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Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT
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Aanvullend pensioen: waarom?

maandelijks 
pensioen

zuiver pensioen 
als zelfstandige

zuiver pensioen 
als werknemer

mannen € 951,20 € 1.213,00

vrouwen € 410,65 € 911,17

• Bron: Federale Pensioendienst – maandelijkse statistiek mei 2020
• Gemiddeld alleenstaandenrustpensioen in mei 2020

Gemiddeld wettelijk pensioen
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Aanvullend pensioen: hoeveel?

Vaak gehoord: als gepensioneerde kan ik 
het met een pak minder stellen …

• Sommige kosten vallen weg
• De kinderen zijn ‘afgestudeerd’ en ‘het huis uit’

• De lening voor het huis is afbetaald

• …

• Maar andere kosten komen erbij
• Voor de ‘jong’gepensioneerde: meer vrije tijd = vaak meer uitgeven

• Alles moet voortaan zelf betaald worden (wagen, gsm, pc, …)

• Men wil kinderen en kleinkinderen verwennen

• Voor de oudere gepensioneerde: medische kosten, rusthuis, …

• …
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Aanvullend pensioen: hoeveel?

Hoeveel ‘pensioenkapitaal’ heb ik nodig?

• Ik wil een levenslange maandrente van 1.000 €
Hoeveel ‘pensioenkapitaal’ heb ik dan nodig?

• Antwoord hangt af van
• Pensioneringsleeftijd (60 j., 65 j., …)
• Levensverwachting (geslacht, ‘startleeftijd’ en gezondheidstoestand)
 levensverwachting is jongste 20 j. met 5 j. gestegen
 toekomstige evolutie ?
 soms op ‘twee hoofden’ (koppel)

• Rendement op ‘pensioenkapitaal’
• Gewenste indexatie van de rente 

(in tabellen hierna: indexatie aan 2% per jaar)
• Wens dat het ‘pensioenkapitaal’ geheel of gedeeltelijk 

nog aanwezig is bij overlijden voor de nabestaanden
• …
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Aanvullend pensioen: hoeveel?

€ 1.000 / 
maand1

vanaf 65 jaar 
tot …?

beleggingsrendement

kans2 1% 2% 3% 4% 5%

… 80 jaar 75,03% 191.990 178.082 165.600 154.372 144.250

… 90 jaar 41,33% 336.685 296.804 263.277 234.949 210.894

… 100 jaar 8,74% 496.361 415.526 351.874 301.305 260.768

… 110 jaar 0,15% 672.570 534.247 432.236 355.950 298.091

… ‘eeuwige rente’ - - 1.200.000 600.000 400.000

1 Jaarlijks geïndexeerd aan 2%
2 Overlevingskans tot opgegeven leeftijd (sterftetafel‘MR-5’ = onderschatting?)

Hoeveel ‘pensioenkapitaal’ heb ik nodig?
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Aanvullend pensioen: hoeveel?

Inflatie

• Ik ben nu 42 j.
• 1.000 € vandaag  1.641 € binnen 25 j. 

(pensioneren op 67 j.; inflatie = 2% per jaar)

• Dus: spaarplan op pensioenleeftijd moet gericht zijn op 
bedragen uit tabellen, vermenigvuldigd met 1,641 (1,0225)

• Verdere stijging van de levensverwachting …
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Op tijd beginnen
benodigde jaarlijkse inspanning

om een (pensioen)kapitaal op te bouwen van 100.000 €

jaarlijks 
spaarbedrag 
gedurende

beleggingsrendement 
op (pensioen)spaarplan

1% 2% 3%

10 jaar 9.464 € 8.953 € 8.469 €

15 jaar 6.151 € 5.669 € 5.220 €

20 jaar 4.497 € 4.035 € 3.613 €

25 jaar 3.506 € 3.061 € 2.663 €

30 jaar 2.846 € 2.417 € 2.041 €

35 jaar 2.377 € 1.961 € 1.606 €

40 jaar 2.025 € 1.623 € 1.288 €
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Aanvullend pensioen: hoe?

Bronnen van aanvullend pensioen(kapitaal)

• Tweede en derde pensioenpijler (met fiscale stimuli)
• Groeps- en IPT-verzekering / VAPZ
• Pensioensparen
• (Woning)
• …

• Eigen gespaard vermogen
• Roerend vermogen
• Onroerend vermogen

• ‘Lucky shots’
• Verkoop zaak (zelfstandigen)
• Schenking / erfenis
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De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 
bedrijfsleiders) staat onder druk
• Rapport Hoge Raad Financiën (6.5.2020)

→ hekelt misbruik backservicefinanciering 80%-grens (???)

• Rapport Rekenhof (november 2020)
→ 1% van de gepensioneerden sleept 20% van de 

aanvullende pensioenkapitalen in de wacht
70% van de gepensioneerden moet het stellen met 
slechts 10% van de aanvullende pensioenkapitalen

→ hekelt ‘misbruiken’ en ‘oncontroleerbaarheid’ 80%-grens 

• Rapport Planbureau (mei 2021)
→ de tweede pijler ‘kost’ de overheid ongeveer 3 MIA

• Politieke uitspraken over de Wijninckxbijdrage
• …

Tweede pijler ‘onder druk’?
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De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 
bedrijfsleiders) staat onder druk
→ Minister Lalieux had in het voorjaar aangekondigd de

2de pijler ‘socialer en rechtvaardiger’ te willen maken…
• Voorstellen Lalieux betreffen hoofdzakelijk wettelijk pensioen 

en zijn niet bij iedereen in goede aarde gevallen

• Tweede pijler
• Minister Lalieux lijkt ontvankelijk te zijn voor de oproep van de sociale 

partners voor een ‘fiscaal moratorium’ m.b.t. de tweede pijler tot 2023 
in het zog van het netelig dossier ‘eenheidsstatuut arbeiders-bedienden’

• Minister Lalieux lijkt wel aan te sturen op ‘scherpere controles’ van de 
80%-grens om ‘uitwassen’ aan te pakken (zie ook verder)

→ ‘afspraak in december’ → voorjaar 2022 ?

Tweede pijler ‘onder druk’?

14

De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 
bedrijfsleiders) staat onder druk
• ‘Nieuwe inzichten’ belastingadministratie inzake 80%-grens

• Structurele verrekening in de 80%-grens van aanvullende 
pensioenen opgebouwd in vorige ondernemingen

• Geraamd wettelijk pensioen in berekening 80%-grens
• …
(zie verder)

Tweede pijler ‘onder druk’?
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Belastingtarief op pensioenkapitaal IPT-verzekering 
gefinancierd door de vennootschap en uitgekeerd vanaf 60 jaar(1)

leeftijd aan-
geslotene? 60-61 62-64(2) ≥ 65(3)

uitkering
< 

1.7.2013

uitkering
≥ 1.7.2013

niet 
‘effectief actief’ 

tot 65

wel
‘effectief actief’ 

tot 65
wettelijk
pensioen?

ja nee

60 61leeftijd aan-
geslotene?

belasting-
tarief(4)

16,5%
(16,66%)

16,5%(5)

(16,66%)
20%(5)

(20,19%)
18%(5)

(18,17%)
16,5%(5)

(16,66%)
16,5%(5)

(16,66%)
10%

(10,09%)

10%-tarief IPT-verzekering

(1) niet behandeld: ‘vastgoedoperaties’ (soms ‘fictieve rente’) en persoonlijke premies
(2) 64 j. wordt 65 j. vanaf 1.2.2025 en 66 j. vanaf 1.2.2030
(3) 65 j. wordt 66 j. vanaf 1.2.2025 en 67 j. vanaf 1.2.2030
(4) Grondslag: nettokapitaal, na Riziv- en solidariteitsbijdrage en exclusief winstdeling

(% te verhogen met gemeentetaks / % tussen ( ) = % bedrijfsvoorheffing in te houden door verzekeraar)
(5) 10% indien volledige loopbaan van 45 j. + ‘effectief actief’ tot dan
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Uitbreiding 10%-tarief bij volledige loopbaan
• Uitbreiding notie ‘effectief actief tot wettelijke pensioen-

leeftijd’ tot aangeslotenen met volledige loopbaan < 65 j.
• Eveneens 10% i.p.v. 16,5% indien de aangeslotene ‘effectief actief’ 

gebleven is tot “het bereiken van de leeftijd waarop wordt voldaan 
aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan volgens de 
geldende pensioenwetgeving” en de IPT-pensioenuitkering pas 
vanaf die leeftijd plaats vindt

• Volledige loopbaan = in principe 45 jaar

• Geregulariseerde studiejaren tellen niet mee

• Info over ‘volledige loopbaan’ wordt sinds 18.3.2021 rechtstreeks 
door Sigedis aan de verzekeraars verstrekt 

• aflevering ‘attest van loopbaanoverzicht’ door  FPD/RSVZ 
is vervallen op 1.7.2021  

• quid met buitenlandse dienstjaren?

10%-tarief IPT-verzekering

18

Uitbreiding 10%-tarief bij volledige loopbaan
• Uitbreiding notie ‘effectief actief tot wettelijke pensioen-

leeftijd’ tot aangeslotenen met volledige loopbaan < 65 j.
• Invulling voorwaarde ‘effectief actief gebleven zijn’ 

• ‘effectief actief geweest zijn’ wordt beoordeeld in periode van 3 jaar 
vóór het bereiken van de volledige loopbaan van 45 jaar

• ‘onafgebroken’ activiteit in die periode met sociale bijdragen 
hoofdberoep (uitz.: periodes van erkende arbeidsongeschiktheid)

• Ook overlijdenskapitaal belast tegen 10% indien de aangeslotene 
overlijdt na volledige loopbaan van 45 jaar en hij tot het bereiken 
van de volledige loopbaan ‘effectief actief’ gebleven is

• ‘VAPZ-incentive’ (lagere fictieve rente) werd ook analoog uitgebreid

• Zie de circulaires 2019/C/135 van 19.12.2019 
en 2020/C/34 van 21.2.2020 voor verdere modaliteiten

10%-tarief IPT-verzekering

17
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de 80%-grensformule in rente

• APR: aanvullend pensioen uitgedrukt in rente
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren
• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: andere extrawettelijke pensioenen uitgedrukt in

jaarrente

APR < [ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere 

De 80%-grens
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de 80%-grensformule in kapitaal

• APK: aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren
• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: andere extrawettelijke pensioenen uitgedrukt in

jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere ] x COEF

De 80%-grens
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Verhoging bezoldiging tijdens het jaar
• Invulling referentiebezoldiging 80%-grens door de fiscale 

wetgeving: ‘regelmatige en maandelijkse bezoldiging’
• Regelmatig betaald of toegekend (‘gelijke spreiding’)
• Minstens maandelijks betaald of toegekend
• Betaald of toegekend vóór einde belastbaar tijdperk waarin ertoe 

aanleiding gevende beroepsactiviteit werd uitgeoefend
• Door vennootschap op resultaten van dat tijdperk aangerekend

80%-grens 
verhoging bezoldiging

24

Verhoging bezoldiging tijdens het jaar
• ‘Regelmatig karakter’ van de bezoldiging (‘gelijke spreiding’)

• ‘Gelijke spreiding’ over het jaar moet blijkbaar niet al te nauw 
genomen worden

• Minister van Financiën had al eerder (min of meer) aanvaard dat er 
bij verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar rekening mocht 
worden gehouden met de verhoging (P.V. nr. 263 DE MAGHT 6.1.2010)

• In dezelfde zin: Luik, 6.5.2020
• verhoging maandbezoldiging vanaf november € 3.000 → € 7.000
• referentiebezoldiging 80%-grens: (€ 3.000 x 10) + (€ 7.000 x 2) = 

€ 44.000
• over die kwestie ging het geschil eigenlijk niet 
• geschil ging over eenmalige ‘inhaalbezoldiging’ over de 

afgelopen tien maanden van 10 x (€ 7.000 - € 3.000) = € 40.000
• het Luikse Hof heeft die ‘inhaalbezoldiging’ niet aanvaard

• Het feit dat de bezoldigingsverhoging gedurende de daaropvolgende 
jaren behouden blijft lijkt belangrijk

80%-grens 
verhoging bezoldiging
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Verhoging bezoldiging tijdens het jaar
• ‘Regelmatig karakter’ van de bezoldiging (‘gelijke spreiding’)

• Toch, meer algemeen, bij verhoging van bezoldiging tijdens het jaar 
of zelfs van jaar tot jaar, opletten met:

• de voorwaarde van het ‘normaal karakter’ van de bezoldiging
• artikel 49 WIB 

(‘kosten zijn maar aftrekbaar als zij tot doel hebben om voor de 
belastingplichtige belastbare inkomsten te verwerven of te behouden’)

→ die bepalingen liggen extra gevoelig bij nakend vertrek 
van de bedrijfsleider of naar het einde van de loopbaan 
van de bedrijfsleider toe

80%-grens 
verhoging bezoldiging
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Corona-inkomstenterugval en 80%-grens
• Circulaire 2020/C/153 van 14.12.2020

• Door een ‘coronagerelateerde’ daling van de bezoldiging in 2020 
kwam de aftrek van IPT-premies voor sommige bedrijfsleiders 
in het gedrang 

• De circulaire heeft een regeling uitgewerkt die toeliet om de 
IPT-premies die wegens inkomensterugval in 2020 gedurende 
periodes met overbruggingsrecht niet aftrekbaar waren in 2020, 
mits passende boekhoudkundige verwerking ‘over te dragen’ naar 
2021, maar dan wel mits eerbiediging van de 80%-grens in 2021

Corona & 80%-grens

28

Corona-inkomstenterugval en 80%-grens
• Nieuwe Circulaire 2021/C/55 van 10.6.2021

• Verlenging en ‘verduidelijking’ van de circulaire van 2020 
n.a.v. de verlenging van het overbruggingsrecht in 2021 

• verlenging van de circulaire voor de bedrijfsleiders voor wie 
de 80%-grens een probleem blijft of wordt in 2021 als gevolg 
van een daling van de bezoldiging

• i.g.v. ‘normalisering’ van de bezoldiging, wordt het niet aftrekbaar 
premiedeel van het voorgaand jaar (N-1) dat boekhoudkundig 
en fiscaal werd overgedragen op het daaropvolgende jaar 
(N of zelfs N+1) beschouwd als een ‘voorschot’ dat blijkbaar 
moet verrekend worden op de ‘recurrente’ premie van het 
jaar N (of N+1)

Corona & 80%-grens
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Corona-inkomstenterugval en 80%-grens
• Nieuwe Circulaire 2021/C/55 van 10.6.2021: voorbeeld

• IPT-jaarpremie van € 4.000

• in 2020 bedroeg de aftrekbare premie slechts € 2.800 wegens coro-
nageralateerde daling van de bezoldiging, maar de vennootschap 
bleef de premie van € 4.000 doorbetalen (dus: ‘VU’ van € 1.200)

• VU € 1.200 werd boekhoudkundig & fiscaal overgedragen naar 2021

• als de bezoldiging zich ‘genormaliseerd’ heeft in 2021 en de 
vennootschap de recurrente jaarpremie van € 4.000 ook in 2021 
heeft doorbetaald, is er in 2021 sprake van een VU omdat het in 
2020 niet aftrekbaar premiedeel van € 1.200, overgedragen naar 
2021, niet als ‘voorschot’ werd aangerekend op de premie van 2021 

→ dit is ‘onbegrijpelijk’

→ Fiscoloog, 2021, nr. 1707, p. 9

Corona & 80%-grens

30
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te verwachten IPT-pensioenkapitaal
• Aangezien het te verwachten pensioenkapitaal niet gekend 

is bij de premiebetaling, moet het geraamd worden
• Noch de fiscale wetgeving, noch de pensioenwetgeving 

reikt een rekenmethode aan ter berekening van het 
‘verwacht pensioenkapitaal’
• Tak 21: vuistregel van de belastingadministratie uit de jaren 80

die stelt dat de winstdeling geacht wordt 20% 
te vertegenwoordigen van het verzekerd kapitaal

• Tak 23: ???
• sommige verzekeraars: ‘one size fits all’
• andere verzekeraars: eigen rekenmethode voor tak 23, 

soms variërend i.f.v. fondsprofiel
• Pro fisco-berekeningen vs DB2P-berekeningen

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere ] x COEF

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’

32

20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• Vuistregel fiscus (winstdeling = 20% van verzekerd kapitaal) 

dateert uit de tijd (jaren 80) dat:
• er hoofdzakelijk collectieve pensioenregelingen waren voor 

werknemers, met aansluiting op jonge leeftijd en dus lange 
kapitalisatieduur van de winstdeling 
(dit ligt helemaal anders bij IPT-verzekeringen voor bedrijfsleiders)

• er enkel traditionele tak-21-verzekeringen waren
(tak 23-beleggingsvormen kwamen er pas in 1992-1993 en zijn 
vandaag meer en meer in trek)

• er in tak 21 nog sprake was van een ‘verzekerd kapitaal’
(dit is vandaag omzeggens niet meer het geval)

• zowat alle verzekeraars jaarlijks 3% winstdeling gaven…

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’
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20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• De 20%-vuistregel: historiek en ontwikkelingen

• 20%-vuistregel heeft geen wettelijke basis en staat (of stond?) 
enkel te lezen in de ‘circulaire Massard’ van 4.2.1987

• In die circulaire Massard werd de 20%-vuistregel naar voor 
geschoven voor de jaren 1985 en 1986, maar een (mogelijke) 
jaarlijkse herziening werd expliciet in het vooruitzicht gesteld

• De vuistregel werd nooit herzien, maar is anderzijds ook één 
van de weinige passages die in het kader van de overname 
van de circulaire Massard in de Commentaar van de belasting-
administratie op het WIB (Com. IB 59) niet werd hernomen

→ Desondanks wordt de 20%-vuistregel nog breed toegepast

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’

34

20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• De 20%-vuistregel: historiek en ontwikkelingen

• In 2004 werd de 20%-vuistregel stevig bekritiseerd door 
de gemengde werkgroep Commissie / Raad Aanvullende 
Pensioenen (zie Bijlage bij CAP-Advies nr. 5 van 24.11.2004)

→ de regering, die nochtans dit Advies over de 80%-grens 
had gevraagd, heeft er niets mee gedaan

• In 2006 heeft de wetgever de Koning opdracht gegeven 
rendementshypothesen (incl. m.b.t. winstdeling) vast te leggen 
om het verwacht pensioenkapitaal te berekenen met het oog 
op diens toetsing aan de 80%-grens
→ dit K.B. is er nooit gekomen, wat trouwens onlangs 

door het Rekenhof betreurd werd (zie hoger)

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’
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20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• De 20%-vuistregel: historiek en ontwikkelingen

• Sinds enkele jaren moet vanuit de pensioenwetgeving het 
‘verwacht pensioenkapitaal’ op de pensioenfiche vermeld 
worden (verschijnt via SIGeDIS ook op ‘mypension.be’) 
→ de pensioenwetgeving legt echter geen rekenhypothesen vast

→ elke verzekeraar houdt er zijn eigen rekenmethode op na in 
tak 21/23, maar in tak 21 (en uiteraard ook in tak 23), hanteert 
bij ons weten geen enkele verzekeraar de fiscale 20%-vuistregel
in de projecties van het pensioenkapitaal op de pensionfiches

• Dit verwacht pensioenkapitaal komt ook in DB2P terecht en 
verschijnt dus ook op ‘mypension.be’

• De belastingadministratie heeft toegang tot die gegevens

• Een van de uitdrukkelijke doelstellingen van DB2P is om de 
controle van de 80%-grens te vergemakkelijken...

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’

36

20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• De 20%-vuistregel knarst en klettert langs alle kanten

• De 20%-vuistregel houdt vandaag een schromelijke 
overschatting van de winstdeling in, en dit meer nog 
voor pensioencontracten met een korte of middellange looptijd

• Bij een aantal verzekeraars wordt de 20%-vuistregel 
niet alleen gehanteerd voor tak 21, maar ook voor tak 23, 
teneinde te zorgen voor een ‘beleggingsvormneutrale
80%-grens’

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’
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20%-vuistregel ter raming van de winstdeling
• De 20%-vuistregel knarst en klettert langs alle kanten

• Enkele bedenkingen hierbij
• totale loskoppeling van het ‘fiscaal’ verwacht pensioenkapitaal 

t.o.v. verwacht pensioenkapitaal op de pensioenfiche → DB2P 

- tak 21: fiscale projectie vaak > DB2P

- tak 23: fiscale projectie soms < DB2P (= probleem)

• quid bij toepassing 80%-grens ‘onderweg’ in tak 23 en bij 
switch tak 23 ↔ tak 21 (naar einde loopbaan toe)?

• quid met pensioenplannen waarop voorschot is opgenomen
en waar de verzekeraar geen winstdeling meer op geeft?

• quid met andere aan te rekenen pensioenen? 

- andere pensioenplannen bij de verzekeraar

- andere pensioenplannen bij een andere verzekeraar

• …

Winstdeling: ‘20%-vuistregel’

38

Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT
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IPT-verzekering: 10 jaar backservice ?
• 80%-grens: gegevens

• Loopbaan 
• 1990-2020: werknemer bij vennootschap A met premievrij 

pensioenkapitaal van 600.000 € op 65 jaar

• sinds 2020 is de betrokkene zaakvoerder van zijn 
(management)vennootschap

• Brutojaarbezoldiging als bestuurder: 70.000 € 
(betaald in maandelijkse schijven)

• IPT-verzekering op 67 jaar (2030)

• Zaakvoerder is gehuwd

• Berekening met en zonder 10 jaar backservice
(heel wat betwistingen bij belastingcontroles: zie verder)

80%-grens & backservice

40

80%-grens & backservice

IPT-verzekering: 10 jaar backservice ?
• 80%-grens: berekening zonder 10 jaar backservice

maximum pensioenkapitaal (APK)

[[(0,8 x 70.000) – (0,25 x 70.000)] x [10 / 40] – 0,00]
x 16,1004

= 154.966,35 €
(winstdeling inbegrepen)

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere ] x COEF

39
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80%-grens & backservice

IPT-verzekering: 10 jaar backservice ?
• 80%-grens: berekening met 10 jaar backservice

maximum pensioenkapitaal (APK)

[[(0,8 x 70.000) – (0,25 x 70.000(1))] x [20 / 40] – 12.422,05(2)]
x 16,1004

= 109.932,73 €
(winstdeling inbegrepen) 

(1) Mogelijk moet er met een hoger geschat wettelijk pensioen (partim als werknemer) gerekend worden
de ‘25%-vuistregel’ ter raming van het wettelijk zelfstandigenpensioen staat ‘onder druk’

(2) Proportionele aanrekeningswijze (?): (600.000 € x 10/30) / 16,1004 = 12.422,05 €

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere ] x COEF

42

Alsmaar meer betwistingen
• Verschillende betwistingen met belastingcontroleurs 

zijn momenteel lopende over de voormelde benadering
• Standpunt belastingcontroleurs

• zelfs als er geen 10 backservicejaren buiten de onderneming 
worden gevaloriseerd, moeten toch alle in het verleden opgebouwde 
tweedepijlerpensioenen afgetrokken worden in het kader van de 
berekening van de 80%-grens

• a fortiori (?): als er wel 10 backservicejaren buiten de onderneming 
worden gevaloriseerd moeten ook alle in het verleden opgebouwde 
tweedepijlerpensioenen afgetrokken worden in het kader van de 
80%-grensberekening, en dit zelfs als ze betrekking hebben op een 
periode die langer is dan 10 jaar

 = soort ‘overkill’: alle tweedepijlerpensioenen in Sigedis-databank DB2P
worden mee betrokken in 80%-grensberekening, ongeacht de gevalo-
riseerde jaren in de teller van de loopbaanbreuk van de 80%-grens

 ook discussies inzake in 80%-grens te verrekenen wettelijk pensioen

80%-grens & backservice
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Alsmaar meer betwistingen
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 
de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen

• 80%-grens is een verhaal van ‘ieder bij/voor zich’
(de 80%-grens wordt berekend ‘per onderneming’)
• valorisatie van maximaal 10 backservicejaren is een specifiek in de

de pensioenovereenkomst in te schrijven – en dus louter optionele –
uitzondering op de regel dat enkel jaren gepresteerd en te presteren 
in de onderneming meetellen

• ook het wettelijk pensioen telt slechts prorata het aantal in de 
loopbaanbreuk gevaloriseerde jaren mee in de 80%-grens

• enkel de bezoldiging die ten laste is van de betrokken onderneming 
telt mee in de 80%-grens

• diverse wettekstargumenten (o.a. art. 35, § 2 KB/WIB) en passages van 
de eigen commentaar van de belastingadministratie (o.a. Com. IB 59/43)

80%-grens & backservice

44

Alsmaar meer betwistingen
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 
de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen
• Rapport gemengde werkgroep Commissie en Raad Aanvullende 

Pensioenen, met topambtenaren FOD Financiën

(zie Bijlage bij CAP-Advies nr. 5 van 24.11.2004)

“Aangezien de 80%-regel geldt per onderneming, is het niet nodig 
bij de evaluatie ervan rekening te houden met de in het verleden, 
bij een andere onderneming opgebouwde aanvullende 
pensioenvoordelen.
Evenwel, indien rekening gehouden wordt met maximaal 10 extra jaren,
vinden de meeste leden het logisch om ook rekening te houden met 
de aanvullende pensioenopbouw die overeenstemt met deze 10 jaren. 
Op die manier worden de opgebouwde pensioenvoordelen die verband
houden met die (maximum) 10 jaar, mee in rekening gebracht bij de 
evaluatie van de 80%-regel. …”

80%-grens & backservice
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Alsmaar meer betwistingen
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 
de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen
• ‘Gezond verstand’ / ‘economie’ & ‘filosofie’ van de 80%-grens

• in de benadering van de controleurs zou een aangeslotene die zijn 
loopbaan in verschillende ondernemingen doorbrengt een veel lager 
aanvullend pensioen kunnen opbouwen dan een aangeslotene die 
zijn hele loopbaan in één onderneming doorbrengt
→  bedrijfsleider heeft 25 j. gewerkt in vennootschap A, met opbouw premie-

vrij pensioenkapitaal van € 250.000 (80%-grens over 40 j. = € 400.000)

→   bedrijfsleider gaat aan de slag in onderneming B met toekomstige 
loopbaan van 15 j. en zonder valorisatie backservice: de 80%-grens in 
vennootschap B zou in de benadering van de controleurs een resultaat 
opleveren van (€ 400.000 x 15/40) - € 250.000 = € 0,00 (???)

• voor werkgevers die wat oudere werknemers aanwerven zouden 
de groepsverzekeringspremies doorgaans niet aftrekbaar zijn…

• VAPZ / Riziv is een ‘verhaal apart’

80%-grens & backservice

46

Alsmaar meer betwistingen
• Parlementaire vragen (P.V.)

• Mondelinge P.V. PIEDBŒUF nr. 55016672C van 5.5.2021

• Schriftelijke P.V. MATHEÏ nr. 433 van 19.5.2021

• De minister ziet het probleem niet en beweert dat de 
belastingadministratie de 80%-grens toepast zoals zij dat 
altijd gedaan heeft (???)

80%-grens & backservice
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Eerste (tussen)vonnis (Rb. Gent, 24.11.21)
• Rechter stelt prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof

• “Schendt artikel 59 WIB, aldus geïnterpreteerd dat bij de berekening van de 
80%-grens steeds rekening moet worden gehouden met de extrawettelijke 
pensioenen die reeds buiten de onderneming werden opgebouwd (ook 
wanneer de onderneming geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 
voorzien in artikel 35, § 3 KB/WIB om de vroegere (maximaal 10 jaar)  
beroepswerkzaamheid buiten de onderneming te valoriseren), het 
gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10 en 11 alsmede de 
artikelen 170 en 172 van de Grondwet, doordat het een onverantwoord 
onderscheid creëert tussen ondernemingen die in het kader van een 
individuele pensioentoezeggingsovereenkomst ten behoeve van hun 
bedrijfsleider premies storten, waarbij de ene onderneming de premies niet 
als beroepskost kan aftrekken omdat haar bedrijfsleider al gedeeltelijk een 
extrawettelijk pensioenkapitaal heeft opgebouwd buiten de onderneming, 
terwijl de andere onderneming de premies wel als beroepskost kan aftrekken 
omdat haar bedrijfsleider gedurende zijn volledige loopbaan bij deze 
onderneming werkzaam is, in acht genomen dat voor de beide bedrijfsleiders 
finaal (dus over een volledige beroepsloopbaan van 40 jaar) eenzelfde 
extrawettelijk pensioenkapitaal (dus van dezelfde omvang) wordt opgebouwd?”

80%-grens & backservice

48

Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT
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Geraamd wettelijk rustpensioen zelfstandigen

• 25% van de brutobezoldiging, met minimum en maximum
• minimum (2021): € 15.911,02

• maximum (2021): € 17.592,11

(bedragen nog te bevestigen door belastingadministratie)

• Quid gemengde loopbaan werknemer / zelfstandige?
(raming wettelijk pensioen werknemers = 50% BJB, met max. +/- € 30.000)

• Quid salary split ?
• Geraamd wettelijk pensioen ‘mypension.be’ vs 25%-vuistregel
• Quid zelfstandigen in bijberoep?
• Quid gevolgen graduele optrekking wettelijk zelfstandigen-

pensioen tot niveau wettelijk werknemerspensioen?

80%-grens

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – APRandere ] x COEF

50

Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT
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POZ
‘Aangepaste’ 80%-grens voor de POZ

• Referentie-inkomen POZ (Ref.ink.)
• Een zelfstandige zonder vennootschap geniet geen ‘bezoldiging’
• Referentie-inkomen in het kader van de POZ

• gemiddelde, over de voorbije drie kalenderjaren, 
van de beroepsinkomsten (excl. meerwaarden) na aftrek 
van de beroepskosten (excl. sociale bijdragen & VAPZ-premies)

• als er geen drie voorbije jaren als zelfstandige zonder vennootschap 
zijn: 

- gemiddelde over de voorbije twee jaren van de voormelde 
inkomsten 

- de voormelde inkomsten van het vorige jaar
- de voormelde inkomsten van het lopende jaar

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF

51

POZ
‘Aangepaste’ 80%-grens voor de POZ

• Referentie-inkomen POZ (Ref.ink.)
• De ‘beroepskosten’ omvatten niet: vrijgestelde voorzieningen, 

‘economische vrijstellingen’ (investeringsaftrek, vrijstellingen omwille 
van personeel, …), aftrek vorige beroepsverliezen, …

• Een ‘verliesjaar’ wordt meegerekend als een jaar met een 
negatief inkomen, wat het gemiddelde doet zakken

• Inkomsten van een referentiejaar gedurende welke de zelfstandige 
niet gedurende twaalf maanden actief was 
mogen niet geëxtrapoleerd worden op jaarbasis 

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF

52
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POZ
‘Aangepaste’ 80%-grens voor de POZ

• Referentie-inkomen POZ (Ref.ink.)
• Verduidelijkingen van de belastingadministratie (brief van 3.8.2021)

• het te hanteren referentie-inkomen voor de 80%-grens in het 
POZ-stelsel is ruimer dan wat menig practicus tot nog toe voorhield

• in tegenstelling tot zelfstandige bedrijfsleiders, omvat het 
POZ-referentie-inkomen ook:

- de diverse soorten overbruggingsrecht
- wettelijke en aanvullende arbeidsongeschiktheidsrenten
- …

→ Fiscoloog, 2021, nr. 1712, p. 7

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF

53

54

Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT
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Waarover gaat het?
• Artikel 45 Programmawet van 24 december 2002 (‘WAPZ’)

“De bijdragen bedoeld door deze wet hebben, inzake de 
belastingen op de inkomsten, het karakter van bijdragen 
verschuldigd in uitvoering van de sociale wetgeving, voor 
zover de aangeslotene tijdens het betreffende jaar effectief 
en volledig de bijdragen, verschuldigd krachtens het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967, heeft betaald die opeisbaar zijn 
geworden tijdens dat jaar” (eigen onderlijning)

• De zelfstandige moet dus volledig in orde zijn met de betaling 
van zijn sociale bijdragen op 31.12 om zijn VAPZ-premies te 
kunnen aftrekken (attest afgeleverd door sociaal verzekeringsfonds)

• (Corona)faciliteiten inzake sociale bijdragen voor zelfstandigen
• Corona-betalingsuitstel van sociale bijdragen

• Verzoek tot betaling van lagere voorlopige sociale bijdragen

• Verzoek tot vrijstelling van sociale bijdragen

Coronafaciliteiten & VAPZ

56

Betalingsuitstel sociale bijdragen 2020 → 2021
• Werking betalingsuitstel sociale bijdragen 2020 → 2021

• Bijdragen Q1 2020 (incl. regularisatiebijdragen): → 31.3.2021

• Bijdragen Q2 2020 (incl. regularisatiebijdragen): → 30.6.2021

• Bijdragen Q3 2020 (incl. regularisatiebijdragen): → 30.9.2021

• Bijdragen Q4 2020 (incl. regularisatiebijdragen): → 15.12.2021

Coronafaciliteiten & VAPZ
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Betalingsuitstel sociale bijdragen 2020 → 2021
• Circulaire 2020/C/126 van 19.10.2020

• De circulaire heeft ‘bij wijze van eenmalige administratieve 
tolerantie’ aanvaard dat het corona-betalingsuitstel tot 2021 
van de sociale bijdragen 2020 de aftrek van de VAPZ-premies 
in 2020 niet in het gedrang brengt

• Om de fiscale aftrek van de VAPZ-premies in 2021 te verkrijgen, 
moet de belastingplichtige in 2021 de uitgestelde sociale bijdragen 
van 2020 en die van 2021 betalen (indien dit niet gebeurt, brengt dit de 
aftrekbaarheid van de VAPZ-premies over 2021 in het gedrang, maar niet 
de aftrekbaarheid van de VAPZ-premies over 2020, aldus de circulaire)

→ een nieuwe circulaire van 2021 heeft die tolerantie ‘verlengd’ 
voor het jaar 2021 en ook ‘bijgespijkerd’ (zie volgende slides)

Coronafaciliteiten & VAPZ

58

Betalingsuitstel sociale bijdragen 
2020 → 2021 → 2022  &  2021 → 2022 
• Werking betalingsuitstel sociale bijdragen 2021 → 2022

• Bijdragen Q1 2021 (incl. regularisatiebijdragen): → 31.3.2022

• Bijdragen Q2 2021 (incl. regularisatiebijdragen): → 30.6.2022

• Bijdragen Q3 2021 (incl. regularisatiebijdragen): → 30.9.2022

• Bijdragen Q4 2021 (incl. regularisatiebijdragen): → 15.12.2022

• Afbetalingsplan tot 2022 mogelijk voor reeds naar 2021 
uitgestelde sociale bijdragen van 2020

Coronafaciliteiten & VAPZ
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Betalingsuitstel sociale bijdragen 
2020 → 2021 → 2022 &  2021 → 2022 
• Nieuwe Circulaire 2021/C/50 van 31.5.2021

• Aftrek VAPZ-premies in 2021
• het bekomen van een afbetalingsplan tot 2022 voor de sociale 

bijdragen van 2020, waarvoor initieel al een betalingsuitstel 
tot 2021 was bekomen, brengt de aftrek van de VAPZ-premies
in 2021 niet in het gedrang

• het bekomen van een betalingsuitstel tot 2022 voor de 
sociale bijdragen van de eerste twee trimesters van 2021 
brengt de aftrek van de VAPZ-premies in 2021 evenmin 
in het gedrang
→ quid i.g.v. betalingsuitstel voor de sociale bijdragen 

van het 3de et 4de trimester van 2021?
→ geen probleem (cf. aanvullende circulaire 2021/C/90 van 8.10.2021)

Coronafaciliteiten & VAPZ

60

Betalingsuitstel sociale bijdragen 
2020 → 2021 → 2022  &  2021 → 2022 
• Nieuwe Circulaire 2021/C/50 van 31.5.2021

• Aftrek VAPZ-premies in 2022
• om de VAPZ-premies in 2022  te kunnen aftrekken, moet de 

zelfstandige in 2022 de volgende sociale bijdragen betalen

- de sociale bijdragen van 2020, initieel uitgesteld tot 2021 
en waarvoor hij in 2021 een afbetalingsplan tot in 2022 
bekwam

- de sociale bijdragen van 2021, uitgesteld tot 2022

- de sociale bijdragen van 2022

Coronafaciliteiten & VAPZ
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Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT

62

Terugbetaling van een vastgoed-bulletkrediet 
via het IPT-pensioenkapitaal

• De zelfstandige sluit een bulletkrediet dat minstens 
tot de wettelijke pensioenleeftijd loopt

• Tijdens de looptijd van het bulletkrediet betaalt de 
zelfstandige intresten op het totaal ontleend bedrag 

• Op de einddatum of bij eerder overlijden wordt het 
totaal ontleend bedrag terugbetaald via het 
pensioen- of overlijdenskapitaal van de IPT-verzekering

• Met de lage intrestvoeten, zijn zelfs langerlopende 
bulletkredieten opnieuw in trek

Bulletkrediet & IPT-verzekering
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Bulletkrediet & IPT in tak 23
Bulletkrediet wedersamengesteld door tak 23
• Terugbetaling bulletkrediet kan ook via (pensioen)verzekering 

in tak 23, maar met caveat FSMA / FOD Economie 
(persbericht met aangehechte ‘waarschuwingsnota’ van 28.3.2018) 

- opgelet met (te) rooskleurige rendementsprognoses in tak 23

- inbouw beschermingsmechanismen in tak 23 mogelijk, 
maar die zijn niet altijd ‘adequaat’ voor de ontlener, mede i.f.v. 
diens ‘financiële kennis’

- quid financiële draagkracht ontlener indien reconstitutieplan 
ontoereikend is?

- caveat FSMA / FOD Economie is niet beperkt tot tak 23

- caveat FSMA / FOD Economie is nog ‘scherper’ indien de lening 
betrekking heeft op de gezinswoning

- ‘monitoring’ o.i. aangewezen, vooral in tak 23
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Bulletkrediet & IPT in tak 23

Bulletkrediet wedersamengesteld door tak 23
• Meerwaarden tak 23-fondsen tijdens pensioenopbouwfase 

kunnen ‘vastgeklikt’ worden via arbitrage naar tak 21 
(met eventueel aansluitend voorschot ter gedeeltelijke of zelfs 
volledige vervroegde terugbetaling hypothecair bulletkrediet)
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65Bulletkrediet best 
bij eigen verzekeraar sluiten

Bulletkrediet verstrekt door (eigen) verzekeraar
versus bank
• Maximumlooptijd lening

• i.g.v. terugbetaling bulletkrediet via IPT-verzekering moet het bulletkrediet
tot de wettelijke pensioenleeftijd lopen (zie hoger)! 

• heel wat banken bieden slechts kortlopende bulletkredieten aan

• Intrestvoet lening

• Aanvaarde ‘terugbetalingsvehikels’
• tweede pijler, derde pijler, beleggingsverzekeringen, …

• geen discussie over redactie ‘verpandingsaanhangsel’ bij ‘eigen verzekeraar’

• Maximum leenbedrag
• o.b.v. geprojecteerd pensioenkapitaal, opgebouwd pensioenkapitaal, …

• …

→ geef voorkeur aan een verzekeraar die zelf ook bulletkredieten
verstrekt: is vaak op vele vlakken soepeler en interessanter

66

Dam tegen insolventierisico IPT-verzekeraar
• Kan de anwending van het pensioenplan voor vastgoed-

doeleinden een indekking bieden tegen het insolventierisico 
van de verzekeraar ?
• Bulletkrediet

• met ‘formele wedersamenstelling’ via de IPT-verzekering 
(‘toegevoegd contract’), wat in de regel enkel geschiedt 

als de IPT-verzekeraar tevens kredietverstrekker is: ja
• met loutere ‘inpandgeving’ van de IPT-verzekering, wat de regel 

is als de kredietverstrekker niet de IPT-verzekeraar is: o.i. neen
 zie boek voor andere verschillen tussen 

‘formele wedersamenstelling’ en loutere ‘inpandgeving’
 de vraag naar de bescherming van de aangeslotene-ontlener bij 

insolvabiliteit van de verzekeraar is vooral van belang in tak 21, 
ook wetende dat de Staatswaarborg van € 100.000 niet geldt in 
de tweede pensioenpijler

• Voorschot: o.i. ja (?)

Bulletkrediet best 
bij eigen verzekeraar sluiten
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Inhoud
Aanvullende pensioenopbouw: geen luxe maar noodzaak

Quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

IPT-verzekering: 10%-tarief ook na volledige loopbaan

80%-grens
• Verhoging van de bezoldiging tijdens het jaar

• Coronagerelateerde verlaging van de bezoldiging

• (On)zin van de 20%-vuistregel voor forfaitaire inschatting winstdeling

• Ook rekening houden met aanvullende pensioenen ‘uit het verleden’ 
bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de vennootschap?

• 25%-vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen onder druk?

• POZ: breder referentie-inkomen dan gedacht

Corona & VAPZ

Vastgoeddimensie van de tweede pijler (diverse thema’s)

VAPZ vs IPT

68

IPT-verzekering VAPZ

Doelgroep zelfstandige bedrijfsleiders 
met regelmatige en 
maandelijkse bezoldiging

zelfstandigen met of 
zonder vennootschap

Premietaks 4,4% 0%

Aftrekgrens 80%-grens 8,17%/9,40% beroeps-
inkomen, met maximum 
3.302,77 € / 3.800,01 €

Beleggingsvormen vastrentend (tak 21)

fondsgekoppeld (tak 23)
enkel vastrentend (tak 21)

Belasting op 
pensioenkapitaal

20%/18%/16,5%

10% (effectief actief tot 65j. of 
na volledige loopbaan)

(WD vrijgesteld)

fictieve rente

80% van fictieve rente
(effectief actief tot 65j. of na 
volledige loopbaan)

(WD vrijgesteld)

IPT-verzekering vs. VAPZ
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VAPZ: stelsel fictieve rente
Leeftijd begunstigde op 

datum van uitkering
Omzettings-
percentage

Aangifteduur

40 jaar en minder 1% (0,8%) 13 jaar

41 tot 45 jaar 1,5% (1,2%) 13 jaar

46 tot 50 jaar 2% (1,6%) 13 jaar

51 tot 55 jaar 2,5% (2%) 13 jaar

56 tot 58 jaar 3% (2,4%) 13 jaar

59 tot 60 jaar 3,5% (2,8%) 13 jaar

61 tot 62 jaar 4% (3,2%) 13 jaar

63 tot 64 jaar 4,5% (3,6%) 13 jaar

65 jaar en meer 5% (4%) 10 jaar

• Voorbeeld
• VAPZ-kapitaal op 65 j. van 75.000 €

• Belastbare fictieve rente gedurende 10 j.: 4% x 75.000 € = 3.000 €

• Fictieve rente wordt belast zoals het wettelijk pensioen
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IPT-verzekering versus VAPZ

IPT-verzekering versus VAPZ
• Drogreden om voorrang te geven aan VAPZ

• VAPZ-premies genereren besparing inzake belastingen en sociale 
bijdragen van – in totaal – ongeveer 60%

• IPT-premies genereren slechts belastingbesparing van 20% of 25% 
(vennootschapsbelastingtarief)

• = drogreden 
(VAPZ wordt gefinancierd vanuit de door de vennootschap toegekende 
bezoldiging, die ook maar 20%/25% belastingbesparing oplevert)

• ‘Echte’ voordelen VAPZ
• Geen premietaks (4,4%)
• Fiscaalvriendelijke solidariteitsprestaties in kader van sociaal VAPZ
• Financiering VAPZ met verhoogde bezoldiging vanuit de vennootschap 

krikt 80%-grens (en ook 100%-grens inzake AO-dekking) op

• Voordelen IPT-verzekering
• Hogere aftrekgrens (80%-grens + mogelijkheid tot financiering ‘backservice’)
• Mogelijkheid tak 23
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IPT-verzekering versus VAPZ

Eindtaxatie IPT-verzekering versus VAPZ
• Eindtaxatie: moeilijke (en weinig voorspelbare) vergelijking

• Eindtaxatie IPT-pensioenkapitaal (afzonderlijke taxatie)
• in de regel 10%, soms 16,5% (+ gemeentetaks)
• Stelsel fictieve rente op eerste schijf van € 83.400 i.g.v. aanwending 

IPT voor financiering vastgoedverrichting m.b.t. ‘enige woning’
• Eindtaxatie VAPZ-pensioenkapitaal (stelsel ‘fictieve rente’)

• de fictieve rente wordt gevoegd bij het wettelijk pensioen en wordt 
ook op dezelfde manier belast als het wettelijk pensioen

• tot ongeveer € 16.500 blijft pensioeninkomen (wettelijk pensioen + 
fictieve VAPZ-rente) onbelast, mits dat ook het enig inkomen is van 
de gepensioneerde zelfstandige

• boven € 16.500 en/of indien de gepensioneerde zelfstandige 
naast zijn pensioen (wettelijk pensioen + fictieve VAPZ-rente) ook 
andere inkomsten geniet (beroepsinkomsten, onroerende inkomsten, 
…), kan de taxatie van de fictieve rente oplopen tot 20% en meer 

- opm.: bij overlijden tijdens de aangifteperiode van de fictieve rente
(10/13j.) eindigt de taxatie vanaf het jaar > overlijdensjaar
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IPT-verzekering versus VAPZ

Eindtaxatie IPT-verzekering versus VAPZ
• In het verleden ging men er nogal vlot van uit dat een 

VAPZ-kapitaal milder getaxeerd wordt dan een IPT-kapitaal
• Vroeger werden VAPZ-pensioenkapitalen nog vaak uitgekeerd op 60 j. 

met een lagere fictieve rente, terwijl IPT-pensioenkapitalen belast 
werden tegen 16,5% of zelfs 20% (vandaag is uitkering op 65 jaar de 
norm, met een bijhorende 10%-taxatie van het IPT-pensioenkapitaal)

• Vroeger was het wettelijk pensioen van de zelfstandigen (nog) lager 
dan vandaag, zodat de som van het wettelijk pensioen en de fictieve 
VAPZ-rente vaak onder de ‘belastingdrempel’ bleef en dus onbelast was

• het minimumpensioen van de zelfstandigen werd echter de jongste 
15 jaar substantieel opgetrokken

• heel wat zelfstandigen hebben onlangs hun studiejaren ‘ingekocht’
• graduele optrekking van het wettelijk zelfstandigenpensioen 

naar het wettelijk werknemerspensioen
• Vroeger waren er omwille van cumulbeperkingen tussen wettelijk 

pensioen en beroepsinkomsten uit voortgezette activiteit veel minder 
gepensioneerde bijklussers dan vandaag
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IPT-verzekering versus VAPZ
Andere aandachtspunten
• Fictieve rente: niet alleen VAPZ

• Bij zorgverleners met Riziv-pensioen – ook hier geldt het stelsel van de 
fictieve rente – wordt de ‘belastingdrempel’ steevast overschreden

• IPT-kapitaal valt soms (deels) ook onder stelsel fictieve rente (zie hoger)

• Eindtaxatie overlijdenskapitaal
• IPT-overlijdenskapitaal: in de regel 16,5% (en dus geen 10%)
• Fictieve rente op VAPZ-overlijdenskapitaal wordt in de regel berekend 

o.b.v. lager omzettingspercentage dan het VAPZ-pensioenkapitaal
(omzettingspercentage i.f.v. leeftijd begunstigde)
 Indien overlijdensrisicokapitaal gewenst, misschien best in VAPZ

• Geen tak 23 in VAPZ
• kapitaalgarantie (0%-garantie) bij pensionering op ‘spaarpremies’, 

tenzij voor kortlopende VAPZ-contracten (< 5 jaar)
 ten laste van verzekeraar
 in de praktijk dus geen tak 23-aanbod (tenzij tak-21-WD in tak 23) 

• Gebrek aan tak 23-aanbod wordt zo stilaan een ‘probleem’ 
voor het VAPZ…
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voor verdere vragen

paul.vaneesbeeck@vereycken.be
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