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Wanneer kan / moet men het 2de pijler pensioen opnemen?

Het aanvullend pensioen moet worden uitgekeerd bij het effectief ingaan van het wettelijk pensioen. Dit is 

van toepassing voor de hele 2de pijler, zowel voor werknemers als zelfstandigen. De effectieve wettelijke 

pensionering kan zich situeren voor of na 65 jaar. 

Het aanvullend pensioen kan worden uitgekeerd vanaf de datum waarop men voldoet aan de voorwaarden 

om het vervroegd wettelijk pensioen te verkrijgen, op voorwaarde dat het pensioenreglement of de 

pensioenovereenkomst dit uitdrukkelijk voorziet. 

Overgangsregeling voor mensen die geboren werden voor 1962:

Op voorwaarde dat het pensioenreglement zoals van kracht op 31.12.2015 het toelaat, kan de uitbetaling

• vanaf 60 jaar, indien geboren < 1959

• vanaf 61 jaar, indien geboren in 1959

• vanaf 62 jaar, indien geboren in 1960

• vanaf 63 jaar, indien geboren in 1961

• vanaf 60 jaar voor wie na 55 jaar ontslagen is of op brugpensioen gaat op basis van een 

herstructureringsplan neergelegd voor 1/10/2015

7Zie boek blz. 533-534

Vervoegd met wettelijk pensioen gaan: loopbaanvoorwaarden

Normale wettelijke pensioenleeftijd: 

• 65 jaar 

• 66 jaar vanaf 1 februari 2025

• 67 jaar vanaf 1 februari 2030

Men is niet verplicht om op pensioen te gaan op de normale wettelijke pensioenleeftijd!

De gepensioneerde kan onbeperkt bijverdienen vanaf het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd.

Echter, vanaf de wettelijke pensionering kan men geen 2de pijler pensioen meer opbouwen.

Vervroegd wettelijk pensioen is mogelijk vanaf: 

• 60 jaar mits 44 loopbaanjaren

• 61 jaar mits 43 loopbaanjaren

• 63 jaar mits 42 loopbaanjaren

Voor het bereiken van de normale wettelijke pensioenleeftijd mag de gepensioneerde slechts beperkt

bijverdienen. Gaat men boven de grenzen van de toegelaten arbeid, dan wordt het wettelijk pensioen (deels) 

geschorst in de betreffende kalenderjaren.

8
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Wanneer komt een kalenderjaar in aanmerking als 
loopbaanjaar voor het vervroegd wettelijk pensioen?

Elk kalenderjaar met minstens 104 voltijdse dagen

• Men rekent nog in 6 dagen per week, alle dagen behalve de zondagen (= 312 dagen in een jaar)

• 104 dagen komt doorgaans overeen met 4 maanden voltijds werken

• Deeltijds werken wordt omgerekend naar een voltijds equivalent

Sommige periodes tellen niet mee :

• geregulariseerde studiejaren

• jaren die gedekt zijn door vrijwillige bijdragen bij tijdskrediet

• jaren waarvoor men pensioen krijgt als uit de echt gescheiden echtgenoot

Legerdienst of burgerdienst als gewetensbezwaarde tellen mee

Voor een zelfstandige: een kalenderjaar telt wanneer men gedurende 2 kwartalen minstens de 

minimumbijdrage betaalde 

9

De pensioenleeftijd in de pensioenreglementen / 
pensioenovereenkomsten
• Nieuwe pensioenregelingen moeten een pensioenleeftijd van minstens 65 jaar voorzien

• In op 1/1/2016 bestaande regelingen moet de contractuele pensioenleeftijd niet aangepast worden

• De wettelijke pensioenleeftijd wordt verhoogd tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030

• Men mag de ‘op de datum van afsluiting geldende pensioenleeftijd’ gebruiken, nu is dat 65 jaar

• In op 1/1/2016 bestaande groepsverzekeringen voor werknemers en bedrijfsleiders moet de 

pensioenleeftijd vanaf 1/1/2019 voor nieuwe aansluitingen gelijk zijn aan de wettelijke pensioenleeftijd

• Wordt de contractuele pensioenleeftijd gewijzigd, dan mag die niet lager zijn dan de ‘op het ogenblik van 

de wijziging geldende pensioenleeftijd’ 

• Voor bestaande pensioenstelsels kan de pensioenleeftijd van het pensioenreglement niet lager zijn dan 

de in voege zijnde wettelijke pensioenleeftijd voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 januari 

2019 (art 63/8 WAP) & voor de bedrijfsleiders waarvan de aansluiting aanvangt vanaf 1 januari 2019 (art 

55/6 WAPBL). Dat gaat toegepast moeten worden vanaf 2025.

10Zie boek blz. 533

9

10



10/3/2022

6

Zelfstandigen

VAPZ | RIZIV-overeenkomsten

Collectieve & individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders

Situering

Fiscaliteit bij opbouw & 80% grens

Fiscaliteit bij uitkering

Impact van het wettelijk pensioen

Case study: is extra verlonen via pensioen fiscaal interessant voor 

bedrijfsleiders?

POZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 
(VAPZ)
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Een zelfstandige die sociale bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan die van een zelfstandige in 
hoofdberoep

Eveneens

• De zelfstandige in bijberoep (*) indien hij/zij 'normale' sociale bijdragen (= op basis van een 

geherwaardeerd beroepsinkomen van minimaal €14.658,44) betaalt

• De +65 wanneer hij normale sociale bijdragen betaalt en nog geen wettelijk pensioen ontvangt

• De zelfstandige in bijberoep die de sociale bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt

• Zelfstandigen die beginnen

• De medewerkende echtgeno(o)t(e) die aangesloten is aan het ‘maxi’ statuut

(*) Een startende zelfstandige in bijberoep kan slechts ten vroegste vanaf het 4e jaar van activiteit 

een VAPZ (en een POZ)-contract afsluiten (en dan nog enkel op voorwaarde dat hij tijdens zijn 1e 

jaar minimaal een netto-belastbaar inkomen had = € 14.658,44).  Het feit dat hij van bij de aanvang 

vrijwillig sociale bijdragen zou hebben gestort op minimaal € 14.658,44 verandert niets hieraan.

13

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen: voor wie?

Zie boek blz. 580-581 

Bij een verzekeraar of een pensioenkas

Men mag veranderen

Aanvullend pensioen

• Theoretisch : tak 21 (vast rendement) of tak 23 (beleggingsfonds)

• Maar rendementsgarantie: 0 % = minstens de gestorte premies, dus in de praktijk tak 21

Uitkering bij overlijden

Recht om de omzetting van kapitaal in rente te vragen

Programmawet (I) van 24/12/2002: Wet op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (WAPZ)

KB van 27/12/2004 met betrekking tot het Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en houdende uitvoering van de artikelen 45 en

80 van de Programmawet (I) van 24/12/2004

KB van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen 

14

VAPZ: waar naartoe en welke dekkingen?

Zie boek blz. 579+582

13
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VAPZ

'Sociaal VAPZ'

90% van de premie voor

pensioenopbouw en

overlijdensdekking

Minimum 

10% van de premies

voor andere dekkingen

'Gewoon VAPZ'

De premie wordt

volledig aan

pensioenopbouw en

overlijdensdekking

besteed

Max 8,17% van de 

referentiebezoldiging

9,40% van de 

referentiebezoldiging

Min: €100 / jaar Min: €111,11 / jaar

Max: €3.447,62 / jaar Max: €3.964,76 / jaar

KB van 15/12/2003        

1) Premievrijstelling

o Vergoede periode faillissementsverzekering

o Primaire arbeidsongeschikt | invaliditeit

2) Rente bij inkomenstenverlies

o Tijdelijke of blijvende arbeids-

ongeschiktheid (max €25k per jaar)

o Overlijden tijdens loopbaan (max €20k per jaar)

3) Forfaitaire vergoeding (max €25k per jaar) tot 

dekking van kosten in geval van 

o Ernstige ziekte

o Afhankelijkheid van de gepensioneerde

4) Verhoging van lopende pensioenen

Minstens 2 dekkingen vermeld onder 1) 

en 1 dekking vermeld onder 2) of 4) 

15

Gewoon en sociaal VAPZ

Zie boek blz. 580+582

VAPZ-premie 20,5% 14,16% 0%

Aftrek RSVZ 165,87* 120,76** 0,00

Fiscale aftrek (vb. 53,5%) 432,87 456,28 535,00

Kosten pm pm pm

'Voordeel' bij premiebetaling 598,74 577,04 535,00

Inkomenschijf RSVZ-bijdrage

€0 - €14.658,44
20,5% 

(minimumbijdrage)

€14.658,44 - €63.287,86 20,5%

€63.287,86 - €93.281,02 14,16%

… > €93.281,02 0%

De basis voor de RSVZ-bijdragen is gelijk 

aan de brutoberoepsinkomsten, 

verminderd met de beroepskosten en 

beroepsverliezen. Dit bedrag wordt 

vastgesteld door de belasting-

administratie.

De RSVZ-bijdragen zijn een percentage 

van de beroepsinkomsten. Dit percentage 

verschilt naargelang de bijdragecategorie 

en het inkomen.

Wat leveren VAPZ-bijdragen concreet op ?

RSVZ-bijdragen zijn aftrekbare beroepskosten en

dienen dus in mindering te worden gebracht op de 

bruto beroepsinkomsten.

VAPZ-bijdragen worden als sociale bijdrage

beschouwd. VAPZ-bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar

(marginaal tarief) en resulteren ook in lagere

RSVZ-bijdragen (als inkomen < €93.281,02)   

16

VAPZ: (para)fiscale voordelen van de premies 

Zie boek blz. 581

*  1.000 - 165,87 - 25,02 = 809,11 809,11 x 20,50% = 165,87

** 1.000 - 120,76 – 26,38  = 852,86      852,86 x 14,16% = 120,76

15

16



10/3/2022

9

2022

Bruto inkomen 52.418,18

RSVZ -8.914,54

Beroepskosten (3%) -1.305,11

Netto belastbaar inkomen 42.198,53
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premie moeten we rekening houden met een relatief 

en een absoluut maximum. Het relatieve maximum 

bedraagt 8,17% van het geherwaardeerde netto 

belastbaar inkomen van N-3. De premie mag echter 

nooit hoger zijn dan het absolute maximum van 

€3.447,62 (AJ 2023).

De maximumpremie van €3.447,62 (AJ 2023) wordt 

bereikt op basis van een geherwaardeerde netto 

belastbare bezoldiging van €42.198,53 (3.447,62 / 

8,17%) in 2022 (op basis van referentiejaar 2019).

Op basis van welk inkomen kan de maximale VAPZ-

premie worden gestort?

Een bruto inkomen van €49.231,36 in 2019 

resulteert in een geherwaardeerd bruto inkomen van 

€52.418,18 in 2022 (49.231,36 x 1,06473156). 

17

Het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen : voor wie?

Zie boek blz. 580

De zelfstandige heeft de volgende 2 keuzes:

Ofwel betaalt de zelfstandige voorlopige kwartaalbijdragen op basis van beroepsinkomen N-3

• Het sociaal verzekeringsfonds stelt een voorlopige kwartaalbijdrage voor, berekend op het geïndexeerde belastbaar 
beroepsinkomen van drie jaar geleden (N-3)

• Die voorlopige bijdrage wordt in jaar N+1 geregulariseerd op basis van het fiscaal beroepsinkomen van jaar N en 
bijdragevoeten van jaar N: terugstorten of bijbetalen

• Dus mogelijk regularisaties na het stopzetten van activiteit

• Behalve in geval van pensioen, keuze om geen regularisatiebijdragen te ontvangen

Ofwel kiest de zelfstandige om hogere of lagere voorlopige RSVZ-bijdragen te betalen

• Een verhoging kan op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting. Die komt op een reserverekening, 
die na 31/12 enkel voor regularisaties kan gebruikt worden

• Een verlaging moet gemotiveerd worden

– Voorafgaande ervaringen (vrijstellingen bijdrage)

– Persoonlijke elementen (vb. arbeidsongeschikt)

– Beroepsgebonden elementen (vb. faillissement klant, dalende BTW inkomsten)

De maximum VAPZ-premie (€xxx x 8,17%) wordt nog altijd op het geherwaardeerde inkomen van N-3 gerekend !

18Zie boek blz. 580

Vanaf 2015 kan de zelfstandige er voor opteren om de RSVZ-bijdragen 
op het reële beroepsinkomen te betalen

17
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Sociale bijdragen op pensioen bij uitkering

• Verschuldigd op zowel het wettelijk pensioen (1ste pijler) als het aanvullend pensioen (2de pijler)

• Pensioenkapitalen worden omgezet in een 'theoretisch' aanvullend pensioen

• Deze omzetting in een fictieve rente geschiedt op basis van de coëfficiënten bepaald in de tabel 

gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 68, § 2, derde lid van 

de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.

• Kapitaal delen door 13,80 (60 jaar), 13,53 (61 jaar), 13,26 (62 jaar), 12,97 (63 jaar), 12,69 (64 

jaar), 12,40 (65 jaar), 12,10 (66 jaar) of 11,80 (67 jaar) (= jaarbedrag theoretisch pensioen), 

en het aldus berekende fictieve jaarbedrag delen door 12 (= maandbedrag theoretisch pensioen)

• Het wettelijk en het (theoretisch) aanvullend pensioen worden samengeteld

Afhoudingen als bepaalde grenzen overschreden worden

• Het door de pensioeninstelling ingehouden bedrag geldt als een soort van ‘voorschot’

• Verrekening op het wettelijk pensioen

19

De ZIV- en solidariteitsbijdrage bij uitkering

Zie boek blz. 562-563

ZIV-bijdrage van 3,55% en SOL-bijdrage van 0% tot 2% op brutobedrag pensioenuitkering (= kapitaal en/of 
rente + winstdeelname)

• voor zowel werknemers als zelfstandigen 

• bij overlijden enkel indien er wordt uitgekeerd aan de gehuwde partner (= enkel op 'aanvulling' bij een 
wettelijk pensioen)

Vrijgesteld van SOL-bijdrage indien de verkrijger van een Belgisch pensioen in een EER-land (ander dan 
België), het VK of Zwitserland woont

Vrijgesteld van ZIV-bijdrage indien de verkrijger van een Belgisch pensioen in een EER-land (ander dan 
België), het VK of Zwitserland woont én niet ten laste is van België voor wat betreft medische verzorging, dit 
wil zeggen ziekteverzekerd zijn in één van deze landen op grond van een pensioen, een tewerkstelling of 
zelfstandige activiteit

20

De ZIV- en solidariteitsbijdrage bij uitkering

Zie boek blz. 562-563

19
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Bruto pensioenkapitaal Solidariteitsbijdrage

… < €2.478,95 0%

€2.478,95 - €24.789,35 1%

€24.789,35 - … 2%

21

Aan de bron af te houden solidariteitsbijdrage bij een 
kapitaaluitkering 

Bruto overlijdenskapitaal Solidariteitsbijdrage

… < €2.478,95 0%

€2.478,95 - €74.368,05 1%

€74.368,05 - … 2%

Totaal maandelijks brutobedrag pensioen 
als alleenstaande begrepen tussen

ZIV-bijdrage

< €1.768,52 geen inhouding

van €1.768,52 tot en met €1.833,59
van €0,01 tot €65,08 (berekend op het bruto geïndexeerd 
maandbedrag – €1.768,51)

> €1.833,59 3,55% van het brutobedrag

Totaal maandelijks brutobedrag pensioen 
met gezinslast begrepen tussen

ZIV-bijdrage

< €2.095,93 geen afhouding

van €2.095,93 tot en met €2.173,05
van €0,01 tot €77,13 (berekend op het bruto geïndexeerd 
maandbedrag – €2.095,92)

> €2.173,05 3,55% van het brutobedrag

Cijfers vanaf 1/5/2022

22

De berekening van de werkelijk verschuldigde ZIV-bijdrage

21
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Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als 

alleenstaande begrepen tussen
Solidariteitsbijdrage

€0,01 en €2.864,39 0

€2.864,40 en €2.952,97 (brutobedrag - €2.864,39) x 0,5

€2.952,98 en €3.172,55 brutobedrag x 0,015

€3.172,56 en €3.205,60 (brutobedrag - €3.172,55) x 0,5 + €47,59

vanaf €3.205,61 brutobedrag x 0,02

Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen 

begrepen tussen
Solidariteitsbijdrage

€0,01 en €3.311,59 0

€3.311,60 en €3.413,99 (brutobedrag – €3.311,59) x 0,5

€3.414,00 en €3.629,34 brutobedrag x 0,015 

€3.629,35 en €3.667,14 (brutobedrag – €3.629,34) x 0,5 + 54,44

vanaf €3.667,15 brutobedrag x 0,02

Cijfers vanaf 1/5/2022

23

De solidariteitsbijdrage bij uitkering

De inkomstenbelasting wordt berekend op het pensioen(kapitaal):

• Na aftrek van de ZIV- en solidariteitsbijdrage 

• Winstdeelname is fiscaal vrijgesteld bij de verkrijger van het pensioen indien gelijktijdig vereffend met de 
pensioenen, renten of kapitalen (art. 40 WIB 92)

– Maar wel 9,25% taks op de dotatie van de verzekeraar (art. 183bis – 183undecies WDRT)

– Taks is verworpen uitgave dus kost voor verzekeraar = ± 11,5% (rekening houdend 25% 
vennootschapsbelasting)

Bij een voorzorgsinstelling (= pensioenfonds = instelling voor bedrijfspensioenvoorziening) is er doorgaans 
geen sprake van winstdeling. Het is nochtans wel mogelijk en er zijn enkele pensioenfondsen die winstdeling 
toekennen met dezelfde fiscale behandeling zoals bij een verzekeraar.

• Voorafgaande beslissing nr. 2012.154 dd. 05.06.2012

• Voorafgaande beslissing nr. 2013.557 dd. 29.07.2014

24

De ZIV- en solidariteitsbijdrage zijn fiscaal aftrekbaar
Winstdeling is vrijgesteld van inkomstenbelastingen

Zie boek blz. 553

23
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• Op VAPZ-bijdragen is geen premietaks verschuldigd

• Jaar start en stopzetting ‘zelfstandige activiteit’: slechts premie in verhouding tot kwartalen waarvoor 

bijdrageplicht RSVZ

• VAPZ-bijdragen zijn slechts fiscaal aftrekbaar indien sociale bijdragen tijdig zijn betaald (zie attest sociale 

kas) en VAPZ-bijdragen tijdens het belastbaar tijdperk zijn betaald

• Fiscale behandeling bij uitkering: 

– ZIV- en solidariteitsbijdrage zijn verschuldigd

– VAPZ steeds belastbaar, ook indien geen enkele premie fiscaal afgetrokken

– belasting kapitaal via ‘omzettingsrente’ indien afkoop op einddatum contract of < 5 jaar voor einddatum 

contract (of bij overlijden)

– indien eerdere afkoop (indien mogelijk): marginaal fiscaal tarief

– belasting op slechts 80% x kapitaal via ‘omzettingsrente’ indien beroepsactief tot normale wettelijke 

pensioenleeftijd of bij vervroegde pensionering na een volledige loopbaan (45 jaren)

– winstdeelname = belastingvrij (maar wel taks 9,25%)

– geen vrijstelling van erfbelasting

25

VAPZ: specifieke fiscale aspecten 

Zie boek blz. 580-585

Premie

1000

Premie 20,5% 14,16% 0%

Beroepskosten -25,02 -26,38 0,00

Aftrek voor RSVZ -165,87* -120,76** 0,00

Fiscale aftrek (53,5%) -432,87 -456,28 535,00

Totale ‘+’ bij premiebetaling (A) 598,74 577,04 0,00

Totale '+' bij premiebetaling (A) 614,10 592,68 535,00

Uitkering

ZIV-bijdrage (3,55%) - 35,50

Solidariteitsbijdrage (2%) - 20,00

Belasting (fictieve rente) ……

Uitkering

Startleeftijd Illustratie: belastingtarief 40% + 7% AGB

60

Kapitaal

x

94,45% 

x 3,5% x 13 jaar x 40% x 1,07 18,39%

61 – 62 x 4% x 13 jaar x 40% x 1,07 21,02%

63 – 64 x 4,5% x 13 jaar x 40% x 1,07 23,65%

Vanaf 65 x 5% x 10 jaar x 40% x 1,07 20,21%

Actief tot 65 x 4% x 10 jaar x 40% x 1,07 16,17%

Netto investering (1000 – A) 401,26 422,96 465,00

Rekenhypothese: 

20% (para)fiscale inhoudingen

*  1.000 - 165,87 - 25,02 = 809,11 809,11 x 20,50% = 165,87

** 1.000 - 120,76 – 26,38  = 852,86      852,86 x 14,16% = 120,76

26

VAPZ: fiscale behandeling van de premie en de uitkering 

25
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80,00
46,50

53,50
20,00

Fiscaal rendement op jaarbasis = 72,04% (per saldo)

64 jaar 65 jaar

80,00
46,50

53,50
20,00

Fiscaal rendement op jaarbasis = 31,16% (per saldo)

63 jaar 65 jaar

46,5 x 1,7204 = 80 46,5 x 1,3116 x 1,3116 = 75,56

Netto 

investering

Netto 

uitkering
Netto 

investering
Netto 

uitkering

27

De geannualiseerde fiscale prikkel: concept

Leeftijd RSVZ @20,5% RSVZ @14,16% RSVZ @0%

64 99,37%* 89,14%** 72,04%

63 41,20% 37,53% 31,17%

62 25,86% 23,67% 19,82%

61 18,83% 17,27% 14,53%

60 14,80% 13,59% 11,46%

55 7,14% 6,58% 5,58%

50 4,71% 4,34% 3,68%

45 3,51% 3,24% 2,75%

40 2,80% 2,58% 2,19%

35 2,33% 2,15% 1,83%

30 1,99% 1,84% 1,56%

25 1,74% 1,61% 1,37%

20 1,55% 1,43% 1,21%

VAPZ

28

De geannualiseerde fiscale prikkel van het VAPZ

* (800 / 401,26) - 1                                                                                                            

** (800 / 422,96) - 1 

27
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• Wanneer kan / moet men het VAPZ laten uitbetalen? 

– Algemene regels (zie supra) 

• Stopzetting van het contract is steeds mogelijk (zonder verlies winstdeelname)

• Bij overdracht geen acquisitiekosten bij nieuwe instelling maar wel afkoopvergoeding bij oude instelling 

mogelijk. Enkel belastingvrije overdrachten met betrekking tot premies betaald vanaf 2004 !

29

VAPZ: specifieke aandachtspunten

Zie boek blz. 585

RIZIV-overeenkomsten

29

30
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‘Geconventioneerde’ artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en verpleegkundigen 

hebben recht op een belastingvrije ‘Riziv-toelage’ ter opbouw van ‘aanvullend pensioen’ of als premie 

verzekering ‘gewaarborgd inkomen’

• 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

• Toelage voor een gepensioneerde zorgverstrekker

• Eigen pensioenbijdrage voor 'loontrekkende' zorgverstrekker

• Volgens de fiscale administratie geen belastingvrije overdracht mogelijk van RIZIV-contracten

31

Medische beroepen: het RIZIV voorziet een bijdrage

Zie boek blz. 587

Artsen: €5.088,58 bij volledige toetreding tot het akkoord of €2.400,40 indien gedeeltelijk geconventioneerd; 

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 = € 6.351,21. 

Tandartsen:  €3.232,32 

Apothekers: €3.099,43 (100%), €2.324,56 (75%) of €1.549,73 (50%) 

Kinesitherapeuten: €2.847,45 (100%), €2.128,38 (75%) of €1.610,68 (50%) 

Logopedisten: €2.695,13 (100%) of €1.306,74 (50%) 

Zelfstandige verpleegkundigen: €544,47 

32

De toelagen verschillen naargelang de beroepscategorie
Overzicht van de toelagen voor het jaar 2021

Zie boek blz. 587

31
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Collectieve of individuele 
pensioentoezegging voor bedrijfsleiders

Collectieve of individuele 
pensioentoezegging voor bedrijfsleiders
Situering

33
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Wet van 15/5/2014 houdende diverse bepalingen, met daarin een titel 4 over Aanvullend Pensioen voor 

Bedrijfsleiders (WAPBL)

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

• Pensioentoezegging: de toezegging van een aanvullend pensioen door een inrichter aan één of 

meerdere bedrijfsleiders

• Inrichter: de rechtspersoon die de toezegging doet

• Bedrijfsleider: de natuurlijke persoon bedoeld in arikel 32, eerste lid, 1° en 2°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992

• Pensioenreglement: het reglement waarin de rechten en de verplichtingen van de inrichter, van de 

aangeslotene en zijn rechthebbenden en van de pensioeninstelling, alsook de regels inzake de 

uitvoering van het pensioenstelsel worden bepaald

• Pensioenovereenkomst: de overeenkomst waarin de rechten en de verplichtingen van de inrichter, van 

de aangeslotene en zijn rechthebbenden en van de pensioeninstelling, alsook de regels inzake de 

uitvoering van de individuele pensioentoezegging worden bepaald

35

Wettelijke kader en enkele begrippen 

In het fiscaal wetboek wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van bedrijfsleiders:

1.  Vennootschapsmandatarissen = 

– Bestuurders van kapitaalvennootschappen

– Zaakvoerders van personenvennootschappen

2.  Natuurlijke personen die, zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst binnen de 
vennootschap, een leidende functie of leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van 
commerciële, technische of financiële aard uitoefenen (de zogenaamde “zelfstandige directeurs”) 

Indien de vergoeding voor de geleverde arbeid fiscaal kwalificeert als een ‘bedrijfsleidersbezoldiging’, 
dan is een groeps- of IPT-verzekering mogelijk. 

Indien onbezoldigd vennootschapsmandataris, dan is geen groepsverzekering of IPT-verzekering 
mogelijk (tenzij de persoon ook werknemer of ‘bedrijfsleider categorie 2’ van de vennootschap is)

Een 'zelfstandig' medewerker, zonder mandaat of leidinggevende functie is geen bedrijfsleider

• De vergoeding voor de geleverde arbeid is een 'baat’

• Een baat is geen bedrijfsleidersbezoldiging, dus geen aanvullend pensioen uit de onderneming

36

Wie kwalificeert als 'bedrijfsleider’ ? (Art 32, 1° en 2° WIB)

Zie boek blz. 537

35
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Art. 38, §1 19° WIB 1992 

De voordelen die voor de bedrijfsleiders die in artikel 30, 2°, bedoelde bezoldigingen verkrijgen, voortvloeien uit de op de 

onderneming of op de in artikel 220 of 227, 3°, bedoelde rechtspersoon rustende betaling van bijdragen en premies als 

bedoeld in artikel 52, 3°, b, die betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en tenminste om de maand worden 

betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding gevende bezoldigde 

werkzaamheden zijn verricht en mits zij op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend.

→ Vrijstelling van ondernemingsbijdragen in hoofde van de bedrijfsleider

Art. 195, §1 WIB 1992

Bedrijfsleiders worden voor de toepassing van de bepalingen inzake beroepskosten met werknemers gelijkgesteld en hun 

bezoldigingen en de ermede verband houdende sociale lasten worden als beroepskosten aangemerkt.

Stortingen van sociale verzekering of voorzorg zijn slechts aftrekbaar in zover zij betrekking hebben op bezoldigingen die 

regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de 

ertoe aanleiding gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits zij door de vennootschap op de resultaten van 

dat tijdperk worden aangerekend.

→ Fiscale aftrekbaarheid van ondernemingsbijdragen in hoofde van de onderneming

37

Enkel voor maandelijks bezoldigde bedrijfsleiders

Zie boek blz. 536-537

onderneming

bedrijfsleider

belofte

38

De individuele pensioenbelofte voor een zelfstandige bedrijfsleider

Zie boek blz. 568-573

37

38



10/3/2022

20

contrat

Bedrijfsleidersverzekering (BLV)

▪ Bestond voor de verzekerde IPT mogelijk was

▪ Wordt niet meer gesloten, maar er lopen nog 

oude contracten

onderneming

belofte

bedrijfsleider

39

Hoe de individuele belofte uitvoeren?  De bedrijfsleidersverzekering

Zie boek blz. 568-573

Bedrijfsleidersverzekering (BLV) = levensverzekering afgesloten door de onderneming

Waarborgen : overlijden, uitgesteld kapitaal, gemengde

Doel :

Onderneming beveiligen voor de financiële gevolgen van overlijden of pensionering van een 'bedrijfsleider' 

= key-man verzekering

40

De financiering van de individuele belofte met een 
bedrijfsleidersverzekering

Zie boek blz. 568-573

39
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Geen nieuwe bedrijfsleidersverzekeringsconstructies voor aanvullend pensioen

Reserves van een BLV die voor 1.7.2012 werden gesloten mochten tot 20.6.2015 belastingvrij 

overgedragen worden naar een IPT verzekering

• Dit venster is terug gesloten

• Dit schept problemen, zeker als het verzekeringscontract een andere eindleeftijd heeft dan de 

toegestane uitkeringsdatum

• Afkopen en nieuwe IPT verzekering ?

Individuele pensioenbelofte met daaraan gekoppelde 
bedrijfsleidersverzekering overdragen naar IPT?

41
Zie boek blz. 568-573

Rechtstreeks betaald door de onderneming

▪ Balansprovisie binnen de onderneming

▪ Niet meer mogelijk sinds 2012

▪ Maar er bestaan nog bevroren interne beloften 

die naar IPT verzekering kunnen overgezet 

worden

onderneming

belofte

bedrijfsleider

Hoe de individuele belofte uitvoeren?  Het rechtstreeks toegekend 
pensioen

42
Zie boek blz. 568-573
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Vanaf 1/1/2012 moeten alle aanvullende pensioenen extern gefinancierd worden

De bestaande voorzieningen mogen blijven bestaan

• Toestand op de laatste balans voor 1/1/2012

• Maar opgelet met het zogenaamde fiscale ‘attractiebeginsel’ 

• Dit wordt problematisch door de verplichting om het aanvullend pensioen bij het wettelijk pensioen uit te keren. 

Is het mandaat op dat moment al dan niet beëindigd?

Bestaande interne pensioenvoorzieningen kunnen belastingvrij overgedragen worden naar een IPT verzekering

• Geen premietaks van 4,4%

• Eender wanneer

• Maar toetsing van de fiscale 80%-grens!! Als die grens wordt overschreden, dan wordt de begunstigde belast 

tegen de marginale aanslagvoeten (marginaal tarief loopt op tot 50%, in plaats van vlak tarief van 16,5% bij 

uitkering van een pensioenkapitaal vanaf 60 jaar na de stopzetting van het mandaat)

Intern gefinancierde pensioenvoorzieningen mogen vanaf 2012 niet 
meer

43
Zie boek blz. 568-573

Verzekerde 

individuele 

pensioentoezegging

contrat

onderneming

belofte

bedrijfsleider

Hoe de belofte uitvoeren?  De individuele pensioentoezegging

44
Zie boek blz. 568-573
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Men kan het pensioenkapitaal opstrijken en toch nog het mandaat binnen de vennootschap verder blijven 

uitoefenen (geen toepassing van het fiscale attractiebeginsel want het pensioenkapitaal wordt niet 

uitgekeerd door de vennootschap zelf)

De winstdeling is belastingvrij in plaats van belast

Mogelijkheid tot belenen voor vastgoedfinanciering (zie infra)

Veiligheid: in geval van faillissement van de onderneming komen de pensioenen van de verzekeraar

Bij overgang van onderneming zijn de pensioenrechten extern gevormd

De fiscale limiet: de 80%-grens (zie infra)

Welke voordelen heeft een IPT ten opzichte van een individuele 
pensioenbelofte met balansprovisie ?

45

Collectieve of individuele 
pensioentoezegging voor bedrijfsleiders
Fiscaliteit bij opbouw

45
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Initieel wilde men aanvullende pensioenen die hoger lagen dan het maximumpensioen in de openbare sector 

(€81.622,85 in 2021) niet langer aftrekbaar maken. Er was echter (te) veel tegenwind. 

Zogeheten 'voorlopige regeling' vanaf 2012 

• Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% (2012-2017) of 3% (2018) indien de som van de bijdragen 

(leven en overlijden) > €30.000 per jaar (geïndexeerd = €32.472 in 2018). Enkel verschuldigd op excedent.

• Vennootschappen moesten aangifte doen

• Pensioeninstellingen moesten RSVZ verwittigen als de premie op jaarbasis meer dan €30.000 bedroeg

• Er werd geen rekening gehouden met pensioenopbouw in VAPZ- en RIZIV-contracten

Zogeheten 'definitieve regeling' vanaf 2019

• Controle en berekening verloopt via Sigedis

• Verschuldigd indien het pensioen opgebouwd tot het afgelopen jaar > het maximale ambtenarenpensioen 

• Voor het bijdragejaar N gebruikt men de parameters van jaar N-1, dus voor de bijdrage 2021 die van 2020

• De onderneming ontvangt eind oktober van het bijdragejaar een verzoek tot betaling

47

De zogenaamde 'Wijninckx-bijdrage'
Hoge aanvullende pensioenen worden geviseerd

Zie boek blz. 561-562

Als op 1 januari van het jaar N-1 dat aan een bijdragejaar N voorafgaat de som van de verworven reserves 
van het aanvullend pensioen (gedeeld door een omzettingscoëfficiënt) en het wettelijk pensioen de zgn. 
'pensioendoelstelling' overschrijdt, is in het bijdragejaar N de Wijninckx-bijdrage verschuldigd. 

In formulevorm: (WP + AP) van jaar N-1 > Pensioendoelstelling van jaar N-1

Wettelijk Pensioen (WP) op 01/01/N-1

Voor de jaren met een activiteit als werknemer / zelfstandige wordt het wettelijk rustpensioen geraamd op 
50% / 25% van het loonplafond voor werknemers / zelfstandigen, vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van 
de aangeslotene in het stelsel van werknemers / zelfstandigen.

Aanvullend Pensioen (AP) op 01/01/N-1

Raming op basis van de som van alle reeds opgebouwde (verworven) pensioenreserves die in DB2P zitten, 
ongeacht het statuut van de aangeslotene. Dit betreft actieve en slapende rechten van zowel extern en intern 
gefinancierde toezeggingen. Om het aanvullend pensioen in rente (= jaarbedrag) uit te drukken, moet de som 
van de reserves worden gedeeld door een wettelijk vastgelegde omzettingscoëfficiënt die elk jaar wordt 
vastgesteld door de FOD Sociale Zekerheid.

Pensioendoelstelling op 01/01/N-1

Dat is het absolute maximale ambtenarenpensioen vermenigvuldigd met de totale loopbaanbreuk van de 
activiteiten als werknemer en als zelfstandige.

48

De definitieve Wijninckx-bijdrage
Stap 1: vaststelling overschrijding pensioendoelstelling 

Zie boek blz. 561-562
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Indien geen overschrijding in N-1, dan is er geen Wijninckx-bijdrage verschuldigd voor het betreffende 
bijdragejaar.

Bij overschrijding (vaststelling door Stap 1) wordt een extra bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% 
gerekend op het aandeel van de inrichter in de aanvullende pensioenopbouw van de aangeslotene tijdens het 
afgelopen jaar. De verschuldigde bijdrage wordt enkel berekend voor aangeslotenen van werkgevers, sectorale 
inrichters, vennootschappen en zelfstandige natuurlijke personen die een actief aanvullend pensioen 
opbouwden (= met financiering) in het voorbije jaar. 

Berekening in formulevorm: 3% x ((reserve AP van 01/01/N) – (gekapitaliseerde reserve AP van 01/01/N-1))

Aanvullende Pensioenopbouw (AP): 'rendementsgezuiverde' aangroei van de verworven reserves in N-1

Dat is de evolutie in de verworven pensioenreserve tussen 01/01/N-1 en 01/01/N met een correctie voor het 
rendement op basis van een gemiddelde intrestvoet. Het gaat hier enkel om de pensioenreserves met 
financiering door de inrichter (werkgever of vennootschap). Dus geen reserves op basis van persoonlijke 
bijdragen of premievrije reserves. Als de minimumgarantie hoger ligt dan de verworven reserve rekent men op 
basis van het bedrag van de minimumgarantie.

De pensioenreserve op 01/01/N-1 wordt gekapitaliseerd tegen een rentevoet die overeenstemt met de 
gemiddelde intrestvoet van OLO’s op 10 jaar van de laatste zes kalenderjaren vóór N. 

49

De definitieve Wijninckx-bijdrage
Stap 2: berekening van de bijdrage 

Zie boek blz. 561-562

GROEPSV.

+ PENS. 

FONDS

RIZIV
SECTOR

STELSEL
VAPW

INTERNE 

BELOFTE

+ BLV

IPT POZ VAPZ

VERWORVEN 

RESERVE JAAR X

VERWORVEN 

RESERVE JAAR X-1 + 

GEM OLO INTREST 6J

0,345% (2016 - 2021) 

MIN

: 31,867825

AANVULLEND 

PENSIOEN (AP)

WETTELIJK  

PENSIOEN (WP)

LOONTREKKENDE:

50% LOONGRENS WP 

(€61.232,16) x N/45

ZELFSTANDIGE:

25% GRENS RSVZ 

(€60.638,46) x N/45

VERSCHULDIGD ALS WP + AP tot N-1 > Maximum ambtenarenpensioen van N-1 x N/45

WIJNINCKXBIJDRAGE = 3% x (reserve AP van 01.01.N) – (gekapitaliseerde reserve AP 01.01.N-1)

50

Wijninckxbijdrage op hoge pensioenen
Schematisch overzicht en bedragen voor bijdragejaar N = 2022

Zie boek blz. 561-562
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Karel is 57 jaar en heeft op 1 januari 2021 reeds 15 jaar gewerkt als werknemer en 20 jaar als zelfstandige. 
Er moeten dus 35 loopbaanjaren in rekening worden gebracht. 

In aanmerking te nemen parameters voor bijdragejaar 2022:

• Referentietijdstip: 1 januari 2021

• Maximaal ambtenarenpensioen: €81.622,85 x (15 + 20) / 45 = €63.484,44

• Maximaal wettelijk pensioen: 

– Als werknemer: €30.616,08 x 15/45 = €10.205,36

– Als zelfstandige:   €15.159,62 x 20/45 =   €6.737,61

– Totaal:          €10.205,36 + €6.737,61 = €16.942.97

Het maximaal toegelaten bedrag aanvullende pensioenreserves (om de bijdrage niet verschuldigd te zijn):

(€63.484,44 - €16.942,97 = 46.541,47) x 31,867825 = €1.483.175,42 (Wyninckxdrempel op 1 januari 2021)

Conclusie: 

Als de Wijninckxdrempel, in casu €1.483.175,42, is overschreden, dan moet de Wijninckxbijdrage worden 
berekend op de rendementsgezuiverde aangroei van de verworven reserves in de periode van 1 januari 2021 
tot 1 januari 2022

51

De definitieve Wijninckx-bijdrage
Vaststelling overschrijding pensioendoelstelling: voorbeeld

Zie boek blz. 561-562

Bezoldigingen zijn belastbaar op het ogenblik van de uitbetaling of de toekenning (art. 204, 3°, b, KB/WIB 92)

Toekenning vereist dat het inkomen ter beschikking van de genieter wordt gesteld. De overdracht naar het 

vermogen van de genieter volstaat, ook al heeft er geen effectieve betaling plaatsgevonden. Het 

beschikkingsrecht vereist een onmiddellijk en onvoorwaardelijk inningsrecht. Een werkelijke betaling in speciën 

is niet vereist, maar de terbeschikkingstelling van de inkomsten moet wel reëel en effectief zijn.

Zeer goed opletten bij het 'ombuigen' van een cash bezoldiging / bonus in een pensioenpremie!!

• Kan de bedrijfsleider beschikken over het inkomen (cash)?

• Is het inkomen reeds (gedeeltelijk) verworven door de bedrijfsleider?

Mogelijke gevolgen van ongeoorloofde omzetting: 

• Belastingheffing in hoofde van de bedrijfsleider

• Aanslag geheime commissielonen & sancties bedrijfsvoorheffing

• Sociale zekerheid

52

Ondernemingsbijdragen in pensioenplan: uitstel van 
belastingheffing

51
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De fiscale 
80%-grens

Inleiding en situering

53
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Situering van de fiscale 80%-grens

Werkgevers- of ondernemingsbijdragen betaald ter uitvoering van een pensioentoezegging worden 

in hoofde van de vennootschap aangemerkt als aftrekbare beroepskosten mits aan de 

volgende voorwaarden wordt voldaan.

1. De nodige bewijsstukken moeten worden voorgelegd (art. 35, §§ 5 en 6 KB/WIB 1992).

2. In het pensioenreglement moeten bepaalde vermeldingen worden opgenomen (art. 59, § 6 WIB 1992).

3. De bijdragen moeten worden betaald om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 

1992). In dit verband moet erover worden gewaakt dat tegenover de bijdragen werkelijke prestaties 

staan. De fiscale aftrek kan bijvoorbeeld in het gedrang komen indien substantiële inhaalbijdragen in een 

groepsverzekering worden gestort op een ogenblik dat de onderneming binnenkort tot ontbinding en 

vereffening zal overgaan of dat de begunstigden hun activiteiten binnen de vennootschap op korte termijn 

zullen stopzetten (Cass. 15 januari 2009, AR F.07.0103.F).

55Zie boek blz. 538+541

Situering van de fiscale 80%-grens

4. De bijdragen moeten definitief (zonder enig uitzicht op terugbetaling) worden gestort aan een in een 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor 

bedrijfspensioenvoorzieningen.      

• Voorafgaande beslissing 2014.591 betreffende herverzekeringscaptive

• Voorafgaande beslissing 2021.0532 betreffende multinationale pooling transactie

5. De bijdragen moeten betaald worden ter uitvoering van een toezegging die beantwoordt aan de 

voorwaarden die zijn gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke reglementen 

(art. 35, § 1, 2° KB/WIB 1992).

6. De inlichtingen die worden gevraagd door SIGeDIS (Databank Tweede Pijler, DB2P) moeten zijn verstrekt 

(art. 59, § 1, eerste lid, 5° WIB 1992).

56Zie boek blz. 538
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Situering van de fiscale 80%-grens

7. Voor wat betreft bedrijfsleiders moeten de bijdragen betrekking op bezoldigingen die regelmatig en 

minstens om de maand worden betaald of toegekend (art. 195, § 1 WIB 1992). Er moet effectief sprake 

zijn van een regelmatige, gelijkmatig over het jaar gespreide vergoeding (Antwerpen 12 juni 2018, rolnr. 

2016/AR/2253).

8. De wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse 

renten, mogen niet meer bedragen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging en moeten 

worden berekend op basis van de normale duur van een beroepswerkzaamheid (art. 52, 3°, b en art. 59 

WIB 1992). Dit is de zogeheten fiscale '80%-grens'.

57Zie boek blz. 538+539

Wat zijn de gevolgen bij overschrijding van de 80%-grens?

• Als de fiscale 80%-grens wordt overschreden, dan wordt het gedeelte van de werkgevers- of 

ondernemingsbijdrage dat de fiscale grens overschrijdt, toegevoegd aan het belastbaar resultaat van de 

onderneming. 

• De aftrekbeperking wordt eerst toegerekend op de ondernemingsbijdragen en dan pas op de persoonlijke 

bijdragen (belastingvermindering van 30%) en ten slotte op de eventuele pensioenuitkeringen uit een 

onderhandse pensioenovereenkomst (Comm.IB 60/12).

• Een overschrijding heeft geen impact op de fiscale vrijstelling van de ondernemingsbijdrage in hoofde van de 

bedrijfsleider. Er is evenmin enige impact op de 

fiscale behandeling van de latere pensioenuitkeringen in hoofde van de bedrijfsleider.

• In een recent arrest werd bevestigd dat er sprake was van dwaling over een essentieel bestanddeel van de 

pensioenovereenkomst (c.q. de fiscale aftrekbaarheid van de premies) waardoor het afsluiten van het 

contract gebrekkig was, met de nietigheid van het contract als gevolg (Luik, 6 mei 2020).

58Zie boek blz. 539
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Interne voorziening externaliseren  

Art. 515septies WIB 1992

Dit artikel is van toepassing op de aanvullende pensioenkapitalen die door middel van voorzieningen zijn gevormd (...) en 

bestaan op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum voor 1 januari 2012.

Als dergelijke kapitalen ten bate van de begunstigde of zijn rechtverkrijgenden, worden overdragen naar een 

verzekeringsonderneming, een voorzorgsinstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen, dan wordt die 

verrichting niet als de betaling of de toekenning van een pensioen aangemerkt, zelfs als die overdracht geschiedt op verzoek 

van de begunstigde, onverminderd het recht van belastingheffing bij de latere betaling of toekenning door de instellingen of 

ondernemingen aan de begunstigde of zijn rechtverkrijgenden.

Het tweede lid is niet van toepassing bij overdracht van een kapitaal: 

1. dat is gevormd ter uitvoering van een individuele pensioentoezegging die vanaf 1 januari 2004 is gedaan aan een 

andere begunstigde dan een in artikel 32, eerste lid, 1°, bedoelde bedrijfsleider die is tewerkgesteld buiten een 

arbeidsovereenkomst;

2. naar een buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming, voorzorgsinstelling of 

instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

Op de sommen die bij die gelegenheid worden overgedragen, worden bovendien de bepalingen van artikel 38, § 1, eerste lid, 

18° en 19°, toegepast voor zover de voorwaarden van en de begrenzing gesteld in de artikelen 59 en 195 zijn nageleefd tot 

op het ogenblik van de overdracht.

59

Toepassingsgebied van de 80%-grens

Welke plannen moeten in rekening worden genomen voor de fiscale 80%-grens?

• Collectieve en individuele pensioentoezeggingen, gevormd door middel van werkgevers- of ondernemingsbijdragen, 

werknemers- of persoonlijke bijdragen, winstdeelnemingen inbegrepen (Comm. IB 59/30)

• Pensioenen gestort ter uitvoering van een onderhandse pensioenovereenkomst / pensioenbelofte (art. 60 WIB 1992)

• Pensioenen in het kader van bedrijfsleidersverzekering (art. 195, § 2 WIB 1992)

• Intern voorzien bedrag (in principe aangegeven in DB2P)

• Aanvullende pensioenen die individueel werden verdergezet bij nieuwe werkgever (art. 33 WAP)

• (S)-VAPZ en RIZIV-contracten moeten worden meegenomen in de berekening van de 80%-grens in geval van 

samenloop met andere plannen. VAPZ-stortingen zijn niet onderworpen aan de 80%-grens (zie PV nr. 16 van Mevr. 

Claes dd.14/1/2009)

In geval van samenloop van verschillende pensioentoezeggingen wordt de 80%-grens toegepast op het gezamelijk 

bedrag van de voordelen bij pensionering.

Enkel ouderdomspensioenen worden aan de 80%-grens getoetst. 

Premies voor zuivere overlijdensverzekeringen vallen niet in het toepassingsgebied van de 80%-grens.

Derde en vierde pijler moeten niet in rekening worden gebracht voor de berekening van de 80%-grens.

60
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Schematische voorstelling van de 80%-grens

Verzekeraar
Pensioenfonds

Fiscaal
aftrekbaar?

Hoger dan 
80% van 
laatste

bezoldiging? 

Aftrekbaarheid van 

pensioenbijdragen

Verwacht wettelijk pensioen

Verwacht aanvullend pensioen

Hoger dan 80% van 

laatste normale 

bezoldiging? 

Werknemer
Bedrijfsleider

Werkgever
Onderneming

61

De 80%-grens in formulevorm

• EWP: extrawettelijk pensioen op jaarbasis, uitgedrukt als een lijfrente

• B: (laatste) normale bruto jaarbezoldiging toegekend door de inrichter van de pensioentoezegging

• WP: wettelijk rustpensioen

• N: het aantal gepresteerde en tot de pensioenleeftijd nog te presteren loopbaanjaren in de onderneming

• N/40: loopbaanbreuk

• COEF: omzettingscoëfficiënt lijfrente / kapitaal

EWP ≤ [ 80% B −WP x
N

40
x COEF

62Zie boek blz. 545
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Praktische casus (1/2)

Feitelijke situatie

Een bedrijfsleider had in 2020, 2021 en 2022 een gelijkblijvende bruto jaarbezoldiging van €80.000. Hij is 45 jaar oud en 

werkt al 10 jaar als bedrijfsleider van de onderneming. Daarvoor werkte hij 10 jaar als werknemer voor een andere werkgever.

Hij is gehuwd. De onderneming stort voor hem een pensioenbijdrage van €15.000 per jaar in een IPT. 

Op basis van zijn pensioenfiche blijkt dat het verwachte pensioenkapitaal op 65 jaar gelijk is aan €600.000. 

Berekening van de 80%-grens

• N: 10 reeds en 20 nog te presteren jaren in onderneming = 30 jaar

• B: 80.000

• WP: 35.000

• EWP ≤  [(80% x 80.000) – 35.000] x 30/40

EWP ≤  21.750,00 (dit is een jaarlijkse lijfrente)

• Overeenstemmende kapitaalwaarde op 65 jaar (x omzettingscoëfficiënt voor gehuwden):

21.750,00 x 16,1004 = 350.183,70

63

Praktische casus (2/2)

Conclusie

Binnen het bestek van de 80%-grens kan een pensioenkapitaal van €350.183,70 worden opgebouwd. In onderhavige casus 

is het pensioenkapitaal op 65 jaar gelijk aan €600.000. Er is dus sprake van een overschrijding van de 80%-grens. 

Gevolgen

Het overschrijdende gedeelte van de ondernemingsbijdrage is niet aftrekbaar: 

• 15.000 x 350.183,70 / 600.000 = 8.754,59

• 15.000 – 8.754,59 = 6.245,41 (niet aftrekbaar gedeelte van de ondernemingsbijdrage)
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Vuistregel die in de jaren ‘80 werd ontwikkeld om de 80%-grens voor vastebijdrageplannen op een praktisch 

makkelijk manier te controleren 

• Indien bijdragen niet hoger zijn dan 12% S1 + 32% S2 (voor werknemers) of 

22% S1 + 32% S2 (voor bedrijfsleiders), dan werd aangenomen dat de 80%-grens gerespecteerd was

• Met S1 = jaarlijks loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen

• Ook voor ongehuwden?

• Geen wettelijke basis!

• Voor verder commentaar zie CAP-Advies nr. 5 van 4/11/2004 & nr. 18 van 13/2/2007 

Deze vuistregel wordt door de fiscus in principe niet meer aanvaard!

Toepassing van de '12%/32%-regel' of de '22%/32%-regel'? 

65Zie boek blz. 550

Componenten van de formule van de 
80%-grens
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(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B 

De laatst gekende normale bruto-jaarbezoldiging, zijnde de totale bezoldiging van het laatste jaar, voor aftrek van persoonlijke

sociale bijdragen, andere beroepskosten en belastingen. 

Normaal: anders dan uitzonderlijk of toevallig (te vergelijken met de bezoldiging van de vorige jaren) (Comm. IB 59/32)

Inbegrepen:

• maandelijks betaalde/toegekende bezoldigingen 

• voordelen van alle aard

• eindejaarspremie (?)

Uitgesloten:

• uitzonderlijke bezoldigingen, commissies, bonussen (?)

• 'kunstmatige' loonsverhogingen (vooral naar het einde van de loopbaan toe)

• De bezoldiging moet voor de onderneming een aftrekbare beroepskost zijn en dus ook effectief door de vennootschap 

worden gedragen (Comm. IB 59/31).

67Zie boek blz. 540+543

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (2) 

Onder laatste normale brutojaarbezoldiging wordt verstaan, de brutojaarbezoldiging die gelet op de vorige bezoldigingen van 

de werknemer als normaal kan worden beschouwd en die hem betaald of toegekend werd gedurende het laatste jaar vóór 

zijn oppensioenstelling waarin hij een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad.

Onder laatste jaar vóór de oppensioenstelling waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, 

moet in de regel worden verstaan het laatste voorgaande kalenderjaar waarin de betrokkene gedurende 12 maanden een 

bezoldiging heeft verkregen (Comm. IB 59/33).

Indien het laatste jaar om gelijk welke reden geen volledig jaar is (jaar van pensioen, overlijden, ...), dan moet onder laatste 

jaar vóór de oppensioenstelling in de regel worden verstaan het laatste voorgaande jaar waarin de betrokkene – in België of 

in het buitenland – gedurende 12 maanden een bezoldiging heeft verkregen.

Als de aangeslotene gelijktijdig bij verscheidene vennootschappen wordt tewerkgesteld, dan zal de 80%-grens per 

onderneming worden berekend op basis van de bezoldigingen die door elke onderneming worden toegekend (Comm. IB 

59/43).

68Zie boek blz. 540+543
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(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (3)

• Voor bedrijfsleiders wordt enkel rekening gehouden met bezoldigingen die regelmatig en minstens om de maand worden 

betaald of toegekend voor het einde van het boekjaar en mits zij door de vennootschap op de resultaten van dat boekjaar 

worden aangerekend (art. 195, § 1 WIB 1992).

• Volgens de Fiscale Administratie mag rekening worden gehouden met eindejaarspremies, vakantiegeld en andere 

gelijkaardige vergoedingen, voor zover die toekenningen als normaal kunnen beschouwd worden in vergelijking met de 

soortgelijke vergoedingen die aan de werknemers worden toegekend (Comm. IB 195/8). Ook het zogeheten

'huurexcedent' mag worden meegenomen in de brutojaarbezoldiging (Comm. IB 195/3).

• Tantièmes en rekening courant voldoen niet aan de voorwaarde van regelmatige en maandelijkse bezoldiging en worden

bovendien niet toegekend voor het einde van het boekjaar.

• Indien de bedrijfsleider in de loop van het boekjaar een bestendige verhoging van zijn bezoldiging doorvoert, dan mag 

deze pro rata worden meegenomen in de jaarbezoldiging van het desbetreffende jaar. Dit is echter niet het geval voor

zogenaamde 'inhaalbezoldigingen' die pas later worden betaald of toegekend.

69Zie boek blz. 540

Bezoldiging 36.000,00 44.000,00 84.000,00

Bezoldiging x 80% 28.800,00 35.200,00 67.200,00

Wettelijk pensioen -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

Maximale rente volledige loopbaan 12.800,00 19.200,00 51.200,00

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 206.085,12 309.127,68 824.340,48

Kapitaal excl. winstdeelname 171.737,60 257.606,40 686.950,40

Alleenstaand

Rente x 13,4282 171.880,96 257.821,44 687.523,84

Kapitaal excl. winstdeelname 143.234,13 214.851,20 572.936,53
jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 nov/21 dec/21

Normale bezoldiging Retroactieve inhaalbezoldiging
november 2021

• Een bedrijfsleider krijgt uit de vennootschap een maandelijkse bruto bezoldiging van €3.000. In de elfde maand van 

het boekjaar beslist de onderneming om de bezoldiging bestendig op te trekken tot €7.000 per maand. 

• Daarboven beslist de onderneming om éénmalig een inhaalbezoldiging toe te kennen voor de afgelopen 10 maanden 

van het boekjaar: 10 x €4.000 = €40.000

• Het Arbeidshof van Luik beslist dat de inhaalbezoldiging geen deel uitmaakt van de referentiebezoldiging 

voor de berekening van de 80%-grens (Luik, 6 mei 2020).

Specifieke bepalingen voor bedrijfsleiders

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (4)
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(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (5)

Specifieke bepalingen voor bedrijfsleiders

Art. 38, §1 19° WIB 1992 

De voordelen die voor de bedrijfsleiders die in artikel 30, 2°, bedoelde bezoldigingen verkrijgen, voortvloeien uit de op de 

onderneming of op de in artikel 220 of 227, 3°, bedoelde rechtspersoon rustende betaling van bijdragen en premies als 

bedoeld in artikel 52, 3°, b, die betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig en tenminste om de maand worden 

betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding gevende bezoldigde 

werkzaamheden zijn verricht en mits zij op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend.

→ Vrijstelling van ondernemingsbijdragen in hoofde van de bedrijfsleider

Art. 195, §1 WIB 1992

Bedrijfsleiders worden voor de toepassing van de bepalingen inzake beroepskosten met werknemers gelijkgesteld en hun 

bezoldigingen en de ermede verband houdende sociale lasten worden als beroepskosten aangemerkt.

Stortingen van sociale verzekering of voorzorg zijn slechts aftrekbaar in zover zij betrekking hebben op bezoldigingen die 

regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of toegekend vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de 

ertoe aanleiding gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits zij door de vennootschap op de resultaten van dat 

tijdperk worden aangerekend.

→ Fiscale aftrekbaarheid van ondernemingsbijdragen in hoofde van de onderneming

71

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (6)

• Voor bedrijfsleiders bestaan er geen officiële statuten van loopbaanvermindering, tijdskrediet, etc. zoals voor 

de werknemers.  

• Wanneer de vennootschap een regeling verminderde prestaties organiseert op het ogenblik dat de 

bedrijfsleider een bepaalde leeftijd bereikt, dan kan voor de berekening van de 80%-grens rekening worden 

gehouden met de bezoldiging die werd ontvangen toen hij voltijds werkte op voorwaarde dat in het 

pensioenstelsel wordt bepaald dat de vennootschap gehouden is dezelfde bijdragen als tevoren te storten 

voor de perioden waarin verminderde prestaties gelden (voorafgaande beslissing nr. 600.225 van 

26.09.2006). 

• Dit betreft een zeer specifieke ruling van meer dan 15 jaar geleden. Het is niet duidelijk in welke mate men 

deze ruling in de praktijk ook naar andere situaties van activiteitsafbouw kan doortrekken. Discussies zijn 

zeker niet uitgesloten!
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Coronabepalingen in het licht van de 80%-grens

Circulaires betreffende de 80%-grens voor bedrijfsleiders (2020/C/153 & 2021/C/55)

• Voor de beoordeling van het maandelijkse karakter van de bezoldiging moet geen rekening worden gehouden met 

maanden waarvoor de  onderneming een overbruggingsrecht kan genieten. Hierdoor wordt de impact van de eventuele

stopzetting van de bezoldiging gematigd.

• Het gedeelte van de premies dat door de vermindering de 80%-grens overschrijdt, kan beschouwd worden als een

voorschot op de premie die tijdens het volgend boekjaar moet worden betaald.

73Zie boek blz. 544

Loopbaanbreuk: N/40

N is gelijk aan de som van: 

Gepresteerde / nog te presteren jaren in de onderneming

• Fusie, splitsing … = in onderneming

• Gelijkgestelde periodes ook toegelaten

• Toekomstige loopbaan tot pensioenleeftijd reglement

Jaren gepresteerd buiten de onderneming

• Maximum 10 jaar (moet in het reglement zijn vermeld!)

• Gelijkgestelde periodes ook toegelaten

• Speciale regels voor verbonden vennootschappen: soms meer dan 10 jaar

De loopbaanbreuk 'N/40' is steeds beperkt tot 1

74Zie boek blz. 540-541
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COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

De toepasselijke omzettingscoëfficiënt verschilt in functie van:

• Leeftijd van de aanvang van de rente 

• Al dan niet indexering van de rente

• Al dan niet overdraagbaarheid van de rente 

Leeftijd
0% indexering

0% overdraagbaar

2% indexering

0% overdraagbaar

0% indexering

80% overdraagbaar

2% indexering

80% overdraagbaar

60 12,9130 15,6389 14,8470 18,3749

61 12,6137 15,1980 14,5651 17,9277

62 12,3100 14,7559 14,2764 17,4763

63 12,0023 14,3133 13,9810 17,0209

64 11,6908 13,8705 13,6791 16,5621

65 11,3761 13,4282 13,3711 16,1004

Com.IB randnummers 59/72 – 59/76

75Zie boek blz. 548

Hoe wordt het wettelijk rustpensioen (WP) bepaald voor
de 80%-grens?

In de praktijk wordt het wettelijk pensioen zeer vaak 

forfaitair geraamd gelet op het feit dat de 

pensioeninstelling zeer vaak niet over de werkelijke 

cijfers beschikt. 

De forfaitaire raming is echter niet verplicht. Men kan er 

dus voor opteren om het verwachte wettelijk pensioen in 

rekening te brengen (MyPension).

76Zie boek blz. 545-546
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Het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van de reële 

beroepsinkomsten per loopbaanjaar. Dit zijn de 

beroepsinkomsten die als basis gediend hebben voor de 

berekening van de RSVZ-bijdragen. Die beroepsinkomsten 

worden desgevallend beperkt tot het inkomensplafond. 

- Pensioenopbouw per kalenderjaar x 1/45

- Percentage op basis van gezinstoestand (60 of 75%)

- Indexeringscoëfficiënt

- Correctiecoëfficiënt

- Correctiecoëfficiënt werd afgeschaft vanaf loopbaanjaar 2021!

Berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen

Loonbaanjaar Pensioenopbouw per loopbaanjaar: Alleenstaande Gezin

2020 50.000 x 1/45 x 0,691542 x 0,6 = 461,03 x 0,75 = 576,29

2021 50.000 x 1/45 x 1 x 0,6 = 666,67 x 0,75 = 833,33

Wettelijk pensioen Σ□ Σ□

KB tot aanpassing aan de welvaart van het pensioenplafond 

dd. 29 augustus 2021

77

Hoe wordt het wettelijk rustpensioen (WP) bepaald voor de 
80%-grens?

Circulaire 2022/C/33 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen 

voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn (FOD Financiën, 31 maart 

2022)

De afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt houdt in dat vanaf 01.01.2021 voor de berekening van de 80%-grens, het 

geraamde wettelijke rustpensioen wordt berekend door proportioneel, voor de volledige loopbaan, rekening te houden met de 

jaren waarvoor de harmonisatiecoëfficiënt al dan niet van toepassing is.

Voor de jaren vóór 2021 waarin de bedrijfsleider zijn activiteit heeft uitgeoefend als zelfstandige mag het wettelijke 

rustpensioen voor die periode worden geraamd op 25 % van zijn bruto-inkomen van het jaar 2020, zonder dat het resultaat 

lager of hoger mag zijn dan respectievelijk het vast te stellen minimum- of maximumpensioen voor het betreffende jaar (d.w.z. 

het jaar waarvoor de 80 %-grens wordt berekend).

Voor de andere jaren (d.w.z. de jaren waarin de activiteit werd uitgeoefend als werknemer en de jaren vanaf 2021 waarin de 

activiteit werd uitgeoefend als zelfstandige) mag het wettelijke rustpensioen worden geraamd op 50 % van zijn bruto-inkomen 

dat in aanmerking moet worden genomen voor het belastbare tijdperk, in voorkomend geval beperkt tot de grens van het 

inkomen (brutobezoldigingen).

Het bedrag van het wettelijke pensioen dat in aanmerking moet worden genomen kan nooit lager zijn dan het vast te stellen 

minimumpensioen voor het betreffende jaar.

Die nieuwe methode voor de berekening van het geraamde wettelijke rustpensioen is van toepassing vanaf het aj. 2022.

78Zie boek blz. 545
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Concreet voorbeeld vermeld in de circulaire

Een bedrijfsleider die op 28.02.1980 is geboren, heeft als werknemer gewerkt van 01.12.2004 tot 31.12.2009 (61 maanden). 

Op 01.01.2010 wordt hij zelfstandige bedrijfsleider van vennootschap A. De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 

67 jaar (in dit geval heeft hij een loopbaan van 507 maanden). Zijn bezoldiging bedraagt 50.000 euro in 2020 en 60.000 euro 

in 2021.

Het bedrag van het wettelijke pensioen dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de 80%-grens 

wordt als volgt vastgesteld:

Voor de jaren als zelfstandige vóór 2021:

50.000 x 25 % = 12.500, maar verhoogd tot het minimumpensioen dat 15.911,02 bedraagt

15.911,02 x 132/507 = 4.142,51 euro

Voor de jaren vanaf 2021:

60.000 x 50 % x 375 /507 = 22.189,35 euro

Totaal bedrag van het wettelijke pensioen voor de berekening van de 80%-grens: 4.142,51 + 22.189,35 = 26.331,86 euro.

Hoe wordt het wettelijk rustpensioen (WP) bepaald voor de 
80%-grens?

79

Hoe wordt het wettelijk rustpensioen (WP) bepaald voor de 
80%-grens?

Circulaire 2021/C/52 over de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen (FOD Financiën, 7 juni 2021)

• Voor de bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn mag het wettelijk 

rustpensioen worden geraamd op 25 % van hun bruto-inkomen, zonder dat het resultaat lager of hoger mag zijn dan 

respectievelijk het jaarlijks vast te stellen minimum- of maximumpensioen. Voor het jaar 2020 bedraagt het wettelijk 

minimumpensioen 15.196,38 euro. Het maximumpensioen is vastgesteld op 17.530,98 euro.

Circulaire 2022/C/81 over de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen (FOD Financiën, 1 september 2022)

• Voor de jaren vóór 2021 waarin de bedrijfsleider zijn activiteit heeft uitgeoefend als zelfstandige mag het wettelijke 

rustpensioen worden geraamd op 25 % van het bruto-inkomen van het jaar 2020, zonder dat het resultaat lager of hoger 

mag zijn dan respectievelijk het vast te stellen minimum- of maximumpensioen voor het betreffende jaar, d.w.z. het jaar 

waarvoor de 80 %-grens wordt berekend.

• Voor de andere jaren (d.w.z. de jaren waarin de activiteit werd uitgeoefend als werknemer en de jaren vanaf 2021 waarin 

de activiteit werd uitgeoefend als zelfstandige) mag het wettelijke rustpensioen worden geraamd op 50 % van het bruto-

inkomen dat in aanmerking moet worden genomen voor het belastbare tijdperk, in voorkomend geval beperkt tot de grens 

van het inkomen (brutobezoldigingen).

• Voor het jaar 2021 bedraagt het wettelijke minimumpensioen 15.911,02 euro. Het maximumpensioen is vastgesteld op 

35.896,43 euro.

80Zie boek blz. 545
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Impact van de evolutie van het pensioenplafond 
op maximum RWP

81

Jaar Pensioenplafond Inkomensgrens Max RWP

2021 61.865,94 71.792,86 35.896,43

2022 65.899,36 76.473,48 38.236,74

2023 71.596,50 83.084,78 41.542,39

2024 73.297,84 85.059,11 42.529,56

Wat is de fiscale impact van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt 
voor zelfstandigen?

Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Forfaitaire raming wettelijk pensioen zelfstandige: 

• Volledige loopbaan: 25% met minimum €15.911,02 en maximum €35.896,43

• Volledige loopbaan: 50% met maximum 50% van inkomensplafond voor zelfstandigen (€71.792,86)

Raming wettelijk pensioen 25% 50% 25% 50% 25% 50%

Bezoldiging 50.000,00 70.000,00 100.000,00

Bezoldiging x 80% 40.000,00 56.000,00 80.000,00

Raming wettelijk pensioen -15.911,02 -25.000,00 -17.500,00 -35.000,00 -25.000,00 -35.896,43

Maximale rente volledige loopbaan 24.088,98 15.000,00 38.500,00 21.000,00 55.000,00 44.103,57

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 387.842,21 241.506,00 619.865,40 338.108,40 885.522,00 710.085,12

Kapitaal excl. winstdeelname 323.201,84 201.255,00 516.554,50 281.757,00 737.935,00 591.737,60

Alleenstaand

Rente x 13,4282 323.471,64 201.423,00 516.985,70 281.992,20 738.551,00 592.231,56

Kapitaal excl. winstdeelname 269.559,70 167.852,50 430.821,42 234.993,50 615.459,17 493.526,30
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Wat is de fiscale impact van de afschaffing van de correctiecoëfficiënt 
voor zelfstandigen?

Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Forfaitaire raming wettelijk pensioen zelfstandige: 

• Reeds gepresteerde loopbaan: 25% met minimum €17.332,35 en maximum €18.363,64

• Toekomstige loopbaan: 50% met maximum 50% van inkomensplafond voor zelfstandigen (€72.792,86)

Reeds gepresteerde loopbaan 10 jaren 20 jaren 30 jaren

Bezoldiging 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Bezoldiging x 80% 51.200,00 51.200,00 51.200,00

Raming wettelijk pensioen (toekomst) -24.000,00 -16.000,00 -8.000,00

Raming wettelijk pensioen (verleden) -4.000,00 -8.000,00 -12.000,00

Maximale rente 23.200,00 27.200,00 31.200,00

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 373.529,28 437.930,88 502.332,48

Kapitaal excl. winstdeelname 311.274,40 364.942,40 418.959,84

Alleenstaand

Rente x 13,4282 311.534,24 365.247,04 418.959,40

Kapitaal excl. winstdeelname 259.611,87 304.372,53 349.133,20
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Aangepaste 80%-grens voor de pensioenovereenkomst voor 
zelfstandigen die zonder vennootschap werken (POZ)

• Zelfstandigen die zonder vennootschap werken (en dus niet als bedrijfsleider actief zijn) hebben geen 
maandelijkse wedde. Er is een specifiek referentie-inkomen voor de berekening van de 80%-grens bij de POZ.  

• B: het referentie-inkomen is het gemiddelde van de beroepsinkomsten, verworven in de 3 kalenderjaren 
voorafgaand aan het jaar van de premiestorting. Het betreft de aan te geven winst (Vak XVII), baten (Vak XVIII) 
en de bezoldiging van meewerkende echtgenoot (Vak XX). 

– Verminderd met de beroepskosten

• Met uitzondering van de sociale bijdragen

• Met uitzondering van de VAPZ-bijdragen

– Zonder de meerwaarden

Bezoldigingen genoten als bedrijfsleider (Vak XVI) en winsten of baten van een vorige zelfstandige 
beroepsactiviteit (Vak XXI) komen niet in aanmerking. 

• EWP: er wordt rekening gehouden met de andere extralegale pensioenen opgebouw als zelfstandige 
(VAPZ/RIZIV-contracten), beperkt tot de loopbaanbreuk voor de POZ (‘looptijdevenredige’ berekening).

• N: de loopbaan als zelfstandige vanaf het trimester waarin het POZ-contract werd onderschreven. Eventueel 
verhoogd met maximaal 10 jaar in een ander statuut gepresteerde beroepsactiviteit. Loopbaan te rekenen 
ten vroegste vanaf 1/1/2018.

Circulaire 2019/C/84 over de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)
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Nieuw standpunt van de fiscus betreffende 
de 80%-grens

De fiscus heeft een nieuw standpunt inzake de fiscale 80%-grens

𝐄𝐖𝐏 ≤  [(𝟖𝟎% 𝐁 −𝐖𝐏)  𝐱 𝐍/𝟒𝟎] - Andere EWP

• EWP: extrawettelijk pensioen, uitgedrukt als een lijfrente

• B: (laatste) normale bruto jaarbezoldiging toegekend door de inrichter van de pensioentoezegging

• WP: wettelijk rustpensioen

• N: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren (een evt. inhaalbeweging inbegrepen) in de onderneming

• Andere EWP: pensioenopbouw uit 'slapende' contracten bij de huidige onderneming en bij vorige ondernemingen

Alle reeds opgebouwde aanvullende pensioenen moeten in rekening worden gebracht. Dus ook alle pensioenopbouw  

bij vorige werkgevers / ondernemingen. 

Voor de berekening van het aantal loopbaanjaren (N) worden enkel de in de onderneming gepresteerde jaren 

in rekening genomen. In het pensioenreglement kan eventueel worden voorzien dat maximum 10 buiten de 

onderneming gepresteerde jaren worden bijgeteld.

86Zie boek blz. 542
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De praktische invulling van 'EWP' & 'andere EWP'

Voor de plannen die niet van het type 'vaste prestatie' (defined benefit) zijn, voorziet art 59, §1 2° WIB 1992 sinds 2006 dat 

rekening moet worden gehouden met volgende parameters:

• Het bedrag van de verworven reserves

• Het verhogingspercentage van de bezoldigingen, indexering inbegrepen

• Het percentage van kapitalisatie dat moet worden toegepast op de verworven reserves

• Het percentage van de deelnemingen in de winst

We wachten nog steeds op een KB die die parameters bepaalt!

De winstdeelname wordt meegenomen voor de berekening van de 80%-grens.

• Op basis van een oude circulaire (1987) werd de winstdeelname in de regel forfaitair geschat op 20% van de verzekerde

uitkeringen. Van die raming kan worden afgeweken.

• In de praktijk moet men opletten met ramingen van toekomstige winstdelingen in commerciële documenten, 

pensioenfiches, etc. 

87Zie boek blz. 549-550

De fiscus haalt de volgende gegevens uit DB2P
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De scheeftrekking tussen 'N' en 'Andere EWP' is meteen duidelijk

Voor een bedrijfsleider van bijvoorbeeld 55 jaar met een loopbaan van 30 gepresteerde jaren (en met slapende 

pensioenplannen in vorige ondernemingen) is er al vrij snel geen enkele fiscale ruimte meer als hij/zij bij een nieuwe 

onderneming als bedrijfsleider aan de slag gaat.

Rekenvoorbeeld – bedrijfsleider gaat op 1 januari 2021 naar nieuwe onderneming op 55 jaar

• Bezoldiging bij nieuwe onderneming: €60.000,00

• Leeftijd bij start van de tewerkstelling bij nieuwe onderneming: 55 jaar

• Wettelijk pensioenleeftijd: 67 jaar 

• N = 12 (67 jaar – 55 jaar)

• We rekenen voor het jaar 2021: minimumpensioen was gelijk aan €15.911,02

RWP: (15.911,02 x 30/42) + (30.000 x 12/42) = 19.936,44

EWP ≤ (80% x 60.000,00 – 19.936,44) x 12/40 – Andere EWP

EWP-kapitaal gehuwd ≤ €135.550,36 (8.419,07 x 16,1004) 

EWP-kapitaal alleenstaand≤ € 113.052,96 (€8.419,07 x 13,4282)

Wat is de impact van Andere EWP?

Indien de som van de verworven prestaties in slapende contracten bij vorige werkgever(s) / onderneming(en) ≥  €113.052,96 (alleenstaand) of 

≥  €135.550,36 (gehuwd of wettelijk samenwonend), dan is er bij de nieuwe onderneming geen enkele fiscale ruimte meer.  
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Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen is er 
een dubbeltelling van het wettelijk pensioen 

De pensioenopbouw bij vorige werkgevers / ondernemingen moet worden meegenomen. Het betreft hier enkel de slapende 

contracten. 

Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen (met simultane pensioenopbouw) is er dus geen dubbeltelling 

voor zover de contracten (nog) niet gereduceerd zijn. Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen is er 

wel sprake van een dubbeltelling van de slapende contracten en tevens een dubbeltelling van het wettelijk pensioen. De 

dubbeltelling van het wettelijk pensioen druist in tegen de voorafgaande beslissing nr. 2010.032 van 27.04.2010 (op basis

van een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van dhr. Vanderborght van 7.2.1990).  

Rekenvoorbeeld – iemand heeft een mandaat als bedrijfsleider in 2 ondernemingen

• Bezoldiging bij onderneming A: €100.000

• Parttime bezoldiging bij onderneming B: €100.000

• Leeftijd bij de start van het mandaat bij A en B = 47 jaar

• Eindleeftijd voorzien in de pensioenplannen van A en B: 67 jaar 

• N = 20 (67 jaar – 47 jaar)

EWP ≤ (80% x 100.000 – 35.896,43) x 20/40 

EWP bij A en EWP bij B ≤  (22.051,79 x 13,4282 = 296.115,78 ofwel 22.051,79 x 16,1004 = 355.042,64)

Conclusie: er is geen ruimte meer indien Ander EWP-kapitaal ≥  €296.115,78 (alleenstaand) of ≥  €355.042,64 (gehuwd of wettelijk samenwonend)

Alternatief scenario: enkel bij onderneming Z bezoldigd als bedrijfsleider met een bezoldiging van €200.000 

EWP ≤  (80% x 200.000 – 35.896,43) x 20/40 

EWP bij Z ≤  €62.051,79 (62.051,79 x 13,4282 = 833.243,78 ofwel 62.051,79 x 16,1004 = 999.058,64)

Conclusie: er is geen ruimte meer indien Ander EWP-kapitaal ≥  €833.243,78 (alleenstaand) of ≥  €999.058,64 (gehuwd of wettelijk samenwonend)
90
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Case study (op basis van offertes)

Life Plan Pensioenplanners bezorgde ons offertes voor een fictieve casus. 

Casus - Persoonlijke gegevens

o Bruto jaarbezoldiging: €60.000

o Sociaal statuut: zelfstandige Gegevens betreffende de bestaande polissen

o Burgerlijke staat: wettelijk samenwonend VAPZ: lopende polis

o Pensioenleeftijd: 67 jaar Groepsverzekering: premievrije polis

o Geboortedatum: 25/7/1969

o Aanvang loopbaan: 1/6/1993

o Start in huidige onderneming: 1/9/2009

o Berekeningsdatum: 1/4/2022

We beschikken over offertes van de volgende verzekeringsmaatschappijen 

Hoe wordt de maximum fiscaal aftrekbare inhaalbijdrage in de 
praktijk berekend?

Excl. winstdeling
Verworven 

prestatie

Verwachte 

prestatie

VAPZ 24.738,00 79.600,00

Groepsverzekering 60.000,00 60.000,00
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80%-grens voor de loopbaan in de onderneming + 10 jaar

Bezoldiging 60.000,00

Bezoldiging x 80% 48.000,00

Wettelijk pensioen -17.332,35

Maximale rente volledige loopbaan 30.667,65

443 maanden / 480 maanden 28.303,69

Gehuwd / Wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 455.700,66

Kapitaal excl. winstdeelname 379.750,55

Aantal maanden gepresteerd buiten de onderneming vanaf 1 juni 1993 tot 31 augustus 2009: 195 maanden

- Aantal in rekening te brengen maanden gepresteerd buiten de onderneming: maximum 120 maanden

- Aantal in de onderneming gepresteerde maanden vanaf 1 september 2009 tot 1 april 2022: 151 maanden

- Aantal te presteren maanden vanaf 1 april 2022 tot 1 augustus 2036: 172 maanden

Som van de drie bovenstaande perioden: 443 maanden

93

Hoe wordt de maximum fiscaal aftrekbare inhaalbijdrage in de 
praktijk berekend?

Totale loopbaan Verleden Toekomst

Maximaal kapitaal 80%-grens 455.700,66 278.769,48 176.931,18

Verwachte prestatie bestaande contracten -167.520,00 -101.685,60* -65.834,40**

Nog verzekerbaar kapitaal 80%-grens 288.180,66 177.083,88 111.096,78

Impact forfaitair geraamde winstdeling /1,2 /1,2 /1,2

Kapitaal 80%-grens exclusief winstdeling 240.150,55 147.569,90 92.580,65

* €101.685,60 = (60.000 + 24.738) x 1,2

** €65.834,40 = (79.600 – 24.738) x 1,2

→ Deze verzekeringsmaatschappijen houden rekening met de tot op heden opgebouwde prestaties in zowel 

lopende als premievrije contracten
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Hoe wordt de maximum fiscaal aftrekbare inhaalbijdrage in de 
praktijk berekend?

Totale loopbaan Verleden Toekomst

Maximaal kapitaal 80%-grens 455.700,66 278.769,48 176.931,18

Verwachte prestatie bestaande contracten -167.520,00 -130.433,23* -37.086,77

Nog verzekerbaar kapitaal 80%-grens 288.180,66 148.336,25 139.844,41

Impact forfaitair geraamde winstdeling /1,2 /1,2 /1,2

Kapitaal 80%-grens exclusief winstdeling 240.150,55 123.613,54 116.537,01

→ Voor premievrije contracten houdt NN rekening met de verworven prestaties (idem AG, AXA, Vivium, Allianz)

→ Voor lopende contracten houdt NN rekening met de verwachte prestaties (opbouw in het verleden en toekomstige 

opbouw). NN veronderstelt dat een prorata deel van de verwachte prestaties reeds werd opgebouwd in het verleden.

→ Dit resulteert in minder fiscale marge voor het verleden indien de door NN pro rata geraamde verworven 

prestatie groter is dan de reële verworven prestatie.  

* Premievrij contract: 72.000 = 60.000 x 1,2

* Lopend contract: 58.433,23 = (79.600 x 271 / 443) x 1,2
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Hoe wordt de maximum fiscaal aftrekbare inhaalbijdrage in de 
praktijk berekend?

Totale loopbaan Verleden Toekomst

Maximaal kapitaal 80%-grens 455.700,66 278.769,48 176.931,18

Verwachte prestatie bestaande contracten -139.827,69* -73.993,29** -65.834,40***

Nog verzekerbaar kapitaal 80%-grens 315.872,96 204.776,18 111.096,78

Impact forfaitair geraamde winstdeling /1,2 /1,2 /1,2

Kapitaal 80%-grens exclusief winstdeling 263.227,47 170.646,82 92.580,65

→ Voor premievrije contracten houdt Baloise rekening met volgende prestaties  

• 1e hypothese: minder dan 10 buiten de onderneming gepresteerde jaren

Volledige verworven prestatie van premievrij contract

• 2e hypothese: meer dan 10 buiten de onderneming gespresteerde jaren

Verworven prestatie x 10 jaren / aantal jaren gepresteerd buiten de onderneming

→ de reeds verworven pensioenopbouw wordt slechts gedeeltelijk meegenomen

→ Voor lopende contracten houdt Baloise rekening met de tot op heden opgebouwde prestaties  

* 139.827,69 = (79.600 + 60.000 x 120/195) x 1,2

** €73.993,29 = (24.738 + 60.000 x 120/195) x 1,2

*** €65.834,40 = (79.600 – 24.738) x 1,2
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Hoe wordt de maximum fiscaal aftrekbare inhaalbijdrage in de 
praktijk berekend?

→ AG - Tak 21: projectie van de premies op basis van de toepasselijke tariefwaarborg 0,5% verhoogd met 20% 

forfaitair geraamde winstdeling

→ AG - Tak 23: projectie van de premies op basis van projectievoet 2,5%

→ NN - Tak 23: projectie van de premies op basis van projectievoet 0% verhoogd met 20% forfaitair 

geraamde winstdeling 

→ Baloise - Tak 21 / 23: projectie van de premies op basis van de in tak 21 toepasselijke tariefwaarborg (0,58%) 

verhoogd met 20% forfaitair geraamde winstdeling, identiek in tak 23.

→ Allianz, Vivium - Tak 21 / 23: projectie van de premies op basis van de in tak 21 toepasselijke tariefwaarborg 

(0%) verhoogd met 20% forfaitair geraamde winstdeling, identiek in tak 23

→ AXA - Tak 21 / 23: projectie van de premies op basis van de in tak 21 toepasselijke tariefwaarborg (1%) 

verhoogd met 20% forfaitair geraamde winstdeling, identiek in tak 23
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Collectieve of individuele 
pensioentoezegging voor bedrijfsleiders
Fiscaliteit bij uitkering
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Belastingtarief 

gedeelte onderneming
Tijdstip van de kapitaaluitkering

20% Bij leven tussen 60 en 61 jaar en niet naar aanleiding van de wettelijke 
pensionering

18% Bij leven tussen 61 en 62 jaar en niet naar aanleiding van de wettelijke pensionering

16,5% Bij leven tussen 60 en 62 jaar naar aanleiding van de wettelijke pensionering
Bij leven vanaf 62 jaar tenzij voorwaarden voor 10% tarief zijn vervuld
Bij overlijden tenzij voorwaarden voor 10% tarief zijn vervuld

10% Bij leven of overlijden, vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en beroepsactief tot dan
Bij leven of overlijden, indien een ‘volledige loopbaan’ en beroepsactief tot dan

Belastingtarief 

persoonlijk gedeelte
Moment van premiebetaling

16,5% Stortingen tot 31.12.1992

10% Stortingen vanaf 1993 in individuele & collectieve pensioentoezegging + VAPW
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Inkomstenbelasting bij uitbetaling van een 
pensioenkapitaal bij leven

Zie boek blz. 556-559 + 566-567
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Inkomstenbelasting bij uitbetaling van periodieke pensioenen

Pensioen (excl. winstdeling) wordt gecumuleerd met andere gezamenlijk 

belastbare inkomsten (wettelijk pensioen, beroepsinkomsten, huurinkomsten…)

De ZIV-bijdrage (3,55%) wordt ingehouden. De solidariteitsbijdrage (0-2%) 

wordt niet ingehouden, maar verrekend op wettelijk pensioen

Belastbaar pensioeninkomen 

Progressieve tarieven met toepassing van een begrensde 

belastingvermindering

Zie boek blz. 553+559
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Schijven (netto jaarlijks 
belastbaar inkomen) (aj. 2023)

Belastingtarief

Van €0 tot €13.870 25%

Van €13.870 tot €24.480 40%

Van €24.480 tot €42.370 45%

Meer dan €42.370 50%

Belastingvermindering voor pensioenen:

Indien inkomen uitsluitend uit pensioenen of andere 
vervangingsinkomsten bestaat

Belastingvermindering: basisvermindering van €1.886,89 + 
aanvullende vermindering van €388,21 (aj.2023)

Pro rata indien het inkomen ook bepaalde types van andere 
inkomsten omvat
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Uitbetaling van periodieke pensioenen

Zie boek blz. 559

Schijven (netto jaarlijks 
belastbaar inkomen) (aj. 2023)

Belastingtarief

Van €0 tot €13.870 25%

Van €13.870 tot €24.480 40%

Van €24.480 tot €42.370 45%

Meer dan €42.370 50%

Kapitaal zelfde fiscale regime als bij klassieke uitkering in kapitaal (zie 

vorige slides)

Aankoop van rente met het netto kapitaal

Jaarlijks wordt 3% van het netto kapitaal belast als roerend inkomen 

tegen het vlakke tarief van 30% (art. 17 §1 4° WIB 92)
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Afstand van kapitaal, gevolgd door aankoop van een rente

De WAP voorziet de mogelijkheid om een kapitaal om te zetten in een rente: 

Zie boek blz. 559-560
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Cijfervoorbeeld

Bruto kapitaal 100.000,00 

Riziv bijdrage 3,55% -3.550,00 

Solidariteitsbijdrage 2% -2.000,00 

Belastbare basis 94.450,00 

Inkomstenbelasting vb. 16,50% -15.584,25 

Gemeentelijke opcentiemen vb. 7% -1.090,90 

Netto kapitaal 77.774,85 

Jaarlijkse belastbare grondslag: 77.774,85 x 3% = 2.333,25

Jaarlijkse belasting: 2.333,25 x 30% = €699,97

Afstand van kapitaal, gevolgd door aankoop van een rente

103
Zie boek blz. 559-560

De Com.IB verwijst naar het kwijtschrift van de verzekeraar, maar dit is achterhaald door Circulaire AAFisc 
37/2014 (Ci.RH.244/628.304) van 9 september 2014 - Notie betaling of toekenning in het kader van de 
inwerkingtreding van artikel 64 van de Programmawet van 22 juni 2012 (BS 28.06.2012)

Wat de aanvullende pensioenen betreft vindt er geen toekenning plaats, enkel en alleen omwille van het feit dat 
de eindvervaldag van de pensioentoezegging werd bereikt.

Overeenkomstig artikel 26, § 4 van de WAP moet de pensioeninstelling of de inrichter zelf, bij de pensionering of 
wanneer er andere uitkeringen verschuldigd worden, de begunstigde of zijn rechthebbenden inlichten over de 
uitkeringen die zij verschuldigd zijn en over de mogelijke wijzen van uitbetaling. Dit document heeft tot doel de 
verzekerde te informeren over de verschuldigde uitkeringen en vormt op zich geen toekenning van het 
aanvullend pensioenkapitaal.

In het algemeen kan dus worden bevestigd dat de loutere uitreiking van een dergelijk kwijtschrift (kwitantie of 
liquidatieformulier) op zich geen toekenning in fiscale zin teweegbrengt, gezien de loutere uitreiking ervan eerder 
met het oog op de vereffening van een kapitaal of afkoopwaarde geschiedt, en dus op zich geen werkelijke 
terbeschikkingstelling van de tegoeden vormt.

De 'betaling of toekenning' van een aanvullend pensioen vindt plaats in de volgende gevallen :

• wanneer tegoeden worden overgeschreven op de bankrekening van de verkrijger

• wanneer het kapitaal op verzoek van de begunstigde wordt omgezet in een rente

• wanneer het kapitaal op verzoek van de begunstigde wordt overgedragen

• ... (in die gevallen kan de verkrijger immers werkelijk over de tegoeden beschikken)

Ogenblik van belastbaarheid : circulaire van 9/9/14
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Premie

Pensioen Pensioen

Kost voor de onderneming 1.000,00 1.000,00

Premietaks (4,4%) - 42,15 - 42,15

Ondernemingsbijdrage in het pensioenplan 957,85 957,85

Uitkering

RSVZ@20,5% RSVZ@14,16% RSVZ@0% AP@16,5% AP@10%

Bruto bezoldiging / bruto pensioenkapitaal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 957,85 957,85

Forfaitaire beroepskosten -25,02 -26,38 0,00

RSVZ op bezoldiging

ZIV & SOL-bijdrage op pensioenkapitaal
- 165,87 -120,76 0,00 - 53,16 - 53,16

Belastbaar bedrag 809,11 852,86 1.000,00 904,69 904,69

Inkomstenbelasting (53,50% / 17,66% / 10,70%) -432,87 -456,28 -535,00 - 159,72 - 96,80

Forfaitaire beroepskosten (-) +25,02 +26,38 0,00

Netto bezoldiging / netto pensioenkapitaal 401,26 422,96 465,00 744,97 807,89

Fiscale behandeling van een pensioentoezegging in vergelijking
met fiscale behandeling van een bezoldiging

105

Leeftijd RSVZ @20,5% RSVZ @14,16% RSVZ @0%

64 85,66%* 76,13% 60,21%

63 36,26% 32,72% 26,57%

62 22,91% 20,77% 17,01%

61 16,73% 15,20% 12,50%

60 13,17% 11,99% 9,88%

55 6,38% 5,82% 4,83%

50 4,21% 3,85% 3,19%

45 3,14% 2,87% 2,38%

40 2,51% 2,29% 1,90%

35 2,08% 1,90% 1,58%

30 1,78% 1,63% 1,36%

25 1,56% 1,43% 1,19%

20 1,38% 1,27% 1,05%

Belast aan 16,5% Belast aan 10%

Leeftijd RSVZ @20,5% RSVZ @14,16% RSVZ @0%

64 101,34%** 91,01% 73,74%

63 41,89% 38,21% 31,81%

62 26,27% 24,08% 20,22%

61 19,12% 17,56% 14,81%

60 15,02% 13,82% 11,68%

55 7,25% 6,69% 5,68%

50 4,78% 4,41% 3,75%

45 3,56% 3,29% 2,80%

40 2,84% 2,62% 2,23%

35 2,36% 2,18% 1,86%

30 2,02% 1,87% 1,59%

25 1,76% 1,63% 1,39%

20 1,57% 1,45% 1,24%

De geannualiseerde fiscale prikkel van een pensioentoezegging voor
een bedrijfsleider

106

* (744,97 / 401,26) - 1                                                                                                         ** (807,89 / 401,26) - 1 
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We mogen de impact van het wettelijk 
pensioen niet uit het oog verliezen!

Het tussenplafond voor de RSVZ-bijdragen werd 

losgekoppeld van het bezoldigingsplafond voor de 

berekening van het wettelijk pensioen. 

Pensioenplafond 2022

@20,50% @14,16% Totaal

Bruto inkomen 78.627,36 3.061,56 81.688,92

RSVZ (3,05% kosten) -13.371,83 -379,60 -13.751,44

Beroepskosten -1.957,67 -80,46 -2.038,12

Netto belastbaar inkomen 63.297,86 2.601,50 65.899,36

Inkomenschijf Bijdrage Sociale Zekerheid

€0 - €14.658,44 20,5% (minimumbijdrage)

€14.658,44 - €63.287,86 20,5%

€63.287,86 - €93.281,02 14,16%

… > €93.281,02 0%

108

Basis voor het wettelijk pensioen: netto belastbare bezoldiging
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Het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van de reële 

beroepsinkomsten per loopbaanjaar. Dit zijn de 

beroepsinkomsten die als basis gediend hebben voor de 

berekening van de RSVZ-bijdragen. Die beroepsinkomsten 

worden desgevallend beperkt tot het inkomensplafond. 

Pensioenplafond 2022 2023 2024

Bruto inkomen 81.688,92 88.393,58 90.395,80

RSVZ (incl. 3,05%) -13.751,44 -14.582,76* 14.831,02**

Beroepskosten (3%) -2.038,12 -2.214,32 -2.266,94

Netto belastbaar inkomen 65.899,36 71.596,50 73.297,84

* (63.297,86 x 20,5% + (71.596,50 - 63.297,86) x 14,16%) x 1,0305

** (63.297,86 x 20,5% + (73.297,84 - 63.297,86) x 14,16%) x 1,0305 109

Wat is de impact op het wettelijk pensioen?

VAPZ-bijdragen zijn aftrekbaar voor de berekening van de RSVZ-bijdragen. 

Lagere RSVZ-bijdragen resulteren in lagere wettelijke pensioenopbouw voor zelfstandigen die onder het 

bezoldigingsplafond voor het wettelijk pensioen blijven.

@20,50% @14,16%

VAPZ-premie 1.000,00 1.000,00

RSVZ -165,87 -120,76

Forfaitaire beroepskosten -25,02 -26,38

Daling pensioengevende bezoldiging 809,11 852,86

Een VAPZ-bijdrage van €1.000 leidt tot een daling van de pensioengevende inkomsten met respectievelijk 

€809,11 | €852,86 voor zelfstandigen met een inkomen dat in de eerste | tweede schijf valt. 

Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen

Bruto pensioen 10,79 11,37 13,49 14,21

Netto pensioen (vb. belastingtarief 40%) 6,47 6,82 8,09 8,53

Omzettingsfactor (vb. 25 (All) of 30 (Gezin)) x 20 x 20 x 25 x 25

Kapitaalwaarde van het wettelijk pensioen 129,46 136,46 202,28 213,21

Wat is de impact op het wettelijk pensioen?
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Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ @14,16%
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 67,11%* 56,88% 89,14% 72,04%

63 29,27% 25,25% 37,53% 31,17%

62 18,67% 16,20% 23,67% 19,82%

61 13,70% 11,92% 17,27% 14,53%

60 10,82% 9,42% 13,59% 11,46%

55 5,27% 4,61% 6,58% 5,58%

50 3,48% 3,05% 4,34% 3,68%

45 2,60% 2,28% 3,24% 2,75%

40 2,08% 1,82% 2,58% 2,19%

35 1,73% 1,51% 2,15% 1,83%

30 1,48% 1,29% 1,84% 1,56%

25 1,29% 1,13% 1,61% 1,37%

20 1,15% 1,01% 1,43% 1,21%

Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen

Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ@14,16% RSVZ@14,16 
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 48,96%** 38,73% 89,14% 72,04%

63 22,05% 17,79% 37,53% 31,17%

62 14,21% 11,53% 23,67% 19,82%

61 10,48% 8,53% 17,27% 14,53%

60 8,30% 6,77% 13,59% 11,46%

55 4,07% 3,33% 6,58% 5,58%

50 2,69% 2,21% 4,34% 3,68%

45 2,01% 1,65% 3,24% 2,75%

40 1,61% 1,32% 2,58% 2,19%

35 1,34% 1,10% 2,15% 1,83%

30 1,15% 0,94% 1,84% 1,56%

25 1,00% 0,82% 1,61% 1,37%

20 0,89% 0,73% 1,43% 1,21%

* ((800 – 129,46) / 401,26) - 1                                                                                                 ** ((800 – 202,28) / 401,26) - 1 

111

De impact van het wettelijk pensioen op de geannualiseerde fiscale 
prikkel van het VAPZ

Premie

Pensioen Pensioen

Kost voor de onderneming 1.000,00 1.000,00

Premietaks (4,4%) - 42,15 - 42,15

Ondernemingsbijdrage in het pensioenplan 957,85 957,85

Uitkering

RSVZ@20,5%
RSVZ@14,16%

RSVZ@0% AP@16,5% AP@10%
< 65.899,36 >65.899,36

Bruto bezoldiging / bruto pensioenkapitaal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 957,85 957,85

Forfaitaire beroepskosten -25,02 -26,38 -26,38 0,00

RSVZ op bezoldiging 

ZIV & SOL-bijdrage op pensioenkapitaal
- 165,87 -120,76 -120,76 0,00 - 53,16 - 53,16

Belastbaar bedrag 809,11 852,86 852,86 1.000,00 904,69 904,69

Inkomstenbelasting (53,50% / 17,66% / 10,70%) -432,87 -456,28 -456,28 -535,00 - 159,72 - 96,80

Forfaitaire beroepskosten (-) +25,02 +26,38 +26,38 0,00

Netto bezoldiging / netto pensioenkapitaal 401,26 422,96 422,96 465,00 744,97 807,89

Raming netto wettelijk pensioen (alleenstaande, 

eerste schijf RSVZ)
-129,46 -129,46

Raming netto wettelijk pensioen (gezin, eerste 

schijf RSVZ)
-202,28 -202,28

Fiscale behandeling van een pensioentoezegging in vergelijking
met fiscale behandeling van een bedrijfsleidersbezoldiging
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Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ @14,16%
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 53,40%* 43,87% 76,13% 60,21%

63 23,85% 19,95% 32,72% 26,57%

62 15,33% 12,89% 20,77% 17,01%

61 11,29% 9,52% 15,20% 12,50%

60 8,93% 7,55% 11,99% 9,88%

55 4,37% 3,70% 5,82% 4,83%

50 2,89% 2,45% 3,85% 3,19%

45 2,16% 1,84% 2,87% 2,38%

40 1,73% 1,47% 2,29% 1,90%

35 1,44% 1,22% 1,90% 1,58%

30 1,23% 1,04% 1,63% 1,36%

25 1,08% 0,91% 1,43% 1,19%

20 0,96% 0,81% 1,27% 1,05%

Belast aan 16,5% Belast aan 10%

Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ@14,16%
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 69,08%** 58,75% 91,01% 73,74%

63 30,03% 26,00% 38,21% 31,81%

62 19,13% 16,65% 24,08% 20,22%

61 14,03% 12,25% 17,56% 14,81%

60 11,08% 9,68% 13,82% 11,68%

55 5,39% 4,73% 6,69% 5,68%

50 3,56% 3,13% 4,41% 3,75%

45 2,66% 2,34% 3,29% 2,80%

40 2,12% 1,87% 2,62% 2,23%

35 1,77% 1,55% 2,18% 1,86%

30 1,51% 1,33% 1,87% 1,59%

25 1,32% 1,16% 1,63% 1,39%

20 1,17% 1,03% 1,45% 1,24%

113

De geannualiseerde fiscale prikkel van een pensioentoezegging voor
een bedrijfsleider: met impact van een alleenstaandenpensioen

* ((744,97 – 129,46) / 401,26) - 1                                                                                              ** ((807,89 – 129,46) / 401,26) - 1 

Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ @14,16%
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 35,25%* 25,72% 76,13% 60,21%

63 16,30% 12,13% 32,72% 26,57%

62 10,59% 7,93% 20,77% 17,01%

61 7,84% 5,89% 15,20% 12,50%

60 6,22% 4,68% 11,99% 9,88%

55 3,07% 2,32% 5,82% 4,83%

50 2,03% 1,54% 3,85% 3,19%

45 1,52% 1,15% 2,87% 2,38%

40 1,22% 0,92% 2,29% 1,90%

35 1,01% 0,77% 1,90% 1,58%

30 0,87% 0,66% 1,63% 1,36%

25 0,76% 0,57% 1,43% 1,19%

20 0,67% 0,51% 1,27% 1,05%

Belast aan 16,5% Belast aan 10%

Leeftijd
RSVZ 

@20,5%

RSVZ@14,16%
RSVZ @0%

< 65.899,36 > 65.899,36

64 50,93%** 40,60% 91,01% 73,74%

63 22,85% 18,57% 38,21% 31,81%

62 14,71% 12,03% 24,08% 20,22%

61 10,84% 8,89% 17,56% 14,81%

60 8,58% 7,05% 13,82% 11,68%

55 4,20% 3,47% 6,69% 5,68%

50 2,78% 2,30% 4,41% 3,75%

45 2,08% 1,72% 3,29% 2,80%

40 1,66% 1,37% 2,62% 2,23%

35 1,38% 1,14% 2,18% 1,86%

30 1,18% 0,98% 1,87% 1,59%

25 1,03% 0,86% 1,63% 1,39%

20 0,92% 0,76% 1,45% 1,24%

114

De geannualiseerde fiscale prikkel van een pensioentoezegging voor
een bedrijfsleider: met impact van een gezinspensioen

* ((744,97 – 202,28) / 401,26) - 1                                                                                              ** ((807,89 – 202,28) / 401,26) - 1 
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Case study: is extra verlonen via pensioen 
fiscaal interessant voor bedrijfsleiders?

Successieplanning

Dividend

Privé-uitgaven

Pensioenplan

Bezoldiging

Management-

vennootschap

Management-

vergoeding
Privé-vermogen

Privé-vastgoed

Voorschot / pand
Hypotheeklening

Dividend

Privé-uitgaven

Bezoldiging

Management-

vennootschap

Management-

vergoeding
Vermogen

Vastgoed

Kinderen / echtgenoot / …

1e benadering: vennootschap als investeringsvehikel

2e benadering: vennootschap voedt het privé-vermogen

Wat heeft de bedrijfsleider (en tevens aandeelhouder) voor ogen?
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Netto / kost 75% of 81%

16,5% 10%

Kost voor de onderneming 1.000,00 1.000,00

Premietaks (4,4%) - 42,15 - 42,15 

Pensioenpremie 957,85 957,85 

Bruto pensioenkapitaal 957,85 957,85 

Solidariteitsbijdrage (2%) - 19,16 - 19,16 

RIZIV-bijdrage (3,55%) - 34,00 - 34,00

Belasting (10% of 16,5% + 7% AGB) - 159,72 - 96,80

Netto pensioenkapitaal 744,97 807,89

Dividend 

25% 20% 

Belastbare basis vennootschap 1.000,00 1.000,00

Vennootschapsbelasting (20% | 25%) -250,00 -200,00

Resultaat na belasting 750,00 800,00

Liquidatiereserve (VVPR-ter)

Bij vereffening (9,09%) * 681,82 727,27

Uitkering < 5 jaar (27,27%) ** 545,45 581,82

Uitkering > 5 jaar (13,64%) *** 647,73 690,91

VVPR-bis

Uitkering > 3e jaar (15%) 637,50 680,00

Netto / kost 55% tot 73%

Pensioen

117

Is aanvullend pensioen voor een bedrijfsleider (en tevens aandeel-
houder van managementvennootschap) fiscaal interessant?

* 100 – (100 / 1,1)   

** 100 – (100 / 1,1) x 0,8   

*** 100 – (100 / 1,1) x 0,95

Netto / kost 56% of 61%

16,5% 10%

Kost voor de onderneming 1.333,33 1.333,33 

Vennootschapsbelasting (25%) - 333,33 - 333,33

Premie 1.000,00 1.000,00

Premietaks (4,4%) - 42,15 - 42,15 

Pensioenpremie 957,85 957,85 

Bruto pensioenkapitaal 957,85 957,85 

Solidariteitsbijdrage (2%) - 19,16 - 19,16 

RIZIV-bijdrage (3,55%) - 34,00 - 34,00

Belasting (10% of 16,5% + 7% AGB) - 159,72 - 96,80

Netto pensioenkapitaal 744,97 807,89

Dividend 

25% 20% 

Belastbare basis vennootschap 1.000,00 1.000,00

Vennootschapsbelasting (20% | 25%) -250,00 -200,00

Resultaat na belasting 750,00 800,00

Liquidatiereserve (VVPR-ter)

Bij vereffening (9,09%) * 681,82 727,27

Uitkering < 5 jaar (27,27%) ** 545,45 581,82

Uitkering > 5 jaar (13,64%) *** 647,73 690,91

VVPR-bis

Uitkering > 3e jaar (15%) 637,50 680,00

Netto / kost 55% tot 73%

Pensioen

118

Is aanvullend pensioen voor een bedrijfsleider (en aandeelhouder 
Manco) fiscaal interessant indien 80%-grens wordt overschreden?

* 100 – (100 / 1,1)   

** 100 – (100 / 1,1) x 0,8   

*** 100 – (100 / 1,1) x 0,95
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Bezoldiging 45.000,00 90.000,00

x80% 36.000,00 72.000,00

Raming wettelijk pensioen -16.899,37* -24.509,46**

Rente volledige loopbaan (40/40) 19.100,63 47.490,54

Pro rata rente (25/40) 11.937,89 29.681,58

Kapitaal (x 13,4282) 160.304,45 398.570,26

/ 1,2 (forfaitaire raming winstdeelname) -26.717,41 -66.428,38

Kapitaal exclusief winstdeelname 133.587,04 332.141,88

Pensioen vorige werkgever (excl. WD) -100.000,00 -100.000,00

Beschikbare marge binnen 80%-grens 33.587,04 232.141,88

Casus managementvennootschap

• Jaaromzet (excl. BTW): €200.000 

• Kosten op jaarbasis: €20.000 

• Brutobezoldiging bedrijfsleider: €45.000

• Huidige leeftijd bedrijfsleider: 60 jaar

• IPT met normale eindleeftijd 65 jaar

• 20 jaar gepresteerd in de vennootschap

• 5 nog te presteren loopbaanjaren

• 15 bij vorige werkgever gepresteerde jaren

+198.554,84

+45.000,00

Fiscale behandeling van pensioen

* 15.911,02 x 34/40 + 45.000 x 50% x 6/40 = 16.899,37

** 22.500,00 x 34/40 + 71.792,86 x 50% x 6/40 = 24.509,46
119

Toename bezoldiging: 45.000

Bruto bezoldiging 31.272,59 13.727,41

RSVZ (20,5% | 14,16%) -5.320,23 -1.702,70

Belastbaar 25.952,36 12.024,71

Belastingen (53,5%) -13.884,51 -6.433,22

Netto 12.067,85 5.591,49

Som van de lasten (per jaar) 19.204,74 8.135,92

Aanvullend pensioen 10% 16,5%

Kost voor de vennootschap 207.291,25 207.291,25

Premietaks (4,4%) -8.736,41 -8.736,41

Bijkomende pensioenpremies 198.554,84 198.554,84

Bruto pensioenkapitaal (excl. WD) 198.554,84 198.554,84

ZIV & SOL bijdrage -11.019,79 -11.019,79

Belastbaar 187.535,04 187.535,04

Belasting (10% |16,5% + 7% AGB) -20.066,25 -33.109,31

Netto kapitaal 167.468,79 154.425,73

Som van de lasten 39.822,46 52.865,52

Verhoging bezoldiging & pensioen

Lasten bijkomende bezoldiging: (19.204,74 + 8.135,92) x 5 = 136.703,33 

<Toename wettelijk pensioen: 28.553,86 x 60% x 1/45 x 60% x 25 x 5 = 28.553,86>

Lasten bijkomende bezoldiging min bijkomend wettelijk pensioen: 108.149,47

Hypothese lasten aanvullend pensioen @10%

Som van de lasten (per saldo): 108.149,47 + 39.822,46 = 147.971,93

Hypothese lasten aanvullend pensioen @16,5%

Som van de lasten (per saldo): 108.149,47 + 52.865,52 = 161.014,99

Verhoging bezoldiging & aanvullend pensioen gedurende 5 jaar

Liquidatiebonus

Budget (5 x 45.000 + 207.291,25) 432.291,25

Vennootschapsbelasting (25%) -108.072,81

Subtotaal 324.218,44

Liquidatiebonus (9,09%) -29.471,46

Netto inkomen 294.746,98

Som van de lasten 137.544,27
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Toename bezoldiging: 45.000

Bruto bezoldiging 31.272,59 13.727,41

RSVZ (20,5% | 14,16%) -5.320,23 -1.702,70

Belastbaar 25.952,36 12.024,71

Belastingen (53,5%) -13.884,51 -6.433,22

Netto 12.067,85 5.591,49

Som van de lasten (per jaar) 19.204,74 8.135,92

Aanvullend pensioen 10% 16,5%

Kost voor de vennootschap 207.291,25 207.291,25

Premietaks (4,4%) -8.736,41 -8.736,41

Bijkomende pensioenpremies 198.554,84 198.554,84

Bruto pensioenkapitaal (excl. WD) 198.554,84 198.554,84

ZIV & SOL bijdrage -11.019,79 -11.019,79

Belastbaar 187.535,04 187.535,04

Belasting (10% |16,5% + 7% AGB) -20.066,25 -33.109,31

Netto kapitaal 167.468,79 154.425,73

Som van de lasten 39.822,46 52.865,52

Verhoging bezoldiging & pensioen

Lasten bijkomende bezoldiging: (19.204,74 + 8.135,92) x 4 = 109.362,66 

<Toename wettelijk pensioen: 28.553,86 x 60% x 1/45 x 60% x 25 x 4 = 22.843,09>

Lasten bijkomende bezoldiging min bijkomend wettelijk pensioen: 86.519,58

Hypothese lasten aanvullend pensioen @10%

Som van de lasten (per saldo): 86.519,58 + 39.822,46 = 126.342,04

Hypothese lasten aanvullend pensioen @16,5%

Som van de lasten (per saldo): 86.519,58 + 52.865,52 = 139.385,10

Verhoging bezoldiging & aanvullend pensioen gedurende 4 jaar

Liquidatiebonus

Budget (4 x 45.000 + 207.291,25) 387.291,25

Vennootschapsbelasting (25%) -96.822,81

Subtotaal 290.468,44

Liquidatiebonus (9,09%) -26.403,58

Netto inkomen 264.064,86

Som van de lasten 123.226,39
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Toename bezoldiging: 45.000

Bruto bezoldiging 31.272,59 13.727,41

RSVZ (20,5% | 14,16%) -5.320,23 -1.702,70

Belastbaar 25.952,36 12.024,71

Belastingen (53,5%) -13.884,51 -6.433,22

Netto 12.067,85 5.591,49

Som van de lasten (per jaar) 19.204,74 8.135,92

Aanvullend pensioen 10% 16,5%

Kost voor de vennootschap 207.291,25 207.291,25

Premietaks (4,4%) -8.736,41 -8.736,41

Bijkomende pensioenpremies 198.554,84 198.554,84

Bruto pensioenkapitaal (excl. WD) 198.554,84 198.554,84

ZIV & SOL bijdrage -11.019,79 -11.019,79

Belastbaar 187.535,04 187.535,04

Belasting (10% |16,5% + 7% AGB) -20.066,25 -33.109,31

Netto kapitaal 167.468,79 154.425,73

Som van de lasten 39.822,46 52.865,52

Verhoging bezoldiging & pensioen

Lasten bijkomende bezoldiging: (19.204,74 + 8.135,92) x 3 = 82.022,00 

<Toename wettelijk pensioen: 28.553,86 x 60% x 1/45 x 60% x 25 x 3 = 17.132,32>

Lasten bijkomende bezoldiging min bijkomend wettelijk pensioen: 64.889,68

Hypothese lasten aanvullend pensioen @10%

Som van de lasten (per saldo): 64.889,68 + 39.822,46 = 104.712,14

Hypothese lasten aanvullend pensioen @16,5%

Som van de lasten (per saldo): 64.889,68 + 52.865,52 = 117.755,20

Verhoging bezoldiging & aanvullend pensioen gedurende 3 jaar

Liquidatiebonus

Budget (3 x 45.000 + 207.291,25) 342.291,25

Vennootschapsbelasting (25%) -85.572,81

Subtotaal 256.718,44

Liquidatiebonus (9,09%) -23.335,71

Netto inkomen 233.382,73

Som van de lasten 108.908,52
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Toename bezoldiging: 45.000

Bruto bezoldiging 31.272,59 13.727,41

RSVZ (20,5% | 14,16%) -5.320,23 -1.702,70

Belastbaar 25.952,36 12.024,71

Belastingen (53,5%) -13.884,51 -6.433,22

Netto 12.067,85 5.591,49

Som van de lasten (per jaar) 19.204,74 8.135,92

Aanvullend pensioen 10% 16,5%

Kost voor de vennootschap 207.291,25 207.291,25

Premietaks (4,4%) -8.736,41 -8.736,41

Bijkomende pensioenpremies 198.554,84 198.554,84

Bruto pensioenkapitaal (excl. WD) 198.554,84 198.554,84

ZIV & SOL bijdrage -11.019,79 -11.019,79

Belastbaar 187.535,04 187.535,04

Belasting (10% |16,5% + 7% AGB) -20.066,25 -33.109,31

Netto kapitaal 167.468,79 154.425,73

Som van de lasten 39.822,46 52.865,52

Verhoging bezoldiging & pensioen

Lasten bijkomende bezoldiging: (19.204,74 + 8.135,92) x 2 = 54.681,33 

<Toename wettelijk pensioen: 28.553,86 x 60% x 1/45 x 60% x 25 x 2 = 11.421,54>

Lasten bijkomende bezoldiging min bijkomend wettelijk pensioen: 43.259,79

Hypothese lasten aanvullend pensioen @10%

Som van de lasten (per saldo): 43.259,79 + 39.822,46 = 83.082,25

Hypothese lasten aanvullend pensioen @16,5%

Som van de lasten (per saldo): 43.259,79 + 52.865,52 = 96.125,31

Verhoging bezoldiging & aanvullend pensioen gedurende 2 jaar

Liquidatiebonus

Budget (2 x 45.000 + 207.291,25) 297.291,25

Vennootschapsbelasting (25%) -74.322,81

Subtotaal 222.968,44

Liquidatiebonus (9,09%) -20.267,83

Netto inkomen 202.700,61

Som van de lasten 94.590,64

!
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Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen 
(POZ)
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VAPZ

• Alle zelfstandigen

• Met vennootschap en zonder vennootschap

IPT

• Bedrijfsleider van een vennootschap

POZ

• Zelfstandigen in hoofdberoep zonder vennootschap

• Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum sociale bijdrage van het hoofdberoep betalen

• Meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxi-statuut

125

Zelfstandigen zonder vennootschap krijgen toegang tot de 
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Zie boek blz. 588-592

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde POZ-bijdragen

• Dat bedrag wordt nog verhoogd met de gemeentebelasting. Bijvoorbeeld bij 7% gemeentebelasting is 

het belastingvoordeel gelijk aan 30% x 1,07 = 32,1 % van de premie

• Als de belastbare inkomsten laag zijn, dan wordt de belastingvermindering beperkt tot het bedrag van de 

belasting (zie supra)

De maximum POZ-bijdrage hangt af van de ‘aangepaste fiscale 80%-grens’

Premietaks: 4,4 %

De premie telt mee bij het bepalen van de Wijninckx-bijdrage

126

Fiscale behandeling van POZ-bijdragen 

Zie boek blz. 588-592
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Bij het VAPZ is de fiscale hefboom veel groter want VAPZ-bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten

• Belasting op basis van het marginaal fiscaal tarief 

• Een lagere basis om de sociale bijdragen te berekenen

• Impact op het wettelijk pensioen niet vergeten indien het netto belastbaar inkomen < €65.899,36

VAPZ is enkel beschikbaar in tak 21 terwijl POZ kan in zowel tak 21 als tak 23 

De toegelaten POZ-bijdrage zal toenemen met de loop der jaren

De berekening van de aangepaste fiscale 80%-regel noodzaakt beschikbaarheid van informatie

• De inkomsten van de afgelopen 3 jaren

• Informatie over de eerder opgebouwde pensioenkapitalen

127

Aantrekkelijk? 

Zie boek blz. 588-592

ZIV bijdrage van 3,55 %

Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 %

Belast aan 10 % + gemeentebelasting

• In geval van uitkering bij het wettelijk pensioen

• Of wanneer het wettelijk pensioen zou kunnen opgenomen worden

• Of naar aanleiding van het overlijden

Belast aan 33% in de andere gevallen

Het kapitaal dat voortkomt uit winstdeelnemingen is vrijgesteld van inkomstenbelastingen

128

Fiscale behandeling van POZ-uitkeringen

Zie boek blz. 588-592
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Premie
Uitkering

Premie: 100

Belastingvermindering (30% x 1,07) 32,10

Premietaks (4,4%) - 4,40

Netto investering (100 – 32,10 + 4,4) 72,30

Uitkering

ZIV-bijdrage (3,55%) - 3,55

Solidariteitsbijdrage (2%) - 2,00

Belasting (10,7%) - 10,11

Rendement

Netto uitkering (100 - 5,55 - 10,11) 84,34

Leeftijd POZ

64 16,65%

63 8,01%

62 5,27%

61 3,93%

60 3,13%

55 1,55%

50 1,03%

45 0,77%

40 0,62%

35 0,51%

30 0,44%

25 0,39%

20 0,34%

Geannualiseerde fiscale prikkel

x 1,1665
129

De geannualiseerde fiscale prikkel van de POZ

Werknemers

Wettelijk kader en enkele begrippen

Collectieve & individuele pensioentoezegging

Situering

Fiscaliteit bij opbouw & 80% grens

Fiscaliteit bij uitkering

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Fiscale aspecten bij opbouw en uitkering

Pensioen t.o.v. andere bezoldigingscomponenten 

Impact van het wettelijk pensioen

Geannualiseerde fiscale prikkel
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Wettelijk kader en enkele begrippen

Wettelijk kader 

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende 

voordelen inzake sociale zekerheid (zogeheten 'WAP')

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot uitvoering van de WAP (zogeheten 'KB WAP')

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regeles inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging 

...

Enkele begrippen

Aanvullend pensioen = uitkering (kapitaal of rente) bij pensionering of overlijden, bovenop het wettelijk pensioen

Pensioentoezegging = toezegging van aanvullend pensioen door een inrichter aan één of meerdere werknemers en/of hun rechthebbenden

Pensioenstelsel = collectieve pensioentoezegging 

Individuele pensioentoezegging (zogeheten 'IPT') = een occasionele, niet stelselmatige pensioentoezegging aan één werknemer

Pensioenreglement = regels i.v.m. rechten en plichten van de partijen bij (collectief) pensioenstelsel

Pensioenovereenkomst = regels i.v.m. rechten en plichten bij individuele pensioentoezegging

Wettelijk kader en enkele begrippen

132
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Collectieve & individuele 
pensioentoezegging

Collectieve & individuele pensioentoezegging
Situering

133
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Doel

Verschaffen van extra-wettelijke voordelen (= aanvullend pensioen) aan personeelsleden bovenop het 

wettelijke rust- of overlevingspensioen. Zie onder meer Com.IB 59/18 en KB-Leven art. 44.

Pensioenreglement 

Het reglement waarin de rechten en plichten van de inrichter (= werkgever of rechtspersoon), de 

aangeslotenen (= werknemers) en de pensioeninstelling (= verzekeraar of pensioenfonds), alsmede de 

aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van het pensioenstelsel worden bepaald

Toelagecontract = toelagen van de werkgever, allocations patronales ('contrat A')

Bijdragecontract = bijdragen van de werknemer, cotisations personnelles ('contrat C'), in te houden op de netto 

bezoldiging (dit gebeurt via de payroll)

Collectieve pensioentoezegging / pensioenstelsel

135Zie boek blz. 534

Sectorale 

inrichter / FBZ

Pensioenfonds OFP

Onderneming / 

werkgever

Verzekeringsmaatschappij
Zgn. 'groepsverzekering'

Tak 21

Algemeen fonds

multi-werkgever fonds

Tak 23

Afgezonderd fonds

Wie kan een aanvullend pensioen beheren?

136Zie boek blz. 531
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Ondernemingspensioenstelsels

• De werkgever beslist over de invoering & wijziging van het pensioenstelsel

• De werkgever is de 'inrichter' van het stelsel

Specifiek voorgeschreven procedures moeten gevolgd worden bij de invoering & wijziging van het stelsel:

• Voorafgaande informatie- en consultatieverplichting (art 39 WAP)

• Indien er een 'eigen bijdrage' van de werknemer is én het stelsel voor alle werknemers in de onderneming 

(technische bedrijfseenheid) geldt, dan is een CAO vereist voor zover er in de onderneming een 

ondernemingsraad, een comité of vakbondsafvaardiging bestaat, ofwel moet de procedure 'wijziging van het 

arbeidsreglement' worden toegepast (art 7 WAP)

Sectorale pensioenstelsels

• Het paritair (sub)comité beslist de invoering & wijziging van het pensioenstelsel met CAO 

• Oprichting van een 'inrichter' = paritair beheerde rechtspersoon

Sectoraal en ondernemingspensioenstelsel

137Zie boek blz. 535-536

Sectorale cao die 

een sectorpensioen

invoert

Ondernemingsstelsel

Buiten het toepassingsgebied van de cao

Criteria bepaald in de cao door de sociale 

partners

Ondernemingspensioenstelsel

Opting-out

Criteria vastgelegd bij wet : gelijke verworven 

reserves, wel meedoen met het solidariteitsluik

Paritair comité

De werking van een sectorplan

138
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Sociale pensioenstelsels komen heel weinig voor:

• Ingevoerd via CAO (of  bijzondere inspraakprocedure bij ontstentenis 'overlegstructuur' – art.12 WAP)

• Voor alle werknemers (sector of werkgever)

• Bij KB voorgeschreven minimum 'solidariteit' 

– Stortingen periodes arbeidsongeschiktheid of schorsing van de arbeidsovereenkomst of 'aanvullende 

uitkering' bij arbeidsongeschiktheid, of rente bij ernstige ziekte, of verhoging van lopende rente, 

minstens 2 waarborgen! 

– Minstens 4,4 % van de bijdragen aan het pensioenluik

• Paritair beheerd 

• Pensioenluik: alle winsten verdelen 

Voordelen: buiten de loonnorm en geen premietaks (4,4%)

Quasi geen toepassing in de praktijk: enkele grote ondernemingen en enkele sectorale pensioenstelsels

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regeles inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

Gewoon en sociaal ondernemingspensioenstelsel

139Zie boek blz. 535

Fiscale wetgeving: 

• Alle personeelsleden 

• Ofwel een bepaalde categorie

Sociale wetgeving: 

• Verbod op 'ongeoorloofd' onderscheid (geen discriminatie) binnen een categorie  

• Vanaf 2019: vanaf de indiensttreding onmiddellijk aansluiten 

– Vroeger kon in het pensioenreglement worden voorzien dat de werknemers pas vanaf de leeftijd 

van 25 jaar werden aangesloten – mag niet meer 

• Vanaf 2019: dadelijk verworven rechten

– Vroeger kon in het pensioenreglement worden voorzien dat de werknemers pas verworven 

rechten hadden na 1 jaar aansluiting – mag niet meer 

Wat is een groep?

140Zie boek blz. 532-533
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Verboden: ieder onderscheid tussen personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, dat 

niet berust op een objectief criterium en niet redelijk verantwoord is (art.14 WAP en omzendbrief 

2/8/1996)   (d.w.z. o.a. geen 'kunstmatige' categorieën)

Antidiscriminatiewetten zijn expliciet van toepassing:

• racisme of xenofobie (= afkeer van al wat vreemd is) (W. 30/7/1981)

• deeltijdse werknemers (W. 5/3/2002)

• werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur (W. 5/6/2002)

• vrouwen en mannen (W. 10/5/2007)

• andere vormen van discriminatie (W. 10/5/2007)

141

Wat is een ongeoorloofd onderscheid?

Zie boek blz. 532

Voorbeeld: toekennen overlevingspensioen aan mannelijke of vrouwelijke begunstigden alleen

Niet toegelaten:

• Pensioentoezegging afhankelijk van een medisch onderzoek

• Maar : een medisch onderzoek is toegelaten 

– indien vrije keuze rust - of overlevingspensioen (cafetariaplan)

– indien kapitaal overlijden > 150 % kapitaal leven

– indien er niet meer dan 10 verzekerden zijn maar de aansluiting is niet afhankelijk van het 

resultaat (evt. wel bijpremies) (art.13 WAP)

• Toekenning afhankelijk van een bijkomende beslissing van de  werkgever

142

Wat is een ongeoorloofd onderscheid? - vervolg

Zie boek blz. 532-533
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Zowel op basis van fiscale als sociale wetgeving

Wie tot de 'categorie' behoort moet verplicht aansluiten 

• ook deeltijdsen

• ook werknemers met een contract van bepaalde duur (art. 14 WAP)

Uitzondering : personeelsleden in dienst bij de start van een groepsverzekering kunnen aansluiting 

weigeren of uitstellen, tenzij voor werknemers in het kader van een groepsverzekering ingevoerd door 

middel van een CAO

143

Aansluiting is verplicht

Aanvullend pensioen

65 jaar

Veel ondernemingen hebben (hadden) aparte toezeggingen voor arbeiders en bedienden

Maar vormt het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op zich niet een discriminatie ?

144

De discussie over categorieën kreeg een staartje…

Zie boek blz. 532
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Verschillende 
behandeling van 

arbeiders en 
bedienden vormt 

geen discriminatie 

Verschillende behandeling van 
arbeiders en bedienden vormt 

geen discriminatie 
als het verschil al bestond voor 

1/1/2015 

Verschillende 
behandeling van 

arbeiders en 
bedienden is een 

discriminatie 

Sectoren aan zet tot 2023 

Ondernemingen aan zet tot 2025 

Werknemer kan planwijziging weigeren en in het oude plan blijven 

IPA: 5 jaar uitstel

2023 → 2027

2025 → 2030

145

De wet van mei 2014 voorziet twee datums en drie periodes

Zie boek blz. 532

• De solidariteit in financiering moet geregeld worden, en de wet legt vormvereisten op voor 

de statuten van de inrichter, en voor de sectorale cao

• Wie gaat er meedoen met het sectorale eenheidsstelsel ?

• Ondernemingen die al een aanvullend pensioenstelsel voorzien, moeten de verschillen 

wegwerken tegen 1/1/2030

146

Sectoren die al een aanvullend pensioenstelsel voorzien, moeten 
de verschillen wegwerken tegen 1/1/2027

Zie boek blz. 532
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• Standstill respecteren tijdens N2

• Niet-discriminatie gekoppeld aan 'inschrijving in een traject om de verschillen in behandeling tegen de 
cut-off date te beëindigen'

• De memorie van toelichting stelt dat de onderneming: 

– Contact kan opnemen met pensioeninstelling / provider / consultant 

– Kostensimulaties kan vragen 

– De situatie kan bespreken in de ondernemingsraad 

• Wachten op sectoraal overleg ?

Bepalingen in artikel 14 en artikel 16 van de WAP

Advies Nr. 2.155 (17 december 2019) van de Nationale Arbeidsraad 

147

Wat moet een onderneming doen die een pensioenstelsel heeft 
dat niet ‘eenheidsstatuut-proof’ is?

Zie boek blz. 532

Dit kan mits drie voorwaarden zijn vervuld (art. 6 WAP)

• Occasioneel en niet stelselmatig toekennen

• Er moet een collectief pensioenstelsel bestaan voor alle werknemers van de onderneming

• Men kan geen IPT toekennen in de laatste 36 maanden voor de werknemer werkloosheid met 

bedrijfstoeslag neemt of met pensioen gaat

De werkgever moet elke IPT melden aan de FSMA

De fiscale aftrekbaarheid beperkt tot maximaal 2.610 euro (2022) per jaar. 

De fiscale ‘80%-grens’ is ook voor IPT’s van toepassing. 

Een werkgever kan een individuele pensioentoezegging aan een 
loontrekkende geven

148Zie boek blz. 569-570
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Collectieve & individuele pensioentoezegging 
Fiscale aspecten bij opbouw 

Fiscale aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen 

Werkgeversbijdragen betaald ter uitvoering van een pensioentoezegging worden in hoofde van de werkgever 

aangemerkt als aftrekbare beroepskosten mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

1. De nodige bewijsstukken moeten worden voorgelegd (art. 35, §§ 5 en 6 KB/WIB 92 + Com.IB 59/78-82):

i. De pensioeninstelling levert een fiscaal attest af bij onderschrijving / wijziging van het contract.

ii. De werkgever levert een informatiefiche af. 

De werkgever moet het fiscaal attest en de informatiefiche sturen naar de taxatiedienst waarvan hij

afhangt, uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin het contract in werking treedt. 

2. In het pensioenreglement moeten bepaalde vermeldingen worden opgenomen (art. 59, § 6 WIB 92). Het 

betreft specifieke bepalingen indien het contract voorziet in mogelijkheden voor vastgoedfinanciering.  

3. De bijdragen moeten worden betaald om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden (art. 49 WIB 

92). In dit verband moet erover worden gewaakt dat tegenover de bijdragen werkelijke prestaties staan. 

De fiscale aftrek kan bijvoorbeeld in het gedrang komen indien substantiële inhaalbijdragen in een 

groepsverzekering worden gestort op een ogenblik dat de onderneming binnenkort tot ontbinding en 

vereffening zal overgaan of dat de begunstigden hun activiteiten binnen de vennootschap op korte termijn 

zullen stopzetten (Cass. 15 januari 2009, AR F.07.0103.F).

150Zie boek blz. 538+541
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Fiscale aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen 

4. De bijdragen moeten definitief (zonder enig uitzicht op terugbetaling) worden gestort aan een in een 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor 

bedrijfspensioenvoorzieningen.      

• Voorafgaande beslissing 2014.591 betreffende herverzekeringscaptive

• Voorafgaande beslissing 2021.0532 betreffende multinationale pooling transactie

5. De bijdragen moeten betaald worden ter uitvoering van een toezegging die beantwoordt aan de 

voorwaarden die zijn gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke reglementen 

(art. 35, § 1, 2° KB/WIB 92).

6. De inlichtingen die worden gevraagd door SIGeDIS (Databank Tweede Pijler, DB2P) moeten zijn verstrekt 

(art. 59, § 1, eerste lid, 5° WIB 92).

151Zie boek blz. 538

Fiscale aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen 

7. Voor wat betreft werknemers is de fiscale aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen betaald ter uitvoering 

van een externe individuele pensioentoezegging (IPT) beperkt tot 2.610 euro per jaar (bedrag voor 2022) 

(art. 53, 22° WIB 92).

8. De wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse 

renten, mogen niet meer bedragen dan 80% van de laatste normale brutojaarbezoldiging en moeten 

worden berekend op basis van de normale duur van een beroepswerkzaamheid (art. 52, 3°, b en art. 59 

WIB 92). Dit is de zogeheten fiscale '80%-grens'. 

152Zie boek blz. 538-539
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De werknemersbijdragen in collectieve & individuele pensioentoezeggingen en VAPW-bijdragen 

resulteren voor de werknemers in een belastingvermindering van 30% (te verhogen met gemeentelijke 

opcentiemen), te berekenen op de gestorte werknemersbijdragen

• De bijdragen moeten ingehouden worden op het nettoloon van de werknemer (via de payroll) en 

worden ingeschreven op de individuele loonfiches (code: 1285 / 2285), met vermelding van de naam 

en het adres van de pensioeninstelling

• De bijdragen moeten definitief (zonder enig uitzicht op terugbetaling) worden gestort aan een in een 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte gevestigde verzekeringsonderneming of instelling 

voor bedrijfspensioenvoorzieningen. 

• De zogeheten fiscale '80%-grens' is ook voor werknemersbijdragen toepasselijk.

• Voor het VAPW is er nog een bijkomende specifieke beperking. Zie supra.

Fiscale behandeling van werknemersbijdragen 

153Zie boek blz. 538-539

Wetboek diverse rechten en taksen, Titel IV, jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (art. 173-183)

'Gewone' collectieve toezegging en VAPW: 4,4%

'Sociale' collectieve toezegging (met solidariteitsluik): 0%

Individuele pensioentoezegging (leven en overlijden): 4,4%

Individuele toezegging bij arbeidsongeschiktheid: 9,25%

Verzekering voor medische kosten: altijd 9,25%

Cafetariaplan: 4,4% op voorwaarde dat

• het plan zonder discriminatie toegankelijk is voor alle werknemers of een bijzondere categorie

• het plan gedifferentieerd wordt beheerd (per waarborg inzake stortingen, voorzieningen, uitkeringen)

• er geen uitsluiting op basis van medisch onderzoek bestaat voor de standaard dekkingen / 
standaard toezegging (m.b.t. waarborgen overlijden, arbeidsongeschiktheid, medische kosten), 
indien meer dan 10 personen aangesloten zijn. De standaard dekkingen en standaard toezegging 
moeten in het reglement worden omschreven en betekenisvol zijn.

• Indien de voorwaarden niet zijn vervuld: premietaks is gelijk aan 9,25% in plaats van 4,4%

Premietaksen op werkgevers- en werknemersbijdragen 

154Zie boek blz. 560
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Werknemers-

bijdrage

Werkgevers-

bijdrage

Kost voor de werkgever 2.185,71 1.132,60

Premietaks (4,4% x 1.000) + 44,00 + 44,00

SZ werkgever (vb. 27,5% versus 8,86%) + 461,94 + 88,60

Bruto salaris  1.679,77

RSZ-bijdrage (13,07%) - 219,55

Belastbare grondslag 1.460,22

Belasting (53,5%) - 781,22

Netto salaris

Belastingvermindering (1.000 x 30% x 1,07)

679,00

321,00

Premie in het pensioenplan 1.000,00 1.000,00

155

Werkgeversbijdragen zijn fiscaal efficiënter dan 
werknemersbijdragen en VAPW-bijdragen

De fiscale 
80%-grens

155

156



10/3/2022

79

Inleiding en situering

Wat zijn de gevolgen bij overschrijding van de 80%-grens?

• Als de fiscale 80%-grens wordt overschreden, dan wordt het gedeelte van de werkgevers- of 

ondernemingsbijdrage dat de fiscale grens overschrijdt, toegevoegd aan het belastbaar resultaat van de 

werkgever / onderneming. 

• De aftrekbeperking wordt eerst toegerekend op de werkgeversbijdragen / ondernemingsbijdragen en dan 

pas op de werknemersbijdragen / persoonlijke bijdragen (belastingvermindering van 30%) en ten slotte op de 

eventuele pensioenuitkeringen uit een onderhandse pensioenovereenkomst (Comm.IB 60/12).

• Een overschrijding heeft geen impact op de fiscale vrijstelling van de werkgeversbijdrage / 

ondernemingsbijdrage in hoofde van de werknemer / bedrijfsleider. Er is evenmin enige impact op de 

fiscale behandeling van de latere pensioenuitkeringen in hoofde van de werknemer / bedrijfsleider.

• In een recent arrest werd bevestigd dat er sprake was van dwaling over een essentieel bestanddeel van de 

pensioenovereenkomst (c.q. de fiscale aftrekbaarheid van de premies) waardoor het afsluiten van het 

contract gebrekkig was, met de nietigheid van het contract als gevolg (Luik, 6 mei 2020).

158Zie boek blz. 539
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Toepassingsgebied van de 80%-grens

Welke plannen moeten in rekening worden genomen voor de fiscale 80%-grens?

• Collectieve en individuele pensioentoezeggingen, gevormd door middel van werkgevers- of ondernemingsbijdragen, 

werknemers- of persoonlijke bijdragen, winstdeelnemingen inbegrepen (Comm. IB 59/30)

• Pensioenen gestort ter uitvoering van een onderhandse pensioenovereenkomst / pensioenbelofte (art. 60 WIB 1992)

• Pensioenen in het kader van bedrijfsleidersverzekering (art. 195, § 2 WIB 1992)

• Intern voorzien bedrag (in principe aangegeven in DB2P)

• Aanvullende pensioenen die individueel werden verdergezet bij nieuwe werkgever (art. 33 WAP)

• (S)-VAPZ en RIZIV-contracten moeten worden meegenomen in de berekening van de 80%-grens in geval van 

samenloop met andere plannen. VAPZ-stortingen zijn niet onderworpen aan de 80%-grens (zie PV nr. 16 van Mevr. 

Claes dd.14/1/2009)

In geval van samenloop van verschillende pensioentoezeggingen wordt de 80%-grens toegepast op het gezamelijk 

bedrag van de voordelen bij pensionering.

Enkel ouderdomspensioenen worden aan de 80%-grens getoetst. 

Premies voor zuivere overlijdensverzekeringen vallen niet in het toepassingsgebied van de 80%-grens.

Derde en vierde pijler moeten niet in rekening worden gebracht voor de berekening van de 80%-grens.

159

De 80%-grens in formulevorm

• EWP: extrawettelijk pensioen op jaarbasis, uitgedrukt als een lijfrente

• B: (laatste) normale bruto jaarbezoldiging toegekend door de inrichter van de pensioentoezegging

• WP: wettelijk rustpensioen

• N: het aantal gepresteerde en tot de pensioenleeftijd nog te presteren loopbaanjaren in de onderneming

• N/40: loopbaanbreuk

• COEF: omzettingscoëfficiënt lijfrente / kapitaal

EWP ≤ [ 80% B −WP x
N

40
x COEF

160Zie boek blz. 545
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Componenten van de formule van de 
80%-grens

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B 

De laatst gekende normale bruto-jaarbezoldiging, zijnde de totale bezoldiging van het laatste jaar, voor aftrek van persoonlijke

sociale bijdragen, andere beroepskosten en belastingen. 

Normaal: anders dan uitzonderlijk of toevallig (te vergelijken met de bezoldiging van de vorige jaren) (Comm. IB 59/32)

Inbegrepen:

• vakantiegeld

• eindejaarspremie

• voordelen van alle aard

• normale bonus (?)

Uitgesloten:

• uitzonderlijke bezoldigingen, commissies, bonussen (?)

• 'kunstmatige' loonsverhogingen (vooral naar het einde van de loopbaan toe)

• De bezoldiging moet voor de werkgever / onderneming een aftrekbare beroepskost zijn en dus ook effectief door de 

vennootschap worden gedragen (Comm. IB 59/31).

162Zie boek blz. 540+543
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(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (3)

Specifieke bepalingen voor werknemers

In geval van vermindering arbeidstijd om sociale redenen mag rekening worden gehouden met de bezoldiging die de 

werknemer zou ontvangen hebben mocht hij/zij voltijds blijven werken. Dit dient wel voorzien te zijn in het pensioenreglement.

✓ Tijdskrediet, tijdelijke werkloosheid, ouderschapsverlof, palliatief verlof (voorafg. beslissing 900.290 van 13.10.2009)

✓ Speciale regeling 'coronawerkloosheid' (Circulaire 2020/C/149 van 23 november 2020)

Bij deeltijdse tewerkstelling is het logisch om te rekenen met het voltijds equivalent loon terwijl de deeltijdse factor wordt

gereflecteerd in de loopbaanbreuk.

Bezoldiging 70.000 / 2 70.000,00

Bezoldiging x 80% 28.000,00 56.000,00

Wettelijk pensioen (cfr. bedrag MyPension) -16.000,00 -16.000,00

Maximale rente volledige loopbaan 12.000,00 40.000,00

Loopbaanbreuk x 40/40 x 35/40

Maximale rente volledige / pro rata loopbaan 12.000,00 35.000,00

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 193.204,80 563.514,00

Kapitaal excl. winstdeelname 161.004,00 496.595,00

Alleenstaand

Rente x 13,4282 161.138,40 469.987,00

Kapitaal excl. winstdeelname 134.282,00 391.655,83

Na 30 jaar voltijdse tewerkstelling volgt 10 jaar half-time tewerkstelling. Voltijds loon is gelijk aan €70.000. 

163Zie boek blz. 543-544

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging: B (4)

Activerend eindeloopbaanbeleid (Jaarverslag DVB 2020, punt 7.5)

De aanvrager, instelling A, biedt o.a. groepsverzekeringen aan, zo ook aan de Groep B.

In het kader van hun activerend eindeloopbaanbeleid wil de Groep B haar werknemers die maximaal 10 jaar verwijderd 

zijn van hun wettelijke pensioenleeftijd motiveren om langer aan de slag te blijven door hen de mogelijkheid te bieden 

over te gaan naar de uitoefening van een lichtere functie. Deze aangepaste tewerkstelling brengt echter een lagere 

baremabaan met zich mee en resulteert in een daling van het loon wat dan weer resulteert in een daling in de opbouw 

van het aanvullend pensioen van de werknemers.

De aanvrager wenst van de DVB te vernemen of men voor de berekening van de 80 %-regel de laatste normale 

brutojaarbezoldiging in aanmerking mag nemen van het laatste jaar vóór het ingaan van de eindeloopbaanregeling. De 

minister van Financiën heeft in het verleden, als antwoord op 2 parlementaire vragen (*), te kennen gegeven dat 

wanneer de bezoldiging van een werknemer daalt naar het einde van de loopbaan toe omwille van een vermindering 

van de arbeidsduur in het kader van sociale maatregelen (opgenomen in de sociale wetgeving) of als gevolg van de 

cao 77bis, toch nog de voltijdse bezoldiging als referentiebezoldiging voor de berekening van de 80 %-grens gebruikt 

mag worden.

Gezien in casu geen sprake is van een vermindering van de arbeidsduur in het kader van sociale maatregelen 

opgenomen in een wet (zoals bijvoorbeeld de maatregelen van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen 

over tewerkstelling in tijden van crisis, ingevoerd n.a.v. de toenmalige financiële crisis) of via cao, zoals cao 77bis, is de 

DVB van oordeel dat er niet zomaar rekening mag worden gehouden met de brutojaarbezoldiging van de werknemers 

van het laatste jaar vóór het ingaan van de eindeloopbaanregeling voor de bepaling van de 80 %-regel. 

(*) Parlementaire vraag nr. 288 van de heer Moock d.d. 14 februari 1996 (Bull Bel nr. 765, p. 2310) en mondelinge parlementaire vraag nr. 7671 van de heer Van der Maelen d.d. 2 

juli 2002 (Beknopt Verslag, Kamercommissie voor Financiën en Begroting, 2 juli 2002, Com 802, p.8).
164
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Coronabepalingen in het licht van de 80%-grens

Circulaire voor werknemers (2020/C/149)

10. Voor de werkgever houdt die gelijkstelling in dat: 

- die bijdragen en premies geacht worden te beantwoorden aan de voorwaarden van art. 52, 3°, b), WIB 92;

- in het kader van de naleving van de andere voorwaarden voor de aftrek van de bedoelde bijdragen en premies (zie art. 59, WIB 92,

evenals de art. 34 en 35, KB/WIB 92) en hoofdzakelijk voor de berekening van de zogenaamde 80 %-grens zoals voorzien door die 

bepalingen, er rekening mag worden gehouden met de berekeningsparameters (referentiebezoldiging en indexatie) zoals die van 

toepassing waren vóór de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid. 

11. M.a.w., voor de berekening van de 80 %-grens mag er van worden uitgegaan dat de werknemer, gedurende de periode van tijdelijke 

werkloosheid, bij voortduur dezelfde bezoldiging heeft genoten als diegene die hij zou uitbetaald krijgen indien de arbeidsovereenkomst niet 

was opgeschort geweest. Bijgevolg kan de normale brutojaarbezoldiging zoals bedoeld in art. 34, 1°, KB/WIB 92 (REF. Zie ook nr. 59/32, 

Com.IB 92.) , worden berekend zonder rekening te houden met de vermindering van de bezoldiging als gevolg van de tijdelijke 

werkloosheid. 

165Zie boek blz. 544

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en
onderzoekers (Programmawet (1) van 27 december 2021, Afdeling 2) 

• Op basis van het nieuwe belastingstelsel voor expats mag bovenop de bezoldiging een extra vergoeding worden betaald 

die wordt aangemerkt als een belastingvrije terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever.

• De bijkomende belastingvrije vergoeding mag niet hoger zijn dan 30% van de bruto bezoldiging en wordt afgetopt op 

€90.000 per jaar. Op basis van een bruto bezoldiging van bijvoorbeeld €100.000 mag de werkgever er nog maximum 

€30.000 belastingvrij bovenop geven.

• In sommige pensioenreglementen voorziet de definitie van het referentieloon dat de bovenvermelde belastingvrije 

vergoeding voor de expats moet worden bijgeteld voor de toepassing van het pensioenplan.

• Belastingvrije vergoedingen worden niet meegenomen in de bezoldiging voor de berekening van de 80%-grens. Er zijn 

geen specifieke afwijkingen voorzien in het licht van het nieuwe belastingstelsel voor expats. We achten de kans zeer klein 

dat er op die regel alsnog een uitzondering zal worden gemaakt voor de belastingvrije expatvergoedingen. 

• Als het referteloon in het pensioenplan 30% procent hoger is dan de bezoldiging die als basis dient voor de berekening 

van de 80%-grens, dan is er een verhoogd risico op eventuele overschrijdingen van de 80%-grens.
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Hoe wordt het wettelijk rustpensioen (WP) bepaald voor de 
80%-grens?

Circulaire 2021/C/52 over de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen (FOD Financiën, 7 juni 2021)

• Voor werknemers kan het wettelijk rustpensioen (WP) worden geraamd op 50% van de eventueel voor de vaststelling 

van dat pensioen begrensde brutobezoldigingen. De grens van de brutobezoldigingen die in aanmerking komen voor 

de vaststelling van het wettelijk rustpensioen bedraagt 60.026,75 euro voor het jaar 2020.

• Voor de bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn ... (zie supra)

Circulaire 2022/C/81 over de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen (FOD Financiën, 1 september 2022)

• De in nr. 59/40 en 59/Bijlage/1, Com.IB 92, beoogde grens van de brutobezoldigingen die in aanmerking komen voor de 
vaststelling van het wettelijke rustpensioen, bedraagt 63.944,74 euro voor het jaar 2021.

167Zie boek blz. 545-546

Wat is de impact van de verhoging van het loonplafond voor 
werknemers?

Rekenvoorbeeld met bezoldiging = €68.619,91 

Evolutie van het loonplafond zonder inflatie - Rendement: 1,75% - Loopbaan vanaf 25 tot 65 jaar - Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Loonplafond 60.026,74 63.944,73 65.466,61 67.024,72 68.619,91

Bezoldiging 68.619,91 68.619,91 68.619,91 68.619,91 68.619,91

Bezoldiging x 80% 54.895,93 54.895,93 54.895,93 54.895,93 54.895,93

Raming wettelijk pensioen -30.013,37 -31.972,36 -32.733,31 -33.512,36 -34.309,95

Maximale rente volledige loopbaan 24.882,56 22.923,56 22.162,62 21.383,57 20.585,97

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 400.619,09 369.078,50 356.827,03 344.283,97 331.442,38

Kapitaal excl. winstdeelname 333.849,24 307.565,42 297.355,86 286.903,31 276.201,98

Premie 5.833,04 5.373,81 5.195,43 5.012,80 4.825,83

Premie / Bezoldiging 8,50% 7,83% 7,57% 7,31% 7,03%

Alleenstaand

Rente x 13,4282 334.127,93 307.822,16 297.604,08 287.142,80 276.432,55

Kapitaal excl. winstdeelname 278.439,94 256.518,47 248.003,40 239.285,67 230.360,46

Premie 4.864,93 4.481,91 4.333,14 4.180,82 4.024,88

Premie / Bezoldiging 7,09% 6,53% 6,31% 6,09% 5,87%
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Wat is de impact van de verhoging van het loonplafond voor 
werknemers?

Rekenvoorbeeld met bezoldiging = €50.000 

Evolutie van het loonplafond zonder inflatie - Rendement: 1,75% - Loopbaan vanaf 25 tot 65 jaar - Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Loonplafond 60.026,74 63.944,73 65.466,61 67.024,72 68.619,91

Bezoldiging 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Bezoldiging x 80% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Raming wettelijk pensioen -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Maximale rente volledige loopbaan 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 241.506,00 241.506,00 241.506,00 241.506,00 241.506,00

Kapitaal excl. winstdeelname 201.255,00 201.255,00 201.255,00 201.255,00 201.255,00

Premie 3.516,35 3.516,35 3.516,35 3.516,35 3.516,35

Premie / Bezoldiging 7,03% 7,03% 7,03% 7,03% 7,03%

Alleenstaand

Rente x 13,4282 201.423,00 201.423,00 201.423,00 201.423,00 201.423,00

Kapitaal excl. winstdeelname 167.852,50 167.852,50 167.852,50 167.852,50 167.852,50

Premie 2.932,73 2.932,73 2.932,73 2.932,73 2.932,73

Premie / Bezoldiging 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87%

169

Wat is de impact van de verhoging van het loonplafond voor 
werknemers?

Rekenvoorbeeld met bezoldiging = €100.000 

Evolutie van het loonplafond zonder inflatie - Rendement: 1,75% - Loopbaan vanaf 25 tot 65 jaar - Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Loonplafond 60.026,74 63.944,73 65.466,61 67.024,72 68.619,91

Bezoldiging 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Bezoldiging x 80% 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Raming wettelijk pensioen -30.013,37 -31.972,36 -32.733,31 -33.512,36 -34.309,95

Maximale rente volledige loopbaan 49.986,63 48.027,64 47.266,69 46.487,64 45.690,05

Gehuwd / wettelijk samenwonend

Rente x 16,1004 804.804,74 773.264,15 761.012,68 748.469,62 735.628,03

Kapitaal excl. winstdeelname 670.670,61 644.386,79 634.177,23 623.724,68 613.023,36

Premie 11.718,02 11.258,78 11.080,40 10.897,77 10.710,80

Premie / Bezoldiging 11,72% 11,26% 11,08% 10,90% 10,71%

Alleenstaand

Rente x 13,4282 671.230,46 644.924,70 634.706,62 624.245,34 613.535,09

Kapitaal excl. winstdeelname 559.358,72 537.437,25 528.922,18 520.204,45 511.279,24

Premie 9.773,17 9.390,15 9.241,38 9.089,06 8.933,12

Premie / Bezoldiging 9,77% 9,39% 9,24% 9,09% 8,93%
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Wat is de impact van de verhoging van het loonplafond voor 
werknemers?

Op basis van het loonplafond van 2020 en 36 loopbaanjaren in de onderneming is 

het maximum pensioenkapitaal (incl. winstdeling) binnen de 80%-grens gelijk aan 

€300.464. Ondanks de stijging van het aantal loopbaanjaren van 36 tot 40 jaar 

daalt het maximum pensioenkapitaal binnen de 80%-grens naar €276.202.

Loon: €68.619,91 - Evolutie van het loonplafond zonder inflatie – Eindleeftijd pensioenplan: 65 jaar 

Aangeslotene wordt 65 jaar in 2024 - Gehuwd of wettelijk samenwonend - Forfaitaire raming winstdeling: 20%

Bij een korte loopbaan in de onderneming (55-65 jaar) weegt de stijging van 

het aantal loopbaanjaren zwaarder door dan de stijging van het loonplafond. 
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Nieuw standpunt van de fiscus betreffende 
de 80%-grens
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De fiscus heeft een nieuw standpunt inzake de fiscale 80%-grens

𝐄𝐖𝐏 ≤  [(𝟖𝟎% 𝐁 −𝐖𝐏)  𝐱 𝐍/𝟒𝟎] - Andere EWP

• EWP: extrawettelijk pensioen, uitgedrukt als een lijfrente

• B: (laatste) normale bruto jaarbezoldiging toegekend door de inrichter van de pensioentoezegging

• WP: wettelijk rustpensioen

• N: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren (een evt. inhaalbeweging inbegrepen) in de onderneming

• Andere EWP: pensioenopbouw uit 'slapende' contracten bij de huidige onderneming en bij vorige ondernemingen

Alle reeds opgebouwde aanvullende pensioenen moeten in rekening worden gebracht. Dus ook alle pensioenopbouw  

bij vorige werkgevers / ondernemingen. 

Voor de berekening van het aantal loopbaanjaren (N) worden enkel de in de onderneming gepresteerde jaren 

in rekening genomen. In het pensioenreglement kan eventueel worden voorzien dat maximum 10 buiten de 

onderneming gepresteerde jaren worden bijgeteld.

173Zie boek blz. 542

De scheeftrekking tussen 'N' en 'Andere EWP' is meteen duidelijk

Voor iemand van bijvoorbeeld 55 jaar met een loopbaan van 30 gepresteerde jaren (en slapende pensioenplannen bij vorige 

werkgevers) is er al vrij snel geen enkele fiscale ruimte meer als hij/zij bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

Rekenvoorbeeld – werknemer gaat naar nieuwe werkgever op 55 jaar

• Bezoldiging bij nieuwe werkgever: €63.944,74

• We rekenen op basis van het loonplafond van loopbaanjaar 2021

• Leeftijd bij start van de tewerkstelling bij nieuwe werkgever: 55 jaar

• Eindleeftijd voorzien in de pensioenplannen: 65 jaar 

• N = 10 (65 jaar – 55 jaar)

EWP ≤ (80% x 63.944,74 – 31.792,37) x 10/40 – Andere EWP

EWP-kapitaal gehuwd ≤ €77.939,71 (€4.840,86 x 16,1004) 

EWP-kapitaal alleenstaand≤ €65.004,04 (€4.840,86 x 13,4282)

Wat is de impact van Andere EWP?

Indien de som van de verworven prestaties in slapende contracten bij vorige werkgever(s) ≥ €65.004,04 (alleenstaand) of ≥ €77.939,71

(gehuwd of samenwonend), dan is er bij de nieuwe werkgever geen enkele fiscale ruimte meer.  

174Zie boek blz. 542
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Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen is er 
een dubbeltelling van het wettelijk pensioen 

De pensioenopbouw bij vorige werkgevers moet worden meegenomen. Het betreft hier enkel de slapende contracten. 

Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen (met simultane pensioenopbouw) is er dus geen dubbeltelling 

voor zover de contracten (nog) niet gereduceerd zijn. Bij gelijktijdige tewerkstelling in verschillende ondernemingen is er 

wel sprake van een dubbeltelling van de slapende contracten en tevens een dubbeltelling van het wettelijk pensioen. De 

dubbeltelling van het wettelijk pensioen druist in tegen de voorafgaande beslissing nr. 2010.032 van 27.04.2010 (op basis

van een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van dhr. Vanderborght van 7.2.1990).  

Rekenvoorbeeld – werknemer heeft 2 parttime arbeidsovereenkomsten

• Parttime bezoldiging bij huidige werkgever Y: €50.000

• Parttime bezoldiging bij huidige werkgever Z: €50.000

• Leeftijd bij de start van de tewerkstelling bij Y en Z = 45 jaar

• Eindleeftijd voorzien in de pensioenplannen van Y en Z: 65 jaar 

• N = 20 (65 jaar – 45 jaar)

EWP ≤ (80% x 50.000 – 25.000) x 20/40 

EWP bij Y en EWP bij Z ≤ €7.500 (7.500 x 13,4282 = 100.712 ofwel 7.500 x 16,1004 = 120.753)

Conclusie: er is geen ruimte meer indien Ander EWP-kapitaal ≥ €100.712 (alleenstaand) of ≥ €120.753 (gehuwd of wettelijk samenwonend)

Alternatief scenario: enkel bij werkgever Z fulltime tewerkgesteld met een bezoldiging van €100.000 

EWP ≤ (80% x 100.000 – 31.792,37) x 20/40 

EWP bij Z ≤ €24.103,82 (24.103,82 x 13,4282 = 323.670,85 ofwel 24.103,82 x 16,1004 = 388.081,14)

Conclusie: er is geen ruimte meer indien Ander EWP-kapitaal ≥ €323.670,85 (alleenstaand) of ≥ €388.081,14 (gehuwd of wettelijk samenwonend)

175

Collectieve & individuele pensioentoezegging 
Fiscale aspecten bij uitkering 
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Belastingtarief 

gedeelte werkgever
Tijdstip van de kapitaaluitkering

20% Bij leven tussen 60 en 61 jaar en niet naar aanleiding van de wettelijke 
pensionering

18% Bij leven tussen 61 en 62 jaar en niet naar aanleiding van de wettelijke pensionering

16,5% Bij leven tussen 60 en 62 jaar naar aanleiding van de wettelijke pensionering
Bij leven vanaf 62 jaar tenzij voorwaarden voor 10% tarief zijn vervuld
Bij overlijden tenzij voorwaarden voor 10% tarief zijn vervuld

10% Bij leven of overlijden, vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en beroepsactief tot dan
Bij leven of overlijden, indien een ‘volledige loopbaan’ en beroepsactief tot dan

Belastingtarief  

gedeelte werknemer
Moment van premiebetaling

16,5% Stortingen tot 31.12.1992

10% Stortingen vanaf 1993 in individuele & collectieve pensioentoezegging + VAPW

177

Inkomstenbelasting bij uitbetaling van een 
pensioenkapitaal bij leven

Zie boek blz. 556-559 + 566-567

178

Inkomstenbelasting bij uitbetaling van periodieke pensioenen

Pensioen (excl. winstdeling) wordt gecumuleerd met andere gezamenlijk 

belastbare inkomsten (wettelijk pensioen, beroepsinkomsten, huurinkomsten…)

De ZIV-bijdrage (3,55%) wordt ingehouden. De solidariteitsbijdrage (0-2%) 

wordt niet ingehouden, maar verrekend op wettelijk pensioen

Belastbaar pensioeninkomen 

Progressieve tarieven met toepassing van een begrensde 

belastingvermindering

Zie boek blz. 553+559

177
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• Overlijden verzekerde : aangifte

• Overlijden van een werknemer

• Geen erfbelasting indien het gaat om een collectieve pensioentoezegging
én de begunstigde(n) = overlevende echtgenoot en/of kinderen < 21 jaar 

• Let op: geen vrijstelling bij IPT-verzekering

• Let op: geen vrijstelling indien wettelijk samenwonende overlevende partner

• Overlijden zelfstandig bedrijfsleider

• Geen vrijstelling van erfbelasting

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

• Alle andere gevallen = erfbelasting op volledige uitkering

Erfbelasting

179
Zie boek blz. 768-770

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
VAPW

179
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Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en 

houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

• De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27/12/2018

• De wet trad in werking op 27 maart 2019 (3 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Fiscale circulaire 2019/C/67 over het vrij aanvullend pensioen voor de werknemers (18 juli 2019) 

Het VAPW

181Zie boek blz. 592-593

Een werknemer die geen of een heel laag aanvullend pensioen opbouwt bij de werkgever 

(ondernemingspensioenplan of sectorpensioenplan), kan vanaf 2019 zelf beslissen om een 

vrij aanvullend pensioen op te bouwen binnen het bestek van de 2de pijler:

• Sparen: tak 21 of tak 23

• Al dan niet met een bijkomende overlijdensdekking

• Geen werkgeversbijdragen maar wel persoonlijke bijdragen die van het netto loon worden afgetrokken 

• Er is geen rendementswaarborg voorzien 

• Er is geen recht op omzetting van het kapitaal in een rente op basis van een gewaarborgde 

omzettingsfactor

Wat?

182Zie boek blz. 592-593
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De werknemer kiest zelf het bedrag van zijn bijdrage. Er is geen minimumbijdrage. De werknemer kan op 

elke ogenblik stoppen met het betalen van bijdragen.

Maximum 3% van de referentie bruto jaarbezoldiging

• De referentiebezoldiging is die van 2 jaar voorafgaand aan de opbouw

• Het betreft de aan de RSZ onderworpen bezoldiging van dat jaar, eventueel bij meerdere werkgevers

• Als het resultaat < €1.670*, mag de bijdrage opgetrokken worden tot €1.670

• * €980 geïndexeerd volgens art 178, §3 eerste lid WIB92. Voor het aanslagjaar 2023 is dit bedrag gelijk aan 

€1.670 (1.743,48 met 4,4% taks inbegrepen)

• Men bereikt dit maximum bij een RSZ-jaarloon van €55.667. Wie meer verdient dan ongeveer €4.000 

per maand kan dus meer dan €1.670 euro (in 2022) per jaar in het VAPW storten

• Ook voor parttimers kan de bijdrage gelijk zijn aan €1.670 (geen pro rata van het maximum)

2020 2021 2022

Hoeveel ? Stap 1 van de berekening

183Zie boek blz. 592-593

Een werknemer verdiende in 2020 een loon van 42.620 euro (het aan RSZ onderworpen loon – zie loonfiches)

• 3% daarvan = €1.278,60 

• €1.278,60 is minder dan €1.670 

• Het resultaat van stap 1 van de berekening resulteert in een mogelijke bijdrage van €1.743,48 (€1.670 x 
1,044)

Een werknemer verdiende in 2020 een loon van 70.000 euro (het aan RSZ onderworpen loon – zie loonfiches)

• 3% daarvan = €2.100 

• €2.100 is meer dan €1.670 

• Het resultaat van stap 1 van de berekening resulteert in een mogelijke bijdrage van €2.192,40 (€2.100 x 
1,044)  

Voorbeelden

184Zie boek blz. 592-593
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Het kan zijn dat voor de werknemer in het referentiejaar al een (klein) aanvullend pensioen opgebouwd 

werd

• Een aanvullend pensioen dat onder de WAP valt:

– Groepsverzekering, pensioenfonds, sectoraal pensioen, IPT voor loontrekkende, pensioeneis

– Pensioenvoordelen opgebouwd als zelfstandige (bijvoorbeeld IPT, VAPZ) moeten niet meegeteld 

worden

Dan moet de aangroei van de reserve mee in rekening gebracht worden

• Gecorrigeerd op basis van een fictief rendement 

• = gemiddelde intrestvoet van OLO’s op 10 jaar gedurende 6 kalenderjaren voorafgaand aan het 

voorafgaande jaar (van jaar n-7 tot en met jaar n-2)

Hoeveel? Stap 2 van de berekening

185Zie boek blz. 592-593

Voorbeeld

• Verworven reserve op 1/1/2020: €18.500 

• Verworven reserve op 1/1/2021: €19.200 

• Verschil = 19.200 – 18.500 = €700 

• Maar hier moet nog een forfaitair berekend rendement afgetrokken worden

• Fictief rendement = gemiddeld rendement OLO op 10 jaar 

• 0,4% voor 2020 (geschat)

• Rendementsgezuiverde WAP-aangroei

• 19.200 – (18.500 x 1,004) = €626

• In 2020 toegelaten bijdrage = 1.670 – 626 = €1.044

• De werknemer hoeft die berekening niet zelf te maken, de informatie bevindt zich op de persoonlijke 
pagina van mypension.be

Hoeveel? Stap 2 van de berekening

186Zie boek blz. 592-593
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De werknemer kiest de verzekeraar (of het pensioenfonds)

• Hij sluit zelf een overeenkomst af met de pensioeninstelling (werkgever is geen partij bij deze overeenkomst)

• Hij mag nadien nog van verzekeraar veranderen

• Hij mag 2x per jaar het VAPW aanpassen of stopzetten

De werknemer moet de werkgever 2 maanden vooraf informeren (= kalenderdagen) dat hij een contract sloot. 
Hij bezorgt hem:

• Het op zijn verloning in te houden bedrag en de periodiciteit van de inhouding

• Een attest van de pensioeninstelling die bevestigt dat een VAPW pensioenovereenkomst wordt afgesloten 
en met vermelding van

– de identiteit, het adres en de bankgegevens van de pensioeninstelling

– de contactgegevens bij de pensioeninstelling

De werkgever moet de bijdrage inhouden op het nettoloon en de pensioenbijdrage vermelden op de fiscale 
fiche. De werknemer heeft recht op een belastingvermindering van 30%. 

Een werkgever kan een raamakkoord sluiten met een verzekeraar, maar de werknemer moet dit niet volgen

Het VAPW praktisch

187

Fiscale situering: aanvullend pensioen 
t.o.v. andere bezoldigingscomponenten 

187
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Regelier  
loon

Warranten
Niet-

recurrente 
bonus 

Winst-
premie
(Ven B 
25%)

Winst-
premie
(Ven B 
20%)

Pensioen-
toezegging 

(16,5%)

Pensioen-
toezegging 

(10%)

Brutokostprijs werkgever 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Venn.belasting -250,00 -200,00

RSZ-werkgever (27,50%) -215,69

RSZ-werkgever (33%) -248,12

RSZ-werkgever (8,86%) -78,23 -78,23

Premietaks (4,4%) -38,85 -38,85

Bruto | pensioenpremie 784,31 1.000,00 751,88 750,00 800,00 882,92 882,92

Brutokapitaal 882,92 882,92

RSZ-werknemer (13,07%) -102,51 -98,27 -98,03 -104,56

ZIV| SOL-bijdrage (5,55%) -49,00 -49,00

Beurstaks (0,35%) -3,50

Pers.belasting (53,5%) -364,77 -533,13

Belasting (7%) -45,64 -48,68

Pers.belasting (16,5% |10% + 7% gem.) -147,23 -89,23

Netto voor werknemer 317,04 463,37 653,61 606,34 646,76 686,69 744,69

Netto (% t.o.v. kostprijs): 31,70% 46,34% 65,36% 60,63% 64,68% 68,67% 74,47%

189

We mogen de impact van het wettelijk 
pensioen niet uit het oog verliezen!

189
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Regulier 
loon

Warrant
Niet-

recurrente 
bonus

Winst-
premie
(Ven B 
25%)

Winst-
premie
(Ven B 
20%)

Pensioen-
toezegging 

(16,5%)

Pensioen-
toezegging 

(10%)

Brutokostprijs werkgever 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Venn.belasting -250,00 -200,00

RSZ-werkgever (27,50%) -215,69

RSZ-werkgever (33%) -248,12

RSZ-werkgever (8,86%) -78,23 -78,23

Premietaks (4,4%) -38,85 -38,85

Bruto | pensioenpremie 784,31 1.000,00 751,88 750,00 800,00 882,92 882,92

Brutokapitaal 882,92 882,92

RSZ-werknemer (13,07%) -102,51 -98,27 -98,03 -104,56

ZIV| SOL-bijdrage (5,55%) -49,00 -49,00

Beurstaks (0,35%) -3,50

Pers.belasting (50%+ 7% gem.) -364,77 -533,13

Belasting (7%) -45,64 -48,68

Pers.belasting (16,5% |10% + 7% gem.) -147,23 -89,23

Hypothese: pensioengevend loon > €63.944,94

Netto voor werknemer 317,04 463,37 653,61 606,34 646,76 686,69 744,69

Netto (% t.o.v. kostprijs): 31,70% 46,34% 65,36% 60,63% 64,68% 68,67% 74,47%
191

Bezoldiging onder het loonplafond

Alleenstaand:  60% x € 40.000,00 x 1/45 = € 533,33

Gezin: 75% x € 40.000,00 x 1/45 = € 666,67

Bijkomende bezoldiging onder het loonplafond

Alleenstaand:  60% x € 40.732,48 x 1/45 = € 543,10

Gezin:     75% x € 40.732,48 x 1/45 = € 678,87

Bezoldiging boven het loonplafond

Alleenstaand: 60% x € 63.944,74 x 1/45 = € 852,60

Gezin:     75% x € 63.944,74 x 1/45 = € 1.065,75

13,92 13

2021 68.470,27 63.944,94

2022 70.099,63 65.466,61

2023 71.768,01 67.024,72

2024 73.476,09 68.619,91

Loonstijging 784,31 732,48

Een bijkomende 'gewone' bezoldiging levert een hoger wettelijk 
pensioen op voor zover het loonplafond niet is bereikt 

Een verhoging van de 'gewone' bruto  

jaarbezoldiging met €784,31 - dit stemt overeen 

met een werkgeverskost van €1.000 (zie vorige 

slide) - resulteert in een stijging van de 

'pensioengevende' inkomsten met €732,48. 

Hierbij veronderstellen we dat op jaarbasis 13,92 

maandlonen worden uitbetaald.

Een verhoging van de 'pensioengevende' 

inkomsten met €732,48 resulteert in een stijging 

van het wettelijk pensioen (op jaarbasis) met 

€9,77 (alleenstaandepensioen) ofwel met 

€12,20 (gezinspensioen). 

192
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Een verhoging van de 'gewone' bruto jaarbezoldiging met €784,31 - dit stemt overeen met een 

werkgeverskost van €1.000 (784,21 x 127,5%) - gedurende één loopbaanjaar resulteert in een stijging van 

het bruto wettelijk pensioen met €9,77 (alleenstaandepensioen) ofwel met €12,20 (gezinspensioen). Dit is 

een jaarlijks pensioeninkomen vanaf de wettelijke pensionering tot overlijden. Een gezinspensioen is 80% 

overdraagbaar naar de langstlevende partner.

Alleenstaandenpensioen Gezinspensioen

Bruto pensioen 9,77 12,20

Netto pensioen (vb. belastingtarief 40%) 5,86 7,32

Omzettingsfactor (vb. 20 (Alleenst) of 25 (Gezin)) x 20 x 25

Kapitaalwaarde van het wettelijk pensioen 117,20 183,12

Een bijkomende 'gewone' bezoldiging levert een hoger wettelijk 
pensioen op voor zover het loonplafond niet is bereikt 

193

Regulier 
loon

Warrant
Niet-

recurrente 
bonus

Winst-
premie
(Ven B 
25%)

Winst-
premie
(Ven B 
20%)

Pensioen-
toezegging 

(16,5%)

Pensioen-
toezegging 

(10%)

Brutokostprijs werkgever 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Venn.belasting -250,00 -200,00

RSZ-werkgever (27,50%) -215,69

RSZ-werkgever (33%) -248,12

RSZ-werkgever (8,86%) -78,23 -78,23

Premietaks (4,4%) -38,85 -38,85

Bruto | pensioenpremie 784,31 1.000,00 751,88 750,00 800,00 882,92 882,92

Brutokapitaal 882,92 882,92

RSZ-werknemer (13,07%) -102,51 -98,27 -98,03 -104,56

ZIV| SOL-bijdrage (5,55%) -49,00 -49,00

Beurstaks (0,35%) -3,50

Pers.belasting (53,5%) -364,77 -533,13

Belasting (7%) -45,64 -48,68

Pers.belasting (16,5% |10% + 7% gem.) -147,23 -89,23

Hypothese: pensioengevend loon < €63.944,94

Netto voor werknemer 317,04 463,37 653,61 606,34 646,76 686,69 744,69

Impact wettelijk pensioen -117,20 -117,20 -117,20 -117,20 -117,20 -117,20

Netto na wettelijk pensioen 317,04 346,17 536,41 489,14 529,56 569,49 627,49

Netto (% t.o.v. kostprijs): 31,70% 34,62% 53,64% 48,91% 52,96% 56,95% 62,75%
194
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De geannualiseerde fiscale prikkel

Leeftijd AP@16,5% AP@10%

64 79,63%*** 97,92%

63 34,03% 40,69%

62 21,56% 25,55%

61 15,77% 18,61%

60 12,43% 14,63%

55 6,03% 7,07%

50 3,98% 4,66%

45 2,97% 3,47%

40 2,37% 2,77%

35 1,97% 2,30%

30 1,69% 1,97%

25 1,48% 1,72%

20 1,31% 1,53%

Leeftijd AP@16,5% AP@10%

64 116,60%* 134,89%**

63 47,17% 53,26%

62 29,38% 32,93%

61 21,31% 23,80%

60 16,72% 18,62%

55 8,04% 8,91%

50 5,29% 5,86%

45 3,94% 4,36%

40 3,14% 3,47%

35 2,61% 2,89%

30 2,23% 2,47%

25 1,95% 2,16%

20 1,73% 1,92%

Werknemers Alleenstaandenpensioen

Leeftijd AP@16,5% AP@10%

64 58,84%**** 77,13%

63 26,03% 33,09%

62 16,68% 20,99%

61 12,26% 15,36%

60 9,70% 12,11%

55 4,74% 5,88%

50 3,13% 3,89%

45 2,34% 2,90%

40 1,87% 2,31%

35 1,55% 1,92%

30 1,33% 1,65%

25 1,16% 1,44%

20 1,03% 1,28%

Gezinspension

Impact wettelijk pensioen

*  (686,69 / 317,04) -1

**  (744,69 / 317,04) -1

***  ((686,69 – 117,20) / 317,04) -1 ****  ((744,69 – 183,12) / 317,04) -1

196

De geannualiseerde fiscale prikkel van een werkgeversbijdrage in 
een collectieve of individuele pensioentoezegging
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Premie

Cash
Werknemers

bijdrage

Werkgeverskost 1.000,00 1.000,00

Premietaks (4,4%) -20,13

SZ werkgever (27,5%) - 215,69 -211,34

Bruto salaris 784,31 768,53

RSZ-bijdrage (13,07%) - 102,51 -100,44

Belastbare grondslag 681,80 668,08

Belasting (53,5%) - 364,77 -357,42

Netto salaris 317,04 310,66

Belastingvermindering
(30% x 1,07)

146,86

Premie in het 
pensioenplan

457,52

Uitkering

Bruto cash / bruto
pensioenkapitaal

457,52

ZIV & solidariteitsbijdrage - 25,39

Inkomstenbelasting (10,7%) - 46,23

Netto uitkering 385,90

Leeftijd
Werknemersbijdrage

vs cash

64 21,72%

63 10,33%

62 6,77%

61 5,04%

60 4,01%

55 1,98%

50 1,32%

45 0,99%

40 0,79%

35 0,66%

30 0,56%

25 0,49%

20 0,44%

Geannualiseerde fiscale prikkel

197

De geannualiseerde fiscale prikkel van werknemersbijdrage / VAPW

Plandesign & 
financiering

197
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pensioen

pensioen

kost

kost

vaste prestatie / defined benefit

vaste bijdrage / defined contribution

bijdrage + effectief rendement

?

?

'cash balance’: 

theoretische bijdrage + vast rendement

199

Welke pensioentoezegging?

Zie boek blz. 534

De werkgever/sectorale inrichter verbindt er zich toe om een vaste bijdrage op vooraf bepaalde 
tijdstippen aan de pensioeninstelling te storten

Welke bijdragen worden gestort?

In het pensioenreglement is vooraf vastgelegd welke bijdragen (vb. jaarlijkse storting van X % van het loon 

aan de pensioeninstelling) op welke tijdstippen betaald worden

Welke prestatie wordt opgebouwd voor de aangeslotene? 

• De bijdragen worden door de pensioeninstelling gekapitaliseerd volgens de regels die zijn vastgelegd in het 

pensioenreglement tot ze aan de aangeslotene uitgekeerd worden.

• Dat kan zijn in verzekering met vast rendement – tak 21

• Dat kan zijn in verzekering met variabel rendement – tak 23

• Bij een pensioenfonds belegd in beveks of andere activa

…

200

Toezegging van het type vaste bijdrage

199
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Art. 4-2 KB WAP (voor werknemers)

Het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst mag aan de aangeslotene de vrijheid verlenen om het beschikbaar 

premiebudget te verdelen over de financiering van verschillende prestaties. Deze prestaties kunnen naast aanvullende 

pensioenen uitsluitend bestaan uit: 

1° toezeggingen die moeten worden beschouwd als een aanvulling van de wettelijke uitkeringen bij overlijden of 

arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval of ongeval ofwel beroepsziekte of ziekte;

2° toezeggingen die uitsluitend tot doel hebben medische kosten te vergoeden die verband houden met hospitalisatie, 

dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve thuiszorg van de werknemer en in voorkomend geval van alle 

inwonende gezinsleden;

3° toezeggingen die uitsluitend tot doel hebben specifieke kosten te vergoeden, veroorzaakt door de afhankelijkheid van de 

werknemer;

4° toezeggingen die uitsluitend voorzien in de uitkering van een rente ingeval de werknemer het slachtoffer is van een 

ernstige aandoening;

5° andere persoonsverzekeringen of gelijkaardige toezeggingen dan die welke hiervoor, zijn bedoeld, voor zover deze 

verzekeringen of toezeggingen gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

a) de verzekeringscontracten of de toezeggingen kunnen worden beschouwd als een aanvulling van de voordelen 

toegekend in het kader van de wetgeving inzake de sociale zekerheid; 

b) de contracten en toezeggingen mogen uitsluitend voorzien in uitkeringen tijdens het dienstverband van de voornoemde 

personen. Periodes van schorsing van het dienstverband worden ook in aanmerking genomen.

201

Cafetariaplan: de aangeslotene kan à la carte de prestaties kiezen 

Zie boek blz. 537

Vrije 
aanwending

Premie

budget

overlijden

invaliditeit

sparen

Welke keuzemogelijkheden ?  

Keuze in beleggingsvorm ?

• Tak 21

• Tak 23

• Tak 21 en winstdeling in tak 23

202

Cafetariaplan: de aangeslotene kan à la carte de prestaties kiezen 

Zie boek blz. 537

201
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WAP → 'vrije besteding' van een zelfde premiebudget toegelaten

'Zelfde budget'  zelfde nominaal bedrag

Theoretisch: 

1. Aanvullende pensioenen (leven en/of overlijden)

2. Aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, (beroeps)ziekte of (arbeids-)ongeval

3. Kosten ingevolge ziekte en/of ongeval:

• Medische kosten [hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve 
thuiszorg (ook gezinsleden)]

• Kosten afhankelijkheid (enkel werknemer of bedrijfsleider)

• Rente bij 'ernstige aandoening'

4. Andere persoonsverzekeringen 
= aanvulling 'sociale zekerheid'  
= uitkering bij huwelijk, geboorte, begrafeniskosten

De facto enkel leven, overlijden, invaliditeit, premievrijstelling, soms ongevallenverzekering

203

Welke waarborgen mogen worden voorzien in een cafetariaplan? 

Zie boek blz. 537

Een cafetariaplan moet in ieder geval 'gedifferentieerd' worden beheerd, inzake premies, 

reserves, uitkeringen, in functie van:

• belastingvrijstelling van de premies in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider

• differentiatie inzake premietaksen

Opgelet met een verplichte minimum overlijdensdekking 

• Gebruikt de verzekeraar geslachtsgebonden tarieven, dan ontstaat een indirecte discriminatie 

van mannen bij het kapitaal leven

204

Aandachtspunten bij cafetariaplannen 

Zie boek blz. 537

203
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De werkgever/sectorale inrichter/onderneming verbindt er zich toe een welbepaalde prestatie op een 
bepaald ogenblik te vestigen

Voorbeeld: rente bij pensionering gelijk aan Y % van het laatste loon verminderd met het wettelijk pensioen 

Welke prestatie wordt opgebouwd voor de aangeslotene? 

• Het pensioenreglement bepaalt welk kapitaal of welke rente wordt uitgekeerd aan de aangeslotene 

Welke bijdragen worden gestort? 

• De pensioeninstelling bepaalt de bijdragen die door de werkgever / sectorale inrichter gestort moeten 

worden om de beloofde prestatie op te bouwen

• Het rendement speelt een belangrijke rol 

205

Toezegging van het type vaste prestatie 

Er wordt een prestatie op de pensioenleeftijd beloofd

Voorbeeld: Pensioenkapitaal = (2x de jaarwedde tot de loongrens voor pensioen + 8 x het weddedeel 

boven die loongrens) x het aantal dienstjaren bij de firma / 40

Hoe meer financieel rendement, hoe minder pensioenbijdrage de firma moet betalen

Bij vertrek wordt het kapitaal berekend in functie van de laatste wedde en de bereikte anciënniteit 

• De verworven reserve = de huidige waarde van die verworven prestatie, berekend aan een actualisatievoet 

die dikwijls nog 6% bedraagt, en aan de hand van een sterftetafel

• Brengen de pensioenbeleggingen minder op, dan moet er bijgepast worden

206

Bij een vasteprestatietoezegging waarborgt de inrichter een 
resultaat en dus ook een financieel rendement

205
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Enkel van toepassing op collectieve & individuele pensioentoezegging voor werknemers!

• Sinds 2016 is de WAP-garantie ten laste van de werkgever gelijk aan 1,75% per jaar zolang de 

werknemer in dienst blijft

– 85% van het gemiddelde OLO rendement op 10 jaar

– Bij significante wijziging (+ of - 0,25%) wordt de voet aangepast op 1 januari

– Er is een vork voorzien voor de WAP-garantie: minimum 1,75% en maximum 3,75% 

• In geval van pensionering of uittreding < 5 jaar na aansluiting wordt het WAP-minimum bepaald op 

basis van de afgevlakte gezondheidsindex

• Bij uitdiensttreding wordt de opgebouwde ‘WAP-reserve’ van de werknemer bevroren. Voor de slapers 

geldt er dus een WAP-garantie van 0%

De WAP-garantie is ook van toepassing op cash balance pensioentoezeggingen voor werknemers

207

De inrichter moet volgens de WAP bij vastebijdragestelsels een 
rendement waarborgen (art. 24 WAP)

Zie boek blz. 535

Contract met de 

verzekeraar

Pensioenbelofte

Waarborg van een rendement: 

Inrichter = verplichting door de WAP 

Verzekeraar = contractuele tariefintrest

208

Niet verwarren tussen 2 rendementsgaranties: 
die van de inrichter en die van een verzekeraar (tak 21)

Zie boek blz. 535

207
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Eventuele tekorten moeten worden aangezuiverd 

• Bij pensionering

• Of bij overdracht van de opgebouwde reserve nadat de aangeslotene de onderneming heeft 
verlaten

In de huidige marktomstandigheden is er geen verzekeraar te vinden die deze waarborg wil 
overnemen

• Gewaarborgde intrest in het verzekeringscontract: rond 0 %

• Mogelijk nog een (niet gewaarborgde) winstdeelname

Gevolg: potentieel een WAP-tekort

• De inrichter moet bijpassen als er een tekort zou bestaan

• Wanneer? Bij uitkeren, dit is bij pensionering of bij overdracht van reserve

209

Een inrichter van een vastebijdragepensioenstelsel (de 
onderneming) draagt dus een financiële verantwoordelijkheid

Zie boek blz. 535

Vastgoedfinanciering

209
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Art. 59, §6, WIB

Voorschotten op prestaties, inpandgevingen van pensioenrechten voor het waarborgen van een lening 

en de toewijzing van de afkoopwaarde aan de wedersamenstelling van een hypothecair krediet 

vormen geen beletsel voor de definitieve storting van de bijdragen en premies die in § 1, 1°, wordt 

geëist wanneer ze worden toegestaan om het de werknemer mogelijk te maken in een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen die in België of in een andere lidstaat 

van de Europese Economische Ruimte belastbare inkomsten opbrengen, te verwerven, te bouwen, te 

verbeteren, te herstellen of te verbouwen en op voorwaarde dat de voorschotten en leningen 

terugbetaald worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de werknemer verdwijnen. 

211

Wettelijke basis van de beleningsmogelijkheid

Zie boek blz. 552-553

212

Waarvoor mag de lening dienen?

Welke verrichtingen ?

• Opnemen voorschot

• Inpandgeven voor “een” lening 

• niet noodzakelijk een hypotheeklening

• IPT-verzekering = schuldsaldoverzekering

• Wedersamenstellen hypotheeklening, = zoals bij “gemengde levensverzekering”

Welke doelstelling ?

• verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een “Europees” onroerend 

goed 

Onroerend goed = niet noodzakelijk een “woning”

• Ook terrein of commercieel pand

Zie boek blz. 552-553

211
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213

De hoedanigheid van de ontlener

• Volle eigenaar

• Vruchtgebruiker

• P.V. nr. 639 van 17 november 2015, gesteld door C. CASSART-MAILLEUX, Kamer, 

QRVA 54/057 + Brief van de fiscus naar Assuralia: twijfel

• Opstalhouder

• Erfpachter (= belastbare inkomsten)

• Niet voor “naakte” eigenaar vermits geen belastbaar inkomen

• Bij verkoop onroerend goed : terugbetaling voorschot of lening 

• Zo niet, niet langer aftrek van de premies

• Mede-eigendom en mede-ontleners ? 

• in praktijk vormt dit blijkbaar geen beletsel indien de volledige lening is gewaarborgd 

Zie boek blz. 552-553

214

De fiscale gevolgen van het opnemen van een voorschot

Er zijn geen fiscale gevolgen bij het opnemen van een voorschot

Soms zijn er wel fiscale gevolgen bij de pensionering

• Enkel indien het gaat om uitkeringen van contracten waarop voorschotten werden opgenomen

of die als waarborg hebben gediend voor lening aangegaan voor verwerven, (ver)bouwen, 

verbeteren of herstellen van in E.E.R gelegen enige woning uitsluitend bestemd voor

persoonlijk gebruik

• Belastingheffing kapitaal op basis van ‘omzettingsrente' op eerste schijf van €85.430 (AJ 2023)

– Kapitaal wordt gespreid belast over 10 of 13 belastbare tijdperken

– Omzetting kapitaal in fictieve rente volgens coëfficiënt afhankelijk van leeftijd bij uitkering: 1% bij

vereffening op 40 jaar, stijgend tot 5% op 65 jaar. De fictieve rente wordt tegen de marginale

aanslagvoet belast (zie ook supra bij VAPZ)

– Belasting op slechts 80% x kapitaal via ‘omzettingsrente’ indien beroepsactief tot de normale wettelijke 

pensioenleeftijd of bij vervroegde pensionering na een volledige loopbaan (45 jaren)

– Toepassing art. 169 WIB (niet verwarren met renten bedoeld in art. 17, §1, 4° WIB)

Zie boek blz. 552-553
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Werkgeverskost 1.000,00 

SZ werkgever (8,86%) - 78,23 

Premietaks (4,4%) - 38,85 

Werkgeverspremie op pensioencontract 882,92 

Voorschot vastgoedfinanciering (vb. 65%) 573,90 

Saldo op contract 309,02 

Solidariteitsbijdrage (2%) - 17,66 

Riziv-bijdrage (3,55%) - 31,34

Belasting (16,5% en gemeent. opcentiemen 7%) * 147,23 

Netto 112,79 

Totaal: 573,90 + 112,79 = 686,69

Een nettoloon 
van 317,04 
euro kost de 
onderneming 
1,000 euro

*of belasting op basis van omzettingsrente onder voorwaarden

Hypothese: bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar

215

Onmiddellijk investeren via voorschot voor vastgoedfinanciering
Gunstige fiscaliteit van aanvullend pensioen – illustratie voor een werknemer

Totaal: 430,42 + 84,60 = 515,02 

Een nettoloon 
van 317,04 
euro kost de 
onderneming 
1.000 euro

*of belasting op basis van omzettingsrente onder voorwaarden

Hypothese: bijdragen zijn fiscaal niet aftrekbaar

216

Onmiddellijk investeren via voorschot voor vastgoedfinanciering
Gunstige fiscaliteit van aanvullend pensioen – illustratie voor een werknemer

Werkgeverskost 1.000,00 

Vennootschapsbelasting (vb. 25%) - 250,00

SZ werkgever (8,86%) - 58,67 

Premietaks (4,4%) - 29,14

Werkgeverspremie op pensioencontract 662,19

Voorschot vastgoedfinanciering (vb. 65%) 430,42 

Saldo op contract 231,77

Solidariteitsbijdrage (2%) - 13,24

Riziv-bijdrage (3,55%) - 23,51 

Belasting (16,5% en gemeent. opc. 7%) * 110,42

Netto 84,60

215
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De 3e

pensioenpijler

Fiscaliteit van 3de pensioenpijler

218

Fiscale korven – belasting bij uitkering

✓ Belastingvermindering: 30% van de bijdragen 

✓ Belastingheffing bij uitkering: 8% (pensioensparen) of 10%

✓ Indien geen enkele keer belastingvermindering genoten bij opbouw 
=> niet belastbaar als pensioeninkomen bij de latere uitkering

✓ In de regel: taks op langetermijnsparen op 60 jaar

Pensioensparen:

✓ Aparte korf: max €990 per jaar 
(vanaf 2018: keuze voor max 
€1.270 per jaar, met slechts 25% 
belastingvermindering)

✓ Vrijgesteld van premietaks

Langetermijnsparen:

✓ Fiscale korf: 15% tot €1.960 + 6%  op 
deel nettobelastb. beroepsink. > €1.960  

✓ Absoluut maximum: €2.350 / jaar

✓ Samen in korf met woonfiscaliteit

✓ 2% premietaks

Art 145/1, 2° en 5°; art 145/2; art 145/4; art 145/6, art 145/8-9, art 145/14 WIB92
Art 34, §1, 2°, d; art 34, 3°; art 39, §2, 2°-4°; art 171, 1° f-g, art 171, 2°,d-e; 174 WIB92
Art 184-187 Wetboek diverse rechten en taksen

Zie boek blz. 485-501 + 516-530

217
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Wanneer is het fiscaal interessant om aan pensioensparen te doen?

Bruto bezoldiging op jaarbasis 15.000,00 16.500,00 18.000,00

Sociale zekerheid (13,07% x 13,85/13,92) -1.950,64 -2.145,71 -2.340,77

Bruto belastbaar inkomen 13.049,36 14.354,29 15.659,23

Forfaitaire beroepskosten -3.914,81 -4.306,29 -4.697,77

Netto belastbaar inkomen 9.134,55 10.048,01 10.961,46

Basisbelasting (1) 2.283,64 2.512,00 2.740,37

Belastingvrije som 9.270,00 9.270,00 9.270,00

Belasting op belastingvrije som (2) -2.317,50 -2.317,50 -2.317,50

Belastingsaldo (1) - (2) - 194,50  422,87

Premie pensioensparen 990,00  990,00  990,00

Belastingvermindering (3) - - 194,50  -297,00

Saldo personenbelasting  (1)-(2)-(3) - - 125,87

Gemeentebelasting (vb. 7%) - - 8,81

Belastingvermindering

kan niet (volledig) 

worden benut

219

Sinds 2018 hebben pensioenspaarders de keuze tussen:

• Klassiek pensioensparen met maximumpremie van €990 (AJ 2023): vermindering van 30%

• Duaal pensioensparen met maximumpremie van €1.270 (AJ 2023): vermindering van 25%
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Belastingvermindering pensioensparen

Fiscale 

pensioenval

Let op de fiscale pensioenval! 

In 2020 stortten 2.912 mensen tussen de €990 en €1.188 en 

verloren dus een deel van de belastingvermindering op de premie.

Fiscaliteit bij de premiebetaling pensioensparen

220Zie boek blz. 517-519

219
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Is het interessant om pensioensparen te verhogen tot €1.270?

221

Oud

maximum

Nieuw 

Maximum
Delta

Premie 990,00 1.270,00 280,00

Belastingvermindering op de premie 
(30% OF 25%, 7% gem. opc.)

317,79 339,73 21,94

Anticipatieve heffing op 60 jaar (8%) -79,20 -101,60 -22,4

Fiscaal voordeel (per saldo) 238,59 238,13 -0,46

✓ Bancair pensioensparen: forfaitair jaarlijks rendement 4,75%
✓ Fiscaal optimaal tijdens de periode vanaf 60 jaar tot 64 jaar
✓ Ook rekening houden met commissies en kosten

Zie boek blz. 517-519 + 521

De korf wordt bepaald op basis van een relatief en absoluut maximum

• Relatief maximum: 15% van het netto belastbaar inkomen tot €1.960 + 6% op de schijf boven €1.960 

• Absoluut maximum: €2.350, inclusief 2% premietaks (AJ 2023) → Indexatie is bevroren tot AJ 2024

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Maximale premie langetermijnsparen

Absoluut maximum is bereikt wanneer men 

een netto belastbaar inkomen verdient van 

€36.226,66 (brutoloon van €47.435,27)

Beide echtgenoten kunnen van dit voordeel 

genieten

222

Fiscale korf voor het langetermijnsparen

Zie boek blz. 494

221
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Wanneer is het fiscaal interessant om aan langetermijnsparen te 
doen?

223

Bruto bezoldiging  15.000,00 16.500,00 18.000,00

Sociale zekerheid (13,07% x 13,85/13,92) -1.950,64 -2.145,71 -2.340,77

Bruto belastbaar inkomen 13.049,36 14.354,29 15.659,23

Forfaitaire beroepskosten -3.914,81 -4.306,29 -4.697,77

Netto belastbaar inkomen 9.134,55 10.048,01 10.961,46

Basisbelasting (1) 2.283,64 2.512,00 2.740,37

Belastingvrije som 9.270,00 9.270,00 9.270,00

Belasting op belastingvrije som (2) -2.317,50 -2.317,50 -2.317,50

Belastingsaldo (1) - (2) - 194,50  422,87

Premie langetermijnsparen 724,47  779,28  834,09

Belastingvermindering (3) - - 194,50  -250,23

Saldo personenbelasting (1)-(2)-(3) - - 172,64

Gemeentebelasting (vb. 7%) - - 12,08

Belastingvermindering

kan niet (volledig) 

worden benut

Fiscale korf

Afsluitende toets: Juist of fout?

Vraag 1: Moet het gedeelte van de werkgevers- of ondernemingsbijdrage dat 
de fiscale grens overschrijdt, worden toegevoegd aan het belastbaar 
resultaat van de werkgever / onderneming? 

Vraag 2: Als gevolg van de afschaffing van de harmonisatiecoëfficiënt wordt 
vanaf heden voor de volledige loopbaan van een zelfstandige (ook voor het 
verleden) gerekend op basis van de raming @50% in plaats van @25%. 

Vraag 3: Moet de derde en vierde pijler in rekening worden gebracht voor de 
berekening van de 80%-grens? 

223
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Pieter Gillemon
PwC – Pensions & EB
E: pieter.gillemon@pwc.com
T: +32 (0)473 91 05 92

Zijn er nog vragen?

Bedankt voor uw aandacht!
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