelfstandige geniet daardoor een fiscaal voordeel en een sociaal 

zekerheidsvoordeel. 

Hoe worden deze premies belast? 

Wat de uitkering zelf betreft, kan de zelfstandige kiezen tussen een 

uitkering in kapitaal of in rente. 

a) De kapitalen die in het kader van het VAPZ worden uitgekeerd, worden 

omgezet in een fictieve lijfrente die naargelang het geval, gedurende 

maximaal 10 of 13 jaar aan het belastbaar inkomen moet worden 

toegevoegd (art. 169 W.I.B.; de fictieve rente geldt alleen indien aan de 

gestelde voorwaarden i.v.m. het tijdstip van uitkering van het kapitaal 

wordt voldaan). 

b) Bij de uitkering in jaarlijkse renten worden de uitkeringen progressief 

belast met toepassing van een kleine belastingvermindering, zoals de 

pensioenen. 

De winstdeelname, verbonden aan de VAPZ uitkering, is bij gelijktijdige 

uitkering met de hoofdsom vrijgesteld van belasting (Circulaire van 25 mei 

1985, Bull.Bel., 630/7.84, 1662). 

Wie kan een VAPZ premie in mindering brengen? 

Elke zelfstandige die zijn activiteit in hoofdberoep uitoefent of de 



 
 
 

zelfstandige in bijberoep die een sociale bijdrage betaalt die minstens 

gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep, kan een VAPZ afsluiten. 

Geen cumul met groepsverzekering mogelijk 

Uitgesloten zijn de zelfstandigen (in bijberoep) die reeds een 

buitenwettelijk pensioen (bv. een groepsverzekering) genieten van het 

bedrijf waar zij als loontrekkende in dienst zijn (art. 1, 1° K.B. 20 juli 1981 

houdende uitvoering van art. 52bis, §1 K.B. nr. 72 10 november 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen). 

Eveneens uitgesloten zijn de zelfstandigen die reeds verzekerd zijn door 

een vrijwillige aanvullende pensioenvoorziening voor het personeel van het 

bedrijf waarin ze hun beroepswerkzaamheid als zelfstandige uitoefenen 

(art. 1, 2° K.B. 20 juli 1981). 

De Beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen was van oordeel 

dat de cumul van een groepsverzekering, die enkel voorzag in "patronale" 

bijdragen die uitsluitend zelfstandigen ten goede komen, met een VAPZ 

mogelijk was. 

In de nota van 3 april 2000 aan de sociale verzekeringsfondsen, heeft de 

Minister van Middenstand echter geoordeeld dat een groepsverzekering 

niet cumuleerbaar is met het stelsel van het VAPZ. In antwoord op een 

parlementaire vraag, heeft ook de Minister van Financiën verklaard dat 

een cumul niet kan (Vr. en Antw., Kamer 2000-2001, 26 maart 2001, 

7795, Vr. nr. 553, Lejeune). Het cumulverbod geldt ook als de 

groepsverzekering uitsluitend zelfstandigen ten goede komt en ook als zij 

uitsluitend door "patronale" bijdragen wordt betaald. 

De nota van de Minister van Middenstand bepaalt dat een zelfstandige op 

wiens hoofd een bedrijfsleidersverzekering afgesloten is, nog wel kan 

toetreden tot het VAPZ. Het is echter absoluut niet duidelijk wat de 

Minister bedoelt met een bedrijfsleidersverzekering: de 

verzekeringsovereenkomst afgesloten tussen de vennootschap en de 

verzekeringsmaatschappij of de combinatie van het eerstgenoemde met 

een onderhandse pensioenbelofte ten gunste van de bedrijfsleider. Het 

antwoord op deze vraag is cruciaal. Rekening houdend met deze 

onduidelijkheid, is voorzichtigheid geboden. 

In deze context dient erop gewezen te worden dat de wet op de 

aanvullende pensioenen (WAP)(ontwerp van wet betreffende de 

aanvullende pensioenen) voor een aantal categorieën van zelfstandigen 

(de zelfstandige beheerders van aan de rechtspersonen belasting 

onderworpen belastingplichtigen (bv. VZW’s) en de zelfstandige directeurs 

van vennootschappen) de bedrijfsleidersverzekering (de combinatie van de 

verzekeringsovereenkomst met een onderhandse pensioenbelofte) zal 

verbieden. 

Wel voor geneesheren, apothekers en tandartsen 



 

Tenslotte valt er nog op te merken dat het systeem van de Voorzorgskas 

der geneesheren (VKG) en apothekers (VKA) niet kan gelijkgesteld worden 

met het VAPZ en dat het verbod van cumul van een VAPZ met een 

groepsverzekering dus niet automatisch kan toegepast worden ten aanzien 

van deze vorm van pensioenen. 

Het sociaal statuut van geneesheren, tandartsen en apothekers (de Wet 

van 27 juni 1969 voegde artikel 34quinquies in bij de Wet van 9 augustus 

1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- 

en invaliditeitsverzekering) voorziet in een regeling van sociale 

voorwaarden op voorwaarde dat zij toetreden tot de akkoorden gesloten 

tussen de zorgverstrekkers en de ziekenfondsen (art. 54 Wet betreffende 

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 

gecoördineerd op 14 juli 1994). 

In ruil voor het toepassen van vaste tarieven krijgen de geneesheren, 

tandartsen en apothekers een RIZIV-toelage. Deze toelage moeten zij 

aanwenden voor de opbouw van een extra legaal pensioen, een 

overlijdensdekking of een gewaarborgd inkomen. 

Deze verzekeringen kunnen gesloten worden bij een 

verzekeringsonderneming of bij een door de representatieve organisatie 

opgerichte pensioenkas zoals de VKG of de VKA. 

De VKG is toegankelijk voor alle geneesheren, tandartsen en apothekers 

ongeacht hun statuut. De VKG richt zich dus zowel naar zelfstandigen, 

werknemers als ambtenaren. Het VAPZ daarentegen is uitsluitend gericht 

naar zelfstandigen en hun helpers. 

Op fiscaal vlak is de RIZIV-toelage te beschouwen als een nuloperatie. De 

RIZIV-toelage moet niet bij het beroepsinkomen van de geneesheren, 

tandartsen of apothekers worden gevoegd, indien zij niet wordt 

afgetrokken als beroepskost (Vr. en Antw., Kamer 1996-1997, 30 

december 1996, nr. 75, Vr. nr. 687). 

Boven op de RIZIV-toelage kunnen de geneesheren, tandartsen en 

apothekers een persoonlijke bijdrage storten als verzekering bij invaliditeit, 

rustpensioen of overlijden.  

De persoonlijke bijdragen ter dekking van een invaliditeit, zijn aftrekbaar 

als beroepskost. De aftrek is niet afhankelijk van de storting bij een 

bepaalde kas. 

De persoonlijke bijdragen voor uitkeringen bij pensioen of overlijden 

gestort aan de VKG of de VKA, zijn als sociale bijdragen aftrekbaar tot 

115% van het maximumbedrag in het kader van het VAPZ (Wet van 22 

februari 1998). De 15% wordt geacht overeen te komen met een verplicht 

in te houden solidariteitsbijdrage voor het solidariteitsfonds. 



 

Bij de aftrek van de eigen bijdrage wordt geen rekening gehouden met het 

belastbaar inkomen van de medicus. Dit in tegenstelling tot het VAPZ. 

De kapitalen uitgekeerd door de VKG of de VKA worden fiscaal behandeld 

zoals de kapitalen uitgekeerd bij het VAPZ (art. 24 Wet 20 december 1995 

houdende sociale bepalingen en art. 54 Wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen). Deze 

gelijkschakeling houdt in dat alle kapitalen (de RIZIV-toelage en de 

persoonlijke bijdrage) worden omgezet in een fictieve rente (art. 169, §1 

W.I.B..  

Bij de VKG en de VKA contracten geschiedt de omzetting op het einde van 

het contract of bij het overlijden. Bij de VAPZ worden de kapitalen 

omgezet in één van de vijf jaren die voorafgaan aan het verstrijken van 

het contract of bij het overlijden) indien aan de gestelde voorwaarden 

wordt voldaan. 

Hoewel de geneesheren, tandartsen en apothekers hun persoonlijke 

bijdragen als verzekering bij pensioen of overlijden kunnen storten bij een 

verzekeringsonderneming, genieten enkel de bijdragen gestort bij de VKG 

of VKA en de uitkeringen door deze voorzorgskassen van het gunstig 

fiscaal regime. 

Volgens de Minister van Economie lijkt niets te beletten dat een 

overeenkomst bij de VKG cumuleerbaar zou zijn met een 

groepsverzekering (Vr. en Antw., Kamer 2000-2001, 22 maart 2001, nr. 

80, Vr. nr. 142). Een overeenkomst bij de Voorzorgskas kan evenwel niet 

gecombineerd worden met een VAPZ. Artikel 1, 3° van het K.B. van 20 juli 

1981 bepaalt dat het storten van bijdragen voor een VAPZ niet kan 

gecumuleerd worden met het storten van bijdragen bij een pensioenfonds 

opgericht ter uitvoering van artikel 34quinquies van de Wet van 9 

augustus 1963 (art. 54 gecoördineerde wet.). 

Impact op de groepsverzekering.  
Aangezien een VAPZ beperkt is, wordt het vaak gecombineerd met een 
groepsverzekering, maar dat kan niet onbeperkt.  
U moet nl. rekening houden met de fameuze 80%-regel. Premies die de 
80%-grens overschrijden, zijn niet aftrekbaar.  
Deze 80%-grens geldt enkel voor een groepsverzekering en is op zich niet 
van toepassing op een VAPZ.  
Een overschrijding van uw 80%-grens heeft dus geen invloed op de 
aftrekbaarheid van uw VAPZ-premie. Wel moet u voor de berekening van 
de 80%-grens voor uw groepsverzekering rekening houden met uw latere 
VAPZ-uitkeringen.  
Hoe hoger uw VAPZ-pensioenkapitaal is, hoe minder ruimte er rest binnen 
de 80%-grens voor uw groepsverzekering.  
U moet dus bij een verhoging van uw VAPZ-premie nakijken of dit geen 
gevolgen heeft voor de aftrekbaarheid van uw groepsverzekeringspremie. 

Hoe groepsverzekering / 80 % regel optimaliseren? 
Raakt u liever niet aan de premies voor uw groepsverzekering, dan zou u - 
om toch ruimte te creëren binnen de 80%-grens - kunnen overwegen om 



uw VAPZ-premies (of enkel de verhoging) door uw vennootschap te laten 
betalen.  
Doordat uw vennootschap uw premies ten laste neemt, zal u nl. privé 
belast worden op een zgn. voordeel van alle aard ter waarde van de 
premie. Voor u is dit echter fiscaal gezien volledig neutraal. Aangezien u 
dan nl. geacht wordt om de premies zelf betaald te hebben, zijn ze als 
beroepskosten aftrekbaar.  
Wel zal daardoor uw belastbare bezoldiging verhogen (nl. met de VAPZ-
premies), waardoor ook de 80%-grens stijgt.  
Bijgevolg zal u nu wél ruimte hebben om een hogere VAPZ-premie te 
betalen en uw groepsverzekeringspremie ongewijzigd te laten. Een 
bijkomend voordeel is dat u door de hogere 80%-grens ook nog 
bijkomende ruimte krijgt voor het verleden (dus de jaren vóór de 
verhoging). Deze ruimte kunt u nog opvullen met een zgn. backservice. 

Besluit 

Uit het voorgaande kan samenvattend besloten worden dat: 

• Het VAPZ kan niet gecumuleerd worden met een 

groepsverzekering.  

• Het VAPZ kan gecumuleerd worden met een 

bedrijfsleidersverzekering (mits het hoger vermelde voorbehoud).  

• De VKG en de VKA kunnen gecumuleerd worden met een 

groepsverzekering.  

• De VKG en de VKA kunnen niet gecumuleerd worden met het 

VAPZ. 

 
  

 
 
 
 
 


