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Bonusplan
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Fiscaal voordelig verlonen met een bonusplan

Voorbeeld

Bonus Groepsverzekering

Kost werkgever 13.000 Kost werkgever 13.000

RSZ werkgever (30%) -3.000 RSZ werkgever 8,86 %

Bruto salaris 10.000 Taks 4,4 %

RSZ werknemer (13,07%) -1.307

Belasting (53,5%)
(gemeentebelasting van 7% inbegrepen)

-4.650,76

Netto bonus voor werknemer 4.042,25 Netto investering voor de werknemer 11.420,63

Vergelijking op basis van een bruto bonus van 10.000 EUR 

betaald als salaris of onder de vorm van een groepsverzekering 

13.000 € 11.420,63 €4.042,25 € Cash Bonusplan

87,85%31,09%

- 1.521,98

Beheerskost 0,5% - 57 
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Aangeslotene 40 jaar - Kapitalisatieproduct

Cash Groepsverzekering

=13.000 EUR

NETTO

4.042,25 EUR x 25 jaar

 30 % patronale RSZ

 13,07 % persoonlijke RSZ

 53,5 % belasting + 7 % gemeentebelasting

13.000 EUR

NETTO

11.420,63 EUR

 8,86 % RSZ

 4,4 % taks

 0,5 % beheerskost

 n = 25 jaar

 kapitaal

315.098,14 EUR

265.765,90 EUR

 6.515,61 EUR

 11.565,21 EUR

 32.923,87 EUR

2 % solidariteit

3,55 % RIZIV

Belasting*

*10,09 % bedrijfsvoorheffing + 7 % gemeentebelasting

Om hetzelfde pensioenkapitaal te 
bereiken, moet een investering van 
het nettosalaris een rendement 
genereren van 7,27 %. 

Welk rendement bij investering in groepsverzekering?   

0,75 %
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Cashoptie: voorschot opnemen

– Voorschot = bedrag dat de aangeslotene kan ontlenen op de reserves 
van zijn/haar groepsverzekeringscontract en dit terwijl de (eventueel 
gewaarborgde) intrestvoet en winstdeelname behouden blijven.

– Voorwaarde: voor het kopen, bouwen, verbouwen of herstellen van 
onroerende goederen in de Europese Unie (indien onafhankelijk statuut: 
Europese Economische Ruimte)

– Keuze tussen 3 types voorschotten:

► Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling van een vaste 
intrestvoet

► Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling van een 
variabele intrestvoet

► Voorschotten zonder jaarlijkse intrestbetaling

– Voordelen: De werknemers kunnen direct genieten van de bonus die de 
werkgever hen toekent, zonder dat ze dossier- of beheerskosten 
moeten betalen en zonder negatieve invloed op de (eventueel 
gegarandeerde) intrestvoet en de winstdeelname.

Voordelen bonusplan
 voor de werknemer
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Er bestaan 3 types voorschotten:

• Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling

– van een vaste intrestvoet

– van een variabele intrestvoet

• Voorschotten zonder jaarlijkse intrestbetaling

Uit welke types voorschot kan ik kiezen?

Zoom: Voorschotten
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• Voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling

– Hoe werkt het?

De aangeslotene neemt een voorschot op en betaalt er jaarlijks vooraf 
intresten op.

– Wat is de intrestvoet?

De aangeslotene heeft de keuze tussen een vaste en een variabele 
intrestvoet. 

► De vaste intrestvoet: 5,0%

► De variabele intrestvoet: 1,25%

– Kan men de intresten fiscaal in mindering brengen?

De aangeslotene kan de betaalde intresten jaarlijks fiscaal inbrengen 
volgens de principes van de personenbelasting.

Hoeveel kost een voorschot op mijn Pension 4 Life contract?

Zoom: Voorschotten
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• Voorschotten zonder jaarlijkse intrestbetaling

– Hoe werkt het?

De intresten op het opgenomen voorschot worden in totaal vereffend bij de 

terugbetaling van het voorschot, of op einddatum van het contract.

– Wat is de intrestvoet?

De intrestvoet wordt berekend op basis van het gegarandeerde rendement, 

de jaarlijkse winstdeelname en de financiële marge.

– Kan men de intresten fiscaal in mindering brengen?

De aangeslotene kan de intresten fiscaal inbrengen volgens de principes van 

de personenbelasting, bij terugbetaling van het voorschot of op einddatum 

van het groepsverzekeringscontract.

Hoeveel kost een voorschot op mijn Pension 4 Life contract?

Zoom: Voorschotten
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• Het opnemen van een voorschot heeft geen enkel effect op het 

rendement van de groepverzekeringscontract.

• Het rendement en de winstdeelname blijven behouden op de totale 

reserves van het contract (dus inclusief het bedrag van het voorschot)

• De netto kostprijs van het voorschot is dus gelijk aan het verschil 

tussen:

– het totale rendement van het groepverzekeringscontract

(gegarandeerde intrestvoet + winstdeelname)

– de intrestvoet op het voorschot

Wat is het effect op het rendement van mijn 

groepverzekeringscontract?

Zoom: Voorschotten
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• Het maximale voorschot wordt berekend volgens de principes 

opgenomen in de Belgische wetgeving.

• Het maximale voorschot situeert zich tussen:

– 50% en 74% *. 

– Het minimale voorschot bedraagt 5.000,00 €.

Wat is het bedrag dat ik kan opnemen?

De opgebouwde reserves

- (para) fiscale afhouding op einddatum

- Afkoopvergoeding (enkel indien afkoop is toegestaan)

- Intresten (enkel bij voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling)

= Maximaal voorschot

Zoom: Voorschotten

* Percentages in functie van leeftijd
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• Een terugbetaling is niet verplicht!

• Indien de aangeslotene niet wenst terug te betalen gedurende de 

looptijd van het groepverzekeringscontract:

– Het voorschot wordt afgehouden van het pensioenkapitaal op 

einddatum van uw contract.

• Indien de aangeslotene wel wenst terug te betalen:

– Een terugbetaling kan geheel of gedeeltelijk op gelijk wel tijdstip.

– Een terugbetaling bedraagt minimaal 10% van het voorschot, 

met een minimumbedrag van 250 €.

Hoe en wanneer moet ik mijn voorschot terugbetalen?

Zoom: Voorschotten 
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►Variabelen in dit voorbeeld:

► Looptijd = 20 jaar (persoon van 45 jaar actief tot 65)

► Gegarandeerd rendement = 0,75% 

► Winstdeelname = 1,75%

► Intrestbetalend voorschot met vaste intrestvoet = 5%

► Intrestkapitaliserend voorschot met rentevoet = 5%

►Opportuniteitskost Intrestbetalend vs Kapitaliserend voorschot

► Definitie: de waardering van het verlies van het best mogelijke alternatief 

van een economische beslissing

► Toegepast op voorschotten:

 Intrestbetalend voorschot: jaarlijks intresten betalen

 Kapitaliserend voorschot geen jaarlijkse intresten

 Conclusie: bij een kapitaliserend voorschot heeft men het bedrag van  

de intresten vrij om te beleggen = opportuniteitskost van 

intrestbetalende voorschotten

Een concreet voorbeeld

Zoom: Voorschotten
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Een concreet voorbeeld

 Indien we rekening houden met een opportuniteitskost van 5% (=verlies van een alternatief mogelijk 
rendement van 18.399,06 €). Dan is het eindresultaat bij een intrestbetalend voorschot = 3.315,47 €.

Conclusie: vanuit economisch standpunt zijn intrestbetalende en intrestkapitaliserende voorschotten twee 
equivalente alternatieven.

Intrestbetalend voorschot Kapitaliserend voorschot

Situatie bij opname van het voorschot (45 jaar)

Totale reserves 50.000,00 € 50.000,00 €

Totaal Voorschot 25.000,00 € 25.000,00 €

Jaarlijkse intrest 1.250,00 € 0,00 €

Situatie op einddatum (65 jaar)

Totale reserves 82.140,90 € 82.140,90 €

Belastingen en sociale bijdragen 10.426,37 € 10.426,37 €

Voorschot 25.000,00 € 25.000,00 €

Totale intrest 25.000,00 € 41.198,03 €

Netto resultaat 21.714,53 € 5.382,09 €
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► Men geniet een voordelige intrestvoet (lage nettokostprijs!)

► Men heeft de keuze tussen 3 types voorschotten

– Voorschotten met jaarlijkse terugbetaling met een vaste intrestvoet

– Voorschotten met jaarlijkse terugbetaling met een variabele intrestvoet

– Voorschotten zonder jaarlijkse terugbetaling

► Er worden geen dossierkosten noch notariskosten aangerekend, dit in 

tegenstelling tot een hypothecair krediet.

Kort en bondig

Zoom: Voorschotten

► Men kan op ieder tijdstip het voorschot terugbetalen.

► De (eventueel gewaarborgde) intrestvoet en de winstdeelname

blijven behouden op de totale reserves van het 

groepverzekeringscontract.

► Een team specialisten verzekert de opvolging van uw dossier.


