
Het maximale fiscale voordeel uit uw (S)VAPZ halen? Dat kunt u snel en eenvoudig zelf doen in KBC Touch.   

Uw fiscaal optimale streefbedrag verandert elk jaar, afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar terug. 

Het is daarom belangrijk dat u het jaarlijks herberekent. Zo loopt u geen fiscaal voordeel mis en bouwt u slim aan uw 

aanvullend pensioen.

Benieuwd wat uw fiscaal optimale bijdrage van dit jaar is?

Uw  
(sociaal) VAPZ 
jaarlijks fiscaal 
optimaliseren? 
Dat kunt u zelf!

Stap 1

Klik in de navigatiebalk op 

‘Zakelijk’ en vervolgens op 

‘Verzekeren’.

In het overzicht van uw 

verzekeringen klikt u op de 

tegel ‘Life Pension Plan - 

(sociaal) VAPZ’ om naar de 

detailpagina van het (S)VAPZ 

te gaan.



Stap 2

In de detailpagina van het 

(S)VAPZ ziet u uw huidige 

streefbedrag op jaarbasis. 

Klik op de knop ‘Fiscaal 

optimaliseren’.

Stap 3

Op het volgende scherm leest 

u alles over het sociaal VAPZ. 

Via deze tool kunt u uw VAPZ 

eenvoudig omzetten naar 

een SVAPZ. Dat doet u in een 

van de volgende schermen.

Wilt u dat niet? Dan kunt u 

ook enkel uw VAPZ 

optimaliseren. Ook dat doet 

u in de volgende schermen.

Ziet u dit scherm niet? Dan 

kunt u uw VAPZ momenteel 

niet omzetten via deze tool. 

Neem zeker contact op met 

uw verzekeringsagent als u 

toch een SVAPZ wilt.

Om verder te gaan in de tool, 

klikt u op “Verder”.



Stap 5 a

U krijgt het verschil te zien 

tussen uw huidige 

streefbedrag en de fiscaal 

optimale situatie.

Wilt u uw streefbedrag 

aanpassen naar de fiscaal 

meest voordelige situatie, 

dan klikt u op de knop ‘Kies’.

U kunt ook uw huidige 

streefbedrag houden. Klik 

dan op de knop ‘Dit 

behouden’.

Stap 5 b

Als u uw VAPZ kunt 

omzetten naar een SVAPZ, 

ziet u de optie ‘Extra 

optimaliseren: sociaal VAPZ’. 

Klik op deze optie als u uw 

VAPZ wilt omzetten naar 

een SVAPZ. 

Alle informatie over het 

SVAPZ vindt u onder ‘Lees 

meer’.

Stap 4

Vul uw netto belastbaar 

beroepsinkomen van drie 

jaar geleden in.

Elk kwartaal stuurt uw 

sociaal secretariaat u een 

nieuwe berekening van de 

(voorlopige) sociale 

kwartaalbijdragen op basis 

van uw inkomen. Neem die 

brief erbij en noteer het 

vermelde inkomen in KBC 

Touch.



Stap 6

Kiest u ervoor om uw  

(S)VAPZ fiscaal te optimali-

seren of om te zetten naar 

een SVAPZ, dan:

a. ontvangt u vanaf nu uw 

fiscaal geoptimaliseerde 

betalingsuitnodigingen 

via domiciliëring of 

overschrijving, afhanke-

lijk van uw keuze;

b. of, als er voor dit jaar 

geen betalingsuitno-

digingen meer gepland 

zijn, krijgt u de vraag om 

eenmalig bij te storten. 

Zo haalt u dit jaar toch 

nog uw fiscaal optimale 

bedrag.

Stap 7

Volg de tekenprocedure om 

de fiscale optimalisatie van 

uw (S)VAPZ of omzetting naar 

uw SVAPZ te bevestigen



Stap 9

Jaarlijks in februari (als u de 

eerste brief van uw sociaal 

secretariaat ontvangt) krijgt 

u een herinnering om uw 

loon gegevens te updaten. Zo 

kunnen we u ook de 

volgende jaren de fiscaal 

meest optimale premie 

aanbieden.

Die herinnering vindt u in 

februari onder het belletje in 

het actie centrum (rechts 

bovenaan in 

KBC Touch).

Uiteraard kunt u op elk 

moment zelf een nieuwe 

optimalisatie berekenen via 

het bovenstaande stappen-

plan.
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Stap 8

We passen uw polis binnen 

de 5 dagen aan.


