
Het pensioensparen en de individuele levensverzeke-
ring laten u toe een aanzienlijk aanvullend pensioen 
op te bouwen en uw naasten een financiële zekerheid 
te bieden, aan fiscaal gunstige voorwaarden.

Fiscaal voordeel
De uitgevoerde stortingen laten u toe te genieten van 
een fiscaal voordeel van 30% (te verhogen met de ge-
meentebelasting) van het gestorte bedrag. Het bedrag 
van het fiscaal voordeel zal afgetrokken worden van 
het bedrag van uw belastingen op het aanslagbiljet.
Voor het pensioensparen kan elke belastingplich-
tige tot € 960 (bedrag 2018) storten, ongeacht het 
inkomens niveau. Om van het belastingvoordeel te ge-
nieten moet u dit bedrag vermelden in vak X, rubriek 
1361 of 2361 van uw aangifte.
Voor de individuele levensverzekering wordt het  
maximaal te storten bedrag berekend in functie van het 
netto belastbaar beroepsinkomen en volgens de vol-
gende formule: 15% van de eerste schijf van EUR 1.920 
van het beroepsinkomen en 6% van het saldo, met een 
absoluut plafond van € 2.310 (bedrag 2018). Dit pla-
fond wordt dus bereikt bij een netto belastbaar inko-
men van € 35.620. Op de premie van de individuele 
levensverzekering is een taks van 2% verschuldigd.
Om van het belastingvoordeel te genieten moet u dit 
bedrag vermelden in vak IX van uw aangifte.

BelastingHeFFing Bij einde contract
Op uw 60ste verjaardag voorziet de fiscus een éénma-
lige anticipatieve heffing van 10% op het gespaarde ka-
pitaal van uw contract individuele levensverzekering en 
van 8% op het gespaarde kapitaal van uw contract pen-
sioensparen, met uitzondering van de winstdeelnames. 
Deze belasting stelt u vrij van alle toekomstige belastin-
gen, zelfs op het kapitaal dat opgebouwd wordt door 
premies gestort na de 60 ste verjaardag en die nog van 
een belastingvermindering genieten.

Als het contract echter wordt onderschreven vanaf de 
leeftijd van 55 jaar of ouder, dan wordt de anticipa-
tieve heffing afgehouden op de 10 de verjaardag van 
het contract.

Wat HeeFt curalia u te Bieden?
Curalia biedt u de mogelijkheid aan om uw RIZIV-tus-
senkomst op een verzekeringscontract te storten: het 
CuraNova contract.
CuraNova combineert:
- Garantie van een verzekeringscontract.
-  Flexibiliteit van de rentevoet die jaarlijks herzien-

baar is en dus altijd in functie van de situatie op de 
markt. Deze rentevoet wordt toegekend op het to-
taal van de opgebouwde reserve.

-  Rendement. In 2018 is het rendement op dit Cura-
Nova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind 
van het jaar eventueel een winstdeelname, een her-
verdeling van de winst van de vereniging aan toege-
voegd worden.

Bijgevolg bedraagt het gemiddelde rendement voor 
de laatste 20 jaar 4,34%, zonder rekening te houden 
met het fiscaal voordeel.
Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexi-
bele premies. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag 
van de premie aan te passen in functie van uw financiële 
mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra 
de premie op uw contract gestort is.
Voor de apothekers, kinesitherapeuten, geneesheren 
en tandartsen is het fiscaal voordeel van het pensioen-
sparen en de individuele levensverzekering cumuleer-
baar met het fiscaal voordeel van de storting op een 
contract Aanvullend pensioen. Omdat de persoonlijke 
storting op het contract Aanvullend pensioen geniet 
van een hoger fiscaal voordeel, hebben zij er belang bij 
eerst dat systeem van pensioenopbouw te gebruiken. 
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