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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 (zie verder)

• 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 vorig jaar 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)

Tweede pijler ‘onder druk’?
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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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Wat kunnen we verwachten?
• Wellicht geen structurele wijzigingen op korte termijn
• Mogelijk wel  wijzigingen op langere termijn ?

• Alternatieve berekening 80%-grens o.b.v. opgebouwde 
reserves i.p.v. geprojecteerde kapitalen en dit over 
volledige loopbaan (en dus zonder loopbaanbreuk)

• cf. Wijninckxbijdrage
• invulling 80%-grens hangt mede af van opgebouwde 

reserves in vorige ondernemingen
• budgettaire impact ?
• overgangsregeling ?

• Beperking backservicefinanciering (?), vooral op het einde 
van de loopbaan of ook tijdens de loopbaan?

• Verscherping controles 
(80%-grens prijkt op short list van prioritaire controledomeinen)

Tweede pijler ‘onder druk’?
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Filosofie
• De premies / pensioenvoorzieningen / uitkering onderhands 

pensioenkapitaal zijn slechts fiscaal aftrekbaar voor de 
vennootschap in de mate dat de uitkering bij pensionering 
(die ermee opgebouwd wordt), uitgedrukt in jaarlijkse rente 
en wettelijk pensioen inbegrepen, niet hoger is dan 80% van 
de laatste normale brutojaarbezoldiging, dit alles rekening 
houdend met een normale duur van beroepswerkzaamheid

• Waarschuwing
• 80%-grens is geen exacte wetenschap

• Sinds kort heel wat belastingcontroles

• Een aantal ‘gangbare marktpraktijken’ die hierna belicht 
worden, worden bij die controles soms in vraag gesteld

80%-grens
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de 80%-grensformule (in rente)

• APR: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in rente
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente

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

80%-grens
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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De 80%-grens is in de jaren 80 blijven hangen
• 80%-grens werd destijds hoofdzakelijk geschreven voor 

groepsverzekeringen voor werknemers in tak 21, 
met ‘verzekerd kapitaal’ en overjaarse 20%-vuistregel ter raming 
winstdeling

• Notie ‘verzekerd kapitaal’ bestaat niet meer, ook niet in tak 21
• Tak 23 kwam er pas in 1992 en heeft pas de jongste jaren een 

stroomversnelling gekend
• Groepsverzekeringen voor zelfstandigen kwamen er pas in 1992, 

en IPT-verzekeringen pas in 2004
• Looptijd pensioencontracten is doorsnee veel korter bij zelfstandigen
• OLO-rendementsvoeten (en winstdeling) zijn de voorbije 35 jaar gekelderd

• Loopbaan wordt nog steeds berekend in 40sten

• Actuarieel achterhaalde omzettingscoëfficiënten, met al even 
achterhaald onderscheid i.f.v. de burgerlijke staat

• Verouderde commentaar van de belastingadministratie
• …

80%-grens
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Onderworpen aan 80%-grens
• Alle ‘pensioenen’ via vennootschap (niet: overlijden)

• Onderhandse pensioenbelofte
• IPT-verzekering / groepsverzekering
• Ook ‘bedrijfsleidersverzekering’
(POZ: zie verder)

Begrepen in 80%-grens
• Alle ‘pensioenen’ via vennootschap
• ‘Pensioenen uit het verleden’ (?)
• VAPZ (enkel met premies vanaf 1.1.2004?) / Riziv (?) / POZ
• Wettelijk pensioen

80%-grens
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Controletijdstip
• Telkens wanneer de vennootschap ‘iets aftrekt’

• IPT-verzekering / groepsverzekering: enkel tijdens opbouwfase
(fiscaal annualiteitsbeginsel → fiscaal klikmechanisme)

• Onderhandse pensioenbelofte
• tijdens opbouwfase (voorziening (?), bedrijfsleidersverzekering)
• bij latere uitkering (‘eindcontrole’ = soms probleem; zie verder)

80%-grens

13

14



8
88

15

Sancties bij overschrijding 80%-grens
• Excedentair gedeelte van de pensioenpremie is niet 

aftrekbaar voor vennootschap (‘verworpen uitgave’)
• Normaal: ‘regel van drie’ (zie boek voor concrete berekeningswijze)
• Quid premietaks ?
• Luik, 6 mei 2020: heeft IPT-verzekering ex tunc nietig verklaard

(met totaal andere gevolgen dan ‘verworpen uitgave’)

• Geen invloed op belastingregime latere uitkeringen
• Geen invloed op vrijstelling van premie als VVAA

• tenzij bij omvorming onderhandse pensioenbelofte naar IPT-verzekering
• tenzij in afwezigheid van ‘regelmatige en maandelijkse bezoldiging’ (?)

80%-grens
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Fiscaal attest en informatiefiche
• Attest van verzekeraar m.b.t. groeps- en IPT-verzekering

• Bij invoering en iedere wijziging van pensioenplan

• ‘Negatief’ attest bij overschrijding 80%-grens ‘onderweg’ (?)

• Informatiefiche over te maken door vennootschap 
(ook bij onderhandse pensioenbelofte!)

• Impact nieuwe pensioendatabank ?

• Periodieke opvolging 80%-grens is een must

80%-grens
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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de 80%-grensformule (in kapitaal)
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80%-grens
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Berekening verwacht 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: ???
• meer en meer verzekeraars: ‘one size fits all’
• Minder en minder verzekeraars: eigen rekenmethode 

voor tak 23, soms variërend i.f.v. fondsprofiel
• Pro fisco-berekeningen versus DB2P-berekeningen

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• 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…

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• 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, 
zowel door de belastingadministratie als door de verzekeraars

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• 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)

• ‘CAP-Rapport’ stelde voor om het verwacht pensioenkapitaal, zowel in 
tak 21 als in tak 23, te berekenen o.b.v. een rendementshypothese 
op toekomstige premies die overeenstemt met de WAP-rendements-
garantie voor werknemers (toen 3,25%, vandaag 1,75%)
+ een ‘looptijdafhankelijke winstdelingschatting’ (ook voor tak 23!)

• looptijdafhankelijke winstdelingschatting
- looptijd pensioencontract ≤ 10 jaar:        0%

- looptijd pensioencontract 10 - 20 jaar:    5%

- looptijd pensioencontract 20 - 30 jaar: 10%

- looptijd pensioencontract 30 - 40 jaar: 15%

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

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• De 20%-vuistregel: historiek en ontwikkelingen

• In 2006 heeft de wetgever de Koning opdracht gegeven 
rendementshypothesen (incl. inzake winstdeling) vast te 
leggen om het verwacht pensioenkapitaal (in tak 21 en tak 23) 
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)

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• De 20%-vuistregel: historiek en ontwikkelingen

• Sinds enkele jaren moet vanuit de pensioenwetgeving het 
‘verwacht pensioenkapitaal’ op de pensioenfiche vermeld 
worden 
→ 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 pensioenfiches

• 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...

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• De 20%-vuistregel ‘knarst en klettert’

• De 20%-vuistregel houdt vandaag een schromelijke 
overschatting van de winstdeling in, en dit meer nog 
voor pensioencontracten met een korte of middellange looptijd
(zelfs de door in het ‘CAP-Rapport’ voorgestelde neerwaartse 
bijsturing van de 20%-vuistregel lijkt vandaag achterhaald)

• Bij meer en meer verzekeraars wordt de 20%-vuistregel 
niet alleen gehanteerd voor tak 21, maar ook voor tak 23, 
teneinde te zorgen voor een ‘beleggingsvormneutrale
80%-grens’ (‘one-size-fits-all-aanpak’)
→ die ‘one-size-fits-all-aanpak’ spoort met het ‘CAP-Rapport’ 

uit 2004 – zie hoger - maar toen bestond DB2P nog niet…

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal

28

Berekening verwacht pensioenkapitaal
• De 20%-vuistregel ‘knarst en klettert’

• Enkele bedenkingen bij de one-size-fits-all-aanpak
• 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

• illustratie 
- IPT-verzekering met eindleeftijd 67 j., gesloten op 47 j.

- backservicepremie van € 100.000 + jaarpremie van € 5.000, 
aangewend in tak 23

- fiscale projectie pensioenkapitaal o.b.v. gewaarborgd rendement 
in tak 21 van 0,50% + ‘20%-vuistregel’: € 259.000

- projectie op pensioenfiche → DB2P → mypension.be 
o.b.v. jaarrendement van 4%: € 374.000

→ ‘Houston, we have a problem…’

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• De 20%-vuistregel ‘knarst en klettert’

• Enkele bedenkingen bij de one-size-fits-all-aanpak
• quid bij toepassing 80%-grens ‘onderweg’ in tak 23 en bij 

switch tak 23 ↔ tak 21 (naar einde loopbaan toe)?

→ de 80%-grens is niet enkel te controleren bij het sluiten 
van de 80%-grens, maar moet jaarlijks opgevolgd worden

• quid met andere aan te rekenen pensioenen? 

- andere pensioenplannen bij de verzekeraar

- andere pensioenplannen bij een andere verzekeraar

• …

• Zie ook boek voor beschouwingen omtrent het tijdstip 
van de berekening van het verwacht pensioenkapitaal

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal

PVE|V&VL1
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• Nakende wetgeving inzake berekening van verwacht 

pensioenkapitaal
• Geïnspireerd op IORP II-Richtlijn voor pensioenfondsen (IBP)

• Zou ‘overwaaien’ naar pensioencontracten onder vorm van 
levensverzekering

• drie projecties (conservatief, neutraal en ‘optimistisch’) ?

• neutrale projectie te hanteren voor 80%-grens?

• komen er FSMA-richtlijnen voor de projectieberekeningen?

• 2023 of 2024?

Berekening 
verwacht pensioenkapitaal

PVE|V&VL1
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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(Laatste) normale brutojaarbezoldiging
• Tijdens opbouwfase: bezoldiging van betreffend jaar

• Bij uitkering (onderhandse pensioenbelofte): in principe
bezoldiging van kalenderjaar vóór uitkering (zie verder)

• ‘Normaal’: opletten met loonsverhogingen, 
vooral naar einde loopbaan toe (zie verder)

• Bruto: vóór aftrek van persoonlijke sociale bijdragen,
beroepskosten en belastingen

• ‘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 de vennootschap op de resultaten van dat tijdperk aangerekend

→ dus: geen twee voorwaarden maar vier voorwaarden

Referentiebezoldiging

34

(Laatste) normale brutojaarbezoldiging
• Opgelet: Indien de bedrijfsleider geen ‘regelmatige 

en maandelijkse bezoldiging’ geniet, dan zijn 
groeps- en IPT-vennootschapspremies o.i. 
– ook? – een als bezoldiging belastbaar 
voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider

• Quid met bedrijfsleiders die in 2020 omwille van de coronacrisis 
gedurende minstens één maand hun bezoldiging hebben onder-
broken (en in die periode een overbruggingsrecht genoten)? 
→ ‘geen probleem’ (zie circulaire 2020/C/153 van 14.12.2020)
→ wel 80%-grens berekenen op effectieve – lagere – bezoldiging 
→ boekhoudkundige en fiscale overdracht naar 2021 van niet 

aftrekbaar premiedeel 2020 mogelijk
→ circulaire verlengd in 2021 (circulaire 2021/C/55 van 10.6.2021)
→ zie boek voor meer exhaustieve bespreking

Referentiebezoldiging

33
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Referentiebezoldiging
Toepassing: (eindejaars)bonus / tantième
• (Eindejaars)bonus

• Op zich niet ‘regelmatig en maandelijks’
• ‘Administratieve tolerantie’ (Com.IB 195/8)

• “Deze voorwaarden kunnen evenwel niet leiden tot de uitsluiting 
van eindejaarspremies, vakantiegeld en andere gelijkaardige 
vergoedingen, voor zover die toekenningen als normaal kunnen 
worden beschouwd in vergelijking met de gelijkaardige 
vergoedingen die aan de gewone bezoldigingen zijn toegekend.”

• draagwijdte?

• Tantième
• Bestuurdersbonus toegekend door algemene vergadering ter 

gelegenheid van goedkeuring jaarrekening van afgelopen jaar
Vb. bonus toegekend door AV 04/2022 over en voor boekjaar 2021

• Mag niet meegenomen worden in referentiebezoldiging 80%-grens, 
want tantième is niet betaald of toegekend vóór einde belastbaar 
tijdperk waarin die verdiend werd

36

Referentiebezoldiging

Toepassing: voordelen in natura
• Niet periodieke voordelen in natura: in principe niet mee te 

nemen in referentiebezoldiging 80%-grens

• Tenlasteneming sociale bijdragen door vennootschap: 
zie verder 

• Permanente voordelen in natura: in principe wel mee te 
nemen in referentiebezoldiging 80%-grens

• ‘Firmawagen’
• ‘Firmawoning’ (zie verder)
• Gratis verwarming en elektriciteit, gsm, …

• Vrijgestelde voordelen in natura (sociaal voordeel): neen

• Onbelaste kostenvergoedingen: neen!
• Representatievergoeding e.d.m.
• Onkostenvergoeding privévoertuig 

35
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Referentiebezoldiging

Toepassing: voordelen in natura
• Tenlasteneming sociale bijdragen door vennootschap

• Bedrijfsleider is sociale bijdragen in persoonlijke naam verschuldigd
• tenlasteneming van sociale bijdragen door vennootschap is dus 

belastbaar voordeel in natura voor bedrijfsleider, zij het met parallelle 
fiscale aftrek voor bedrijfsleider

• Probleem: sociale bijdragen zelfstandigen zijn kwartaalbijdragen 
(en hebben dus geen maandelijks karakter)

• Maar Minister van Financiën stelt zich soepel op (P.V. 24.5.2004)

• Correcte boeking als bezoldiging o.i. vereist  
• Standpunt Minister van Financiën zomaar doortrekken naar door 

vennootschap ten laste genomen VAPZ-premies?
• Maandelijkse premies: o.i. geen probleem (indien geboekt als bezoldiging)

• Kwartaalpremies: ?
• Jaarpremie: ???

38

Referentiebezoldiging

Toepassing: voordelen in natura
• ‘Firmawoning’ (‘vruchtgebruikconstructie’)

• Belastbaar voordeel in natura voortvloeiend uit gratis 
terbeschikkingstelling privégedeelte woning op naam van 
vennootschap-vruchtgebruikster aan bedrijfsleider

• Jaarlijks voordeel in natura = 5/3 x 2 x geïndexeerd K.I. 
(indexatiecoëfficiënt K.I. 2022 = 1,9084)

• Voorbeeld
• woning van vennootschap met K.I. = € 3.000; 

2/3den privégebruik voor bedrijfsleider

• voordeel in natura 2022: € 3.000 x 2/3 x 5/3 x 2 x 1,9084 = € 12.723
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Referentiebezoldiging

Toepassing: huurexcedent
• Verhuur door bedrijfsleider van (gedeelte van) zijn eigen 

gebouwd onroerend goed aan vennootschap
• Normaal onroerend inkomen a rato van ‘nettohuur’

• geen sociale bijdragen

• gewone intrestaftrek

• Antimisbruikbepaling begin jaren ’90: ‘huurexcedent’ (in geval van 
‘overdreven huurprijs’) is belastbare bezoldiging (i.p.v. belastbaar 
onroerend inkomen)

• Huurexcedent belastbaar als bezoldiging 
• huurexcedent = gedeelte huurprijs > 5/3 x 4,86 x niet-geïndexeerd K.I. 

(verhuurd gedeelte) onroerend goed (2022)

• mag meegenomen worden in referentiebezoldiging 80%-grens indien 
maandelijkse huur

40

Referentiebezoldiging

Toepassing: huurexcedent
• Verhuur door bedrijfsleider van (gedeelte van) zijn eigen 

gebouwd onroerend goed aan vennootschap
• Voorbeeld

• gebouw van bedrijfsleider met K.I. = € 4.500, voor 1/3de verhuurd 
aan vennootschap (huurprijs = € 1.250 per maand of € 15.000 per jaar)

• als bezoldiging belastbaar huurexcedent in 2022:
€ 15.000 - (€ 1.500 x 5/3 x 4,86) = € 2.850
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Referentiebezoldiging

Toepassing: diversen
• Benoeming/bezoldiging pas ingegaan tijdens het jaar

• Benoeming tijdens jaar: enkel effectieve maandelijkse bezoldigingen 
van dat jaar opnemen in referentiebezoldiging voor 80%-grens 
(Rb. Luik 18.11.2003)

• Bezoldiging pas tijdens jaar: referentiebezoldiging voor 
80%-grens = 0 (?)

• Verhoging bezoldiging tijdens het jaar
• Minister van Financiën lijkt dat te aanvaarden

(P.V. nr. 263 DE MAGHT 6.1.2010)

• In dezelfde zin (impliciet): Luik, 6.5.2020 (maar geen ‘inhaalbezoldiging’!)

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

• Toch opletten met ‘normaal karakter’ van de bezoldiging en art. 49 WIB
(zie ook verder)

42

Referentiebezoldiging

Toepassing: diversen
• Kalenderjaar ≠ boekjaar (‘gebroken boekjaar’): ‘worst of’ ?

• Referentiebezoldiging voor bedrijfsleiders is blijkbaar de 
bezoldiging van het boekjaar en niet van het kalenderjaar, 
maar voorzichtigheid is geboden

• Illustratie
• gegevens

- boekjaar 1.7.N → 30.6.N+1
- maandbezoldiging in jaar N = € 3.750
- maandbezoldiging in jaar N+1 = € 5.000

• te hanteren referentiebezoldiging (?)
- indien IPT-verzekering opgestart op 1.12.N: € 45.000
- indien IPT-verzekering opgestart op 1.6.N+1: € 52.500
- indien IPT-verzekering opgestart op 1.12.N+1: € 60.000

• Overbruggingsrecht mag niet meegenomen worden, 
want het is niet ten laste van de vennootschap

41

42



22
2222

43

Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten

44

de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• 25% van de brutobezoldiging, met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32

• maximum (2022): € 18.363,64

(deze bedragen gelden onder alle voorbehoud en zijn nog te 
bevestigen door belastingadministratie – zie ook verder)

46

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
minimumpensioen maximumpensioen

2005 8.039,07 € 13.331,30 €

2006 8.537,09 € 13.780,45 €

2007 9.051,49 € 13.963,52 €

2008 9.768,11 € 14.307,14 €

2009 10.485,68 € 14.813,24 €

2010 11.047,46 € 14.813,24 € 

2011 11.574,60 € 15.195,79 €

2012 12.085,25 € 15.781,67 €

2013 12.574,11 € 16.073,81 €

2014/2015 12.731,29 € 16.123,68 €

2016 13.108,32 € 16.299,35 €

2017 14,024,72 € 16.657,13 €

2018 14.548,22 € 16.975,65 €

2019 14.838,59 € 17.347,58 €

2020 15.196,38 € 17.530,98 €

2021 15.911,02 € (?) 17.592,11 (???)

2022 17.332,32 € (?) 18.363,64 (???)

80%-grens
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• Probleem van sterk stijgend minimumpensioen en 

stagnerende bezoldiging
• In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting 

trokken veel zelfstandigen hun bezoldiging op tot € 45.000

• Vaak is die bezoldiging van € 45.000 anno 2022 onveranderd 
gebleven

• Illustratie van het effect van de ‘stagnerende’ bezoldiging 
op de 80%-grens

• in 2018 gaf de 80%-grens met een bezoldiging van € 45.000 voor een 
bedrijfsleider met een volledige loopbaan van 40 jaar volgend resultaat
[(0,8 x 45.000) – 14.548,22] x 40/40 x 16,1004 = € 345.382,24

• in 2022 geeft de 80%-grens met een bezoldiging van € 45.000 voor een 
bedrijfsleider met een volledige loopbaan van 40 jaar volgend resultaat
[(0,8 x 45.000) – 17.332,32] x 40/40 x 16,1004 = € 300.557,12

48

Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• Quid gemengde loopbaan werknemer / zelfstandige?

• Raming wettelijk pensioen werknemers = 50% van de 
brutobezoldiging, met max. +/- € 33.000 in 2022 (?)

• Bij gemengde loopbaan, prorata toepassing van 25%-vuistregel 
(zelfstandigen) en 50%-vuistregel (werknemers) i.f.v. aantal jaren 
gepresteerd onder respectievelijke statuten?

47
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• 25% van de brutobezoldiging, met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32 (?)

• maximum (2022): € 18.363,64 (???)

• Quid gevolgen graduele optrekking wettelijk zelfstandigen-
pensioen tot niveau wettelijk werknemerspensioen?

• ‘Correctiefactor’ voor berekening zelfstandigenpensioen is 
afgeschaft voor pensioenrechtgevende jaren vanaf 2021

• Wettelijk pensioenplafond wordt de komende jaren verhoogd
→  is de ‘25%-vuistregel’ nog een lang leven beschoren ?

(pro memorie: bij werknemers geldt een ‘50-vuistregel’ – zie hoger)

50

Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• 25% van de brutobezoldiging, met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32 (?)

• maximum (2022): € 18.363,64 (???)

• Salary split
• Zelfstandig bedrijfsleider werkzaam en bezoldigd a rato van € 50.000 

in twee vennootschappen (A en B)
• Ruling nr. 2010.032 van 27.4.2010

• (€ 50.000 + € 50.000) x 0,25 = € 25.000, maar beperkt tot € 18.363,64
• in de 80%-grens in de vennootschappen A en B te verrekenen 

geraamd wettelijk pensioen: € 18.363,64 / 2 = € 9.181, 82
→  er werden dossiers gerapporteerd waar de belastingadministratie 

de toepassing van de ruling heeft geweigerd en waar in ons voorbeeld 
zowel in vennootschap A als in vennootschap B een geraamd wettelijk
pensioen werd verrekend van € 17.332,32
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen
• 25% van de brutobezoldiging, met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32 (?)

• maximum (2022): € 18.363,64 (???)

• Andere discussies m.b.t. geraamd wettelijk pensioen
• Geraamd wettelijk pensioen ‘mypension.be’ versus 25%-vuistregel
• Geraamd wettelijk pensioen voor zelfstandigen in bijberoep
• Met het minimum- of maximumpensioen van welk jaar rekening 

houden bij een gebroken boekjaar? 
• …

52

Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens

54

Loopbaanbreuk

Loopbaanbreuk
• T: aantal gepresteerde en nog te presteren jaren

• Te presteren en al gepresteerde jaren in vennootschap
• toekomstige jaren tot eindleeftijd

- eindleeftijd = normale eindleeftijd pensioenplan (?)
- ook jaren gelegen na de eindleeftijd indien 

eindleeftijd  > wettelijke pensioenleeftijd?
• reeds gepresteerde jaren binnen vennootschap 

(= backservice binnen de vennootschap)
• fusie, splitsing, … = ‘in de vennootschap’
• periodes erkend door sociaal recht tellen mee
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Loopbaanbreuk

Loopbaanbreuk
• T: aantal gepresteerde en nog te presteren jaren

• Jaren gepresteerd buiten vennootschap (*)
(= backservice buiten de vennootschap)

• maximum 10 j. van vroegere effectieve beroepswerkzaamheid
- incl. periodes gelijkgesteld door sociaal recht, periodes 

gewerkt in buitenland, periodes als werknemer, zelfstandige, 
ambtenaar, …

- geen beperking voor jaren bij verbonden ondernemingen 
indien daar een (lagere) pensioentoezegging gold

(*) = optioneel, te vermelden in het pensioencontract

56

Loopbaanbreuk

Loopbaanbreuk
• N = 40 j. (of 480 maanden)

• Normale duur van een volledige loopbaan
• Afwijkingen mogelijk (?)

• T/N = maximum 1
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Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten

58

de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens

57

58



30
3030

59

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)

Pensioenen ‘uit het verleden’

60

Pensioenen ‘uit het verleden’

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
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Pensioenen ‘uit het verleden’

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

62

Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Verschillende betwistingen met belastingcontroleurs 

zijn momenteel lopende over de voormelde benadering
• Nieuw 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

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• 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 (???)

Pensioenen ‘uit het verleden’

64

Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• 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 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)

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• 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. …”

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• 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 (???)

→ dit merkwaardig gevolg van de nieuwe stelling van de belasting-
administratie heeft aanleiding gegeven tot een prejudiciële vraag

Pensioenen ‘uit het verleden’
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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?”

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• 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
• voor werkgevers die wat oudere werknemers aanwerven zouden 

de groepsverzekeringspremies doorgaans niet aftrekbaar zijn…

- werknemer aangeworven op 57 jaar

- groepsverzekering loopt tot 67 jaar

- brutoloon: € 50.000

- 80%-grens
[((0,8 x 50.000) – 25.000) x 10/40] x 16,1004 =  € 60.376,50

- van die € 60.376,50 moeten volgens de belastingadministratie 
alle tweedepijlerpensioenen opgebouwd bij alle vorige werkgevers 
(dit is over ongeveer 35 jaar !) afgetrokken worden…

• VAPZ- & Riziv-pensioenen zijn een ‘verhaal apart’

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten

70

de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal
• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging
• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren

• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren
• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)
• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 
• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 

uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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Omzettingscoëfficiënt rente → kapitaal

Omzettingscoëfficiënt

72

Omzettingscoëfficiënt rente → kapitaal
• Omzettingscoëfficiënten veronderstellen dat de 

onderliggende rente jaarlijks aan 2% geïndexeerd zijn en, 
voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, ook 
voor 80% overdraagbaar is ten gunste van de overlevende

• Overdraagbaarheid en indexatie zijn te voorzien in 
pensioencontract

• Voorbeeld 
• lijfrente van € 25.000 per jaar, aan 2% geïndexeerd
• toegekend aan persoon van 65 j.
• en bij overlijden voor 80% overdraagbaar naar overlevende 

echtgenoot 
• geeft kapitaal van 25.000 x 16,1004 = € 402.510

• Vragen 
• Quid i.g.v. wijziging burgerlijke staat tijdens (boek)jaar?
• Quid ‘oude’ pensioenplannen met eindleeftijd 60, waarvan geweten 

is dat het pensioenkapitaal niet op 60 jaar uitkeerbaar zal zijn?

Omzettingscoëfficiënt
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Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten

74

80%-grens en backservice: voorbeeld

• Gegevens
• IPT-verzekering gesloten in 2022 met eindleeftijd 67 j.
• Zelfstandig bestuurder BV, gehuwd
• Brutojaarbezoldiging: 70.000 € 

(in maandelijkse schijven uitgekeerd)

• Andere aan te rekenen tweedepijlerpensioenen: nihil
• Maximum te valoriseren jaren: 37 j. (27 + 10)
• Indexering van 2% en 80%-overdraagbaarheid van onderliggende 

rente zijn voorzien

80%-grens

geboren
1970

begin carrière
1995

datum indienst BV
2010

pensionering
2037
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80%-grens
80%-grens en backservice: voorbeeld
• 80%-grens

maximum pensioenkapitaal (APK)

[[(0,8 x 70.000) – (0,25 x 70.000)] x 37/40 - 0] x 16,1004 
= 573.375,50 €
(incl. winstdeling)

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

76

80%-grens
80%-grens en backservice: voorbeeld
• Backservice

• APK1 = backservicekapitaal

• T1 = aantal gevaloriseerde reeds gepresteerde jaren

• EPRandere1 = andere tweedepijlerpensioenen 
uitgedrukt in jaarrente, opgebouwd over T1

maximum backservicekapitaal (APK1)

[[(0,8 x 70.000) – (0,25 x 70.000)] x 22/40 - 0] x 16,1004 

= 340.925,97 €
(incl. winstdeling)

APK1 < [[ (80% BJB – WP) x T1/N ] – EPRandere1 ] x COEF
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Financiering
• Mogelijkheid 1: gespreide financiering over de toekomstige 

jaren

• Mogelijkheid 2: combinatie
• Gedeelte pensioenkapitaal gerelateerd aan backservice-jaren: 

financiering ‘in één keer’

• Gedeelte pensioenkapitaal gerelateerd aan futureservice-jaren: 
gespreide financiering over de toekomstige jaren 

80%-grens

78

Hoge Raad van Financiën hekelt misbruiken 
inzake backservice (rapport 6 mei 2020)
“De laatste normale bruto bezoldiging is slechts gekend in het jaar waarin de 
begunstigde met pensioen gaat. Wanneer de bezoldiging in dat jaar hoger is dan in 
eerdere jaren, mag de vennootschap of zelfstandige een zogenaamde 
‘backservicepremie’ betalen voor alle voorgaande jaren van de loopbaan van de 
bezoldigde: zo kan die een aanvullend pensioen ontvangen dat samen met het wettelijk 
pensioen een bruto-inkomen oplevert gelijk aan 80% van de laatste bruto bezoldiging. 
Deze backservicepremie kan ook betrekking hebben op loopbaanjaren waarin geen 
bijdragen voor een tweede pijlerpensioen werden betaald. 

Deze regeling is complex en moeilijk controleerbaar. Er is ook nauwelijks controle op, 
wat allicht leidt tot een ruime interpretatie ervan. De regeling houdt een aansporing in 
om bezoldigingen voor bedrijfsleiders in het laatste loopbaanjaar gevoelig te verhogen 
en een daarop berekende backservicepremie te betalen. De daarmee gevormde 
kapitalen kunnen immers binnen het jaar als pensioen uitbetaald worden met een fiscale 
en parafiscale last die gevoelig lager ligt dan bij betaling van dividenden uit winst na 
vennootschapsbelasting”.

→ Hoge Raad van Financiën roept op om de wetgeving aan te scherpen
om “allerhande misbruiken (o.m. inzake backservice) tegen te gaan”

Backservicefinanciering 
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Gehekelde misbruiken inzake backservice 
zorgen voor onterechte ‘sfeerschepping’
• Er bestaan al ‘antimisbruikbepalingen’ !

• De bezoldiging moet een ‘normaal karakter’ hebben
→ die bepaling laat toe om ‘kunstmatige loonsverhogingen’, 

vooral naar het einde van de loopbaan toe, te negeren, 
dixit de belastingadministratie

• Artikel 49 WIB 
• ‘kosten zijn maar aftrekbaar als zij tot doel hebben om voor 

de belastingplichtige belastbare inkomsten te verwerven 
of te behouden’

• een twintigtal arresten, inclusief van Cassatie, hebben deze 
bepaling toepasselijk verklaard op groeps- en IPT-premies 
– die dan ook op grond van dat artikel 49 verworpen werden –
wanneer het pensioenplan ‘op de valreep’ gesloten 
of (fors) verhoogd werd

Backservicefinanciering

80

Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten
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Onderhandse pensioenovereenkomst
• Eindcontrole 80%-grens ter gelegenheid van de uitkering
• (vennootschap ‘zeult’ 80%-grens mee ‘tot aan de uitgang’)

• Mogelijk probleem indien daling van de bezoldiging naar het einde 
van de loopbaan toe (quid notie laatste normale bezoldiging?)

• Administratieve vuistregel ter raming van het wettelijk pensioen versus
werkelijk wettelijk pensioen?

• Mogelijk probleem m.b.t. stijging VAPZ-/Riziv-pensioenkapitalen
• Mogelijk probleem indien wijziging burgerlijke staat
• Lagere omzettingscoëfficiënt rente/kapitaal 65 j. t.o.v. 60 j.
• …

Onderhandse 
pensioenovereenkomst

82

Inhoud
Vooraf: quid aangekondigde hervorming tweede pijler?

80%-grens: algemene context 

80%-grens op IPT-verzekeringen: de rekenparameters
• Verwacht pensioenkapitaal

• Referentiebezoldiging

• Geraamd wettelijk pensioen

• Loopbaanbreuk

• Verrekening van andere aanvullende pensioenen

• Omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

80%-grens op IPT-verzekeringen: backservicefinanciering

Aandachtspunten bij onderhandse pensioenovereenkomst

De 80%-grens op POZ-contracten
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80%-grens: POZ

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Parameters
• APK: aanvullend pensioen, uitgedrukt in kapitaal
• Ref.ink.: referentie-inkomen
• WP: geraamd wettelijk pensioen
• T≥ 2018: toekomstige loopbaanjaren > POZ

(+10 j. van vroegere activiteit < POZ, ten vroegste vanaf 1.1.2018)

• 40: normale duur van een volledige loopbaan
• AAPT : andere tweedepijlerpensioenen, uitgedrukt in jaarrente
• COEF: omzettingscoëfficiënt rente → kapitaal

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

83

80%-grens: POZ

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• 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 jaren, van de beroepsinkomsten 
(excl. meerwaarden) na aftrek van 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

84
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80%-grens: POZ

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• 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

85

80%-grens: POZ

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

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

- … (zie boek voor volledige lijst aangiftecodes)

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

86
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80%-grens: POZ

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Geraamd wettelijk pensioen zelfstandigen (WP)
• 25% van het referentie-inkomen, met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32

• maximum (2022): € 18.363,64

(bedragen nog te bevestigen door belastingadministratie)

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

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Te valoriseren loopbaanjaren (T≥ 2018)
• Sinds het kwartaal van het sluiten van de POZ gepresteerde 

en tot de einddatum van het contract nog te presteren jaren 
als zelfstandige zonder vennootschap

+ 

• maximum 10 jaren van vroegere beroepsactiviteit

• ongeacht statuut 
(zelfstandige met of zonder vennootschap, werknemer, ambtenaar)

• maar ten vroegste gerekend vanaf 1.1.2018 

• N ≥ 2018 = maximum 40 jaar

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

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Andere tweedepijlerpensioenen, in rente (AAPT)
• VAPZ
• Andere POZ-contracten
• Riziv-overeenkomsten
• Andere pensioenplannen
• Niet: 3de en 4de pijler

• Welk deel aanrekenen van die andere tweedepijlerpensioenen?
• Enkel het deel gevormd met premies betaald tijdens de jaren die 

gevaloriseerd worden in de teller van de loopbaanbreuk (T≥ 2018)
• Blijkbaar geldt die proratering niet enkel voor het VAPZ, maar ook 

voor de andere in rekening te brengen aanvullende pensioenen, 
zoals Riziv-pensioencontracten 
(cf. P.V. Smaers 22.2.2018 inzake Riziv-pensioencontracten)

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

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Hoe VAPZ prorateren?
• Exacte actuariële berekening 

(maar wat als POZ-verzekeraar ≠ VAPZ-verzekeraar?)

• Pragmatische benadering: tijdsevenredige methode 
(methode ‘gevalideerd’ door Minister van Financiën in antwoord op 
P.V. Smaers 13.2.2019)

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

‘Eigen’ 80%-grens in het POZ-stelsel

• Omzettingscoëfficiënt rente → kapitaal (COEF)

• Coëfficiënten ≥ 65 jaar
• getrouwd of wettelijk samenwonend: 16,1004

• niet getrouwd en niet wettelijk samenwonend: 13,4282

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

80%-grens in het POZ-stelsel: voorbeelden
• Gegevens

• Zelfstandige zonder vennootschap, 51 jaar, getrouwd

• Eindleeftijd POZ en VAPZ: 67 jaar

• VAPZ (gesloten in 2018)

• 3% instapkosten

• 1% rendement op jaarbasis

• POZ-contract gesloten op 1.1.2022 
(backservicejaren vanaf 1.1.2018)

92
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80%-grens: POZ
80%-grens in het POZ-stelsel: voorbeelden

• Voorbeeld 1
• Gegevens

• Ref.ink.: 20.000 (winst) + 4.000 (soc. bijdr.) + 1.600 (VAPZ) = € 25.600
• Bruto VAPZ-pensioenkapitaal: € 34.515

• Maximum POZ-pensioenkapitaal
• [[(0,8 x 25.600) – 17.332] x 20/40 - (34.515/16,1004)] x 16,1004 = € 0

• Voorbeeld 2
• Gegevens

• Ref.ink.: 25.000 (winst) + 5.000 (soc. bijdr.) + 2.000 (VAPZ) = € 32.000
• Bruto VAPZ-pensioenkapitaal: € 43.144

• Maximum POZ-pensioenkapitaal
• [[(0,8 x 32.000) – 17.332] x 20/40 - (43.144/16,1004)] x 16,1004 = € 23.413

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF
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80%-grens: POZ
80%-grens in het POZ-stelsel: voorbeelden

• Voorbeeld 3
• Gegevens

• Ref.ink.: 40.000 (winst) + 8.000 (soc. bijdr.) + 3.200 (VAPZ) = € 51.200
• Bruto VAPZ-pensioenkapitaal: € 69.030

• Maximum POZ-pensioenkapitaal
• [[(0,8 x 51.200) – 17.332] x 20/40 - (69.030/16,1004)] x 16,1004 = € 121.178

• Voorbeeld 4
• Gegevens

• Ref.ink.: 75.000 (winst) + 14.000 (soc. bijdr.) + 3.450 (VAPZ) = € 92.450
• Bruto VAPZ-pensioenkapitaal: € 74.423

• Maximum POZ-pensioenkapitaal
• [[(0,8 x 92.450) – 18.364] x 20/40 - (74.423/16,1004)] x 16,1004 = € 373.139

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF
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80%-grens: POZ
80%-grens in het POZ-stelsel: voorbeelden

• Voorbeeld 5
• Gegevens

• Ref.ink.: 100.000 (winst) + 18.000 (soc. bijdr.) + 3.450 (VAPZ) = € 121.450
• Bruto VAPZ-pensioenkapitaal: € 74.423

• Maximum POZ-pensioenkapitaal
• [[(0,8 x 121.450) - 18.364] x 20/40 - (74.423/16,1004)] x 16,1004 = € 559.903

• Conclusies
• De POZ heeft potentieel voor beterverdienende zelfstandigen 

die geen bedrijfsleider zijn
• Het POZ-kaliber is vaak zwaarder dan het VAPZ-kaliber, maar het 

VAPZ-stelsel is op zich fiscaal aantrekkelijker en blijft de ‘beste koop’
(POZ laat wel tak 23 toe)

• De 80%-grens vergt wat opzoekwerk en ook opvolging
• Het ‘POZ-potentieel’ zal in de loop der jaren stijgen (jaren ≥ 2018), 

met inbegrip van valorisatie van backservice-jaren

APK < [[ (80% Ref.ink. – WP) x T≥ 2018 / 40 ] – AAPT ] x COEF
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96nieuw boek
(maart 2022)

www.vereycken.be/nl/webshop
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www.vereycken.be/nl/webshop

boek (2020)
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www.vereycken.be/nl/webshop

boek (2019)
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voor verdere vragen

paul.vaneesbeeck@vereycken.be
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