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Welkom in deze digitale klas
“Elk nadeel heeft zijn voordeel”

 Digitale opleiding is niet hetzelfde als een fysieke samen zijn. 
 Het is vandaag moeilijk voor ons allemaal, maar we gaan er samen iets goeds 

van maken
 Enkele spelregels
 Klank uitzetten als je niet spreekt
 Gebruik de chatfunctie om te reageren
 Blijf aub bij de les, de verleiding om te multitasken is groot, maar je straft er 

vooral jezelf mee
 We proberen zo interactief mogelijk te zijn: stel vragen, veel vragen!! Maar 

liefst via de chat om ieder de kans te geven om tussen te komen
 Soms zal ik de vragen niet dadelijk, maar later beantwoorden
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Wie ben ik?

 Lange loopbaan
 AG
 Aegon België
 PwC
 Deloitte
 Integrale
 PROcrea Consulting

 Docent Leergang Pensioenrecht KU Leuven en 
masterprogramma financiële planning Flanders 
Business School

 Publiceert regelmatig
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Wie zijn jullie?
Even micro en camera aanzetten wanneer je dat gevraagd wordt

 Naam?
 Waar werk je?
 Wat doe je er?
 Waarom volg je deze opleiding?
 Wat wil je vandaag zeker horen?
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We behandelen een wel heel complexe wetgeving in maar 
enkele uren tijd

 De bedoeling is om een algemeen overzicht te geven
 Alles verandert voortdurend

 De opgegeven informatie en bedragen zijn meestal de meest recente
 Af en toe is dat misschien niet het geval en zijn ze intussen veranderd (bvb. door 

indexering)
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Het voorgaande even juridisch gekaderd

 PROcrea Consulting BV (Procrea) besteed veel zorg aan het samenstellen van de inhoud van 
de opleiding, en de tekst van deze presentatie. Procrea Consulting of NCOI Learning 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of 
onvolledigheid (in de meest ruime zin) van de informatie in deze presentatie. Zijzijn niet 
aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, of indirecte schade of boetes, of 
verliezen die het gevolg zijn van het gebruik van, of het vertrouwen op informatie opgenomen 
in deze presentatie.

 Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Procrea niet 
garanderen dat de informatie op ieder moment volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen 
rechten aan worden ontleend. Procrea is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele 
onvolkomenheden en/of onjuistheden.

 Wanneer we de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn' gebruiken, bedoelen we hier ook 'zij' en 'haar' 
mee. De keuze voor een consequent gebruik van mannelijke voornaamwoorden, betekent niet 
dat we geen belang hechten aan diversiteit. Het is een louter praktische overweging, in functie 
van de leesbaarheid.

 Deze website kan links bevatten naar websites die door derden worden aangeboden. Procrea 
controleert deze andere websites niet en heeft geen technische of inhoudelijke controle over 
die websites.
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Wat gaan we vandaag bespreken ?

De aanpak bij deze opleiding

Loontrekkende

1. Groepsverzekering
2. VAPW
3. IPT

Hoe?

 Wat ?
 Fiscaal voordeel bij 

bijdragen
 Belasting van de uitkering
 Belenen

Zelfstandige

4. IPT
5. VAPZ
6. POZ
7. RIZIV-contracten
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Wat is er mogelijk aan fiscaal gestimuleerde pensioenvorming voor 
werknemers ?

Wettelijk pensioen

Sectoraal pensioen
arbeiders

Sectoraal pensioen
bedienden

Ondernemingstoezegging voor alle werknemers

Ondernemingstoezegging voor een categorie van werknemers

IPT

Derde pijler: pensioensparen en langetermijnsparen

VAPW



© PROcrea 
     consulting  

9

De fiscaal gestimuleerde pensioenopbouw voor zelfstandigen

Wettelijk pensioen

Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Groeps-
verzekering

IPT
(WAPBL)

POZ
(WAPNP)

RIZIV-contracten

Derde pijler: pensioensparen en langetermijnsparen



Groepsverzekering voor 
loontrekkenden

1

Aanvullende pensioenen (grondige fiscale opleiding) november 2021
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1.1
Groepsverzekering: 

Wat ?
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Waarom zou een werkgever een pensioenplan willen invoeren ?
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Waarom zou een werknemer aan een pensioenplan willen aangesloten 
worden?
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 Behoefte

 Sociale bescherming

 Uitgesteld loon

 Ficale optimalisatiemogelijkheid

 Kapitalisatie

Sociaal recht

WAP

14

Fiscaal recht

Arbeidsrecht

Verzekeringsrecht

De wettelijke basis 
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Enkele begrippen (WAP)

 Aanvullend pensioen = uitkering bij pensionering of overlijden, bovenop het wettelijk 
pensioen

 Pensioentoezegging = toezegging van een aanvullend pensioen
 Pensioenstelsel = collectieve pensioentoezegging 

 ten gunste van meerdere werknemers (of bedrijfsleiders)
 Individuele pensioentoezegging = een occasionele, niet stelselmatige 

pensioentoezegging aan één werknemer
 Pensioenreglement = regels i.v.m. rechten en plichten van de partijen bij (collectief) 

pensioenstelsel
 Pensioenovereenkomst = regels i.v.m. rechten en plichten bij individuele 

pensioentoezegging
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Wie kan een aanvullend pensioen beheren ?

Sectorale 
inrichter / FBZ

Pensioenfonds OFP

Onderneming / 
werkgever

verzekeringsmaatschappij

Tak 21
algemeen fonds

multiwerkgever fonds

Tak 23
afgezonderd fonds
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De groepsverzekering

 Doel
 Verschaffen van extra-wettelijke voordelen (= aanvullend pensioen) aan 

personeelsleden en/of bedrijfsleiders bovenop het wettelijke rust- of 
overlevingspensioen 
(zie o.m. Com.IB 59/18 en KB-Leven art.44)

 Contracten
 Pensioenreglement = de spelregels bij een collectief pensioenstelsel

• rechten en plichten van de inrichter (= werkgever of rechtspersoon), de 
aangeslotene (= werknemer of bedrijfsleider) en de pensioeninstelling (= 
verzekeraar)

 Toelagecontract = toelagen werkgever
 Bijdragecontract = eigen bijdragen 

• in te houden op de bezoldigingen
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Sectoraal en ondernemingspensioenstelsel

 Ondernemingspensioenstelsels
 De werkgever beslist over de invoering

• De werkgever is de “inrichter” van het stelsel
 Maar soms moet een procedure gevolgd worden

• Indien er een “eigen bijdrage” van de werknemer is en het stelsel alle 
werknemers omvat is een ondernemings-CAO noodzakelijk, of moet de 
procedure “wijziging van het arbeidsreglement” toegepast worden

 Sectorale pensioenstelsels
 Het paritair (sub)comité beslist de invoering van het pensioenstelsel met CAO 
 Oprichting van een “inrichter” = paritair beheerde rechtspersoon
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Sectorale cao die een 
sectorpensioen
invoert

De werking van een sectorplan

Ondernemingsstelsel
Buiten het toepassingsgebied van de cao
Criteria bepaald in de cao door de sociale partners

Ondernemingsstelsel
Opting out
Criteria vastgelegd bij wet : gelijke verworven 
reserves, wel meedoen met het solidariteitsluik

paritair comité
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Gewoon en sociaal pensioenstelsel

 Sociale pensioenstelsels komen heel weinig voor
 Ingevoerd via CAO (of  bijzondere inspraakprocedure bij ontstentenis 

“overlegstructuur” – art.12 WAP)
 Voor alle werknemers (sector of werkgever)
 Bij KB voorgeschreven minimum “solidariteit” 

• Stortingen periodes arbeidsongeschiktheid of schorsing van de 
arbeidsovereenkomst  of  “aanvullende uitkering” bij arbeidsongeschiktheid, of 
rente bij ernstige ziekte, of verhoging van lopende rente, minstens 2 waarborgen ! 

• Minstens 4,4 % van de bijdragen aan het pensioenluik
 Paritair beheerd 
 Pensioenluik : alle winsten verdelen – wat betekent dit ?

 Voordelen: 
 Buiten loonnorm 
 Geen premietaks 4,4 %

 Quasi geen toepassing
 Enkele grote ondernemingen
 Enkele sectorale pensioenstelsels
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Gewoon en sociaal pensioenstelsel

 Sociale pensioenstelsels komen heel weinig voor
 Ingevoerd via CAO (of  bijzondere inspraakprocedure bij ontbreken van een  

“overlegstructuur” – art.12 WAP)
 Voor alle werknemers van de onderneming (via sector- of ondernemingsplan)
 Bij KB voorgeschreven minimum “solidariteit” 

• Stortingen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid of schorsing van 
de arbeidsovereenkomst  of  “aanvullende uitkering” bij 
arbeidsongeschiktheid, of rente bij ernstige ziekte, of verhoging van 
lopende rente, minstens 2 waarborgen ! 

 Minstens 4,4 % van de bijdragen aan het pensioenluik
 Paritair beheerd 
 Pensioenluik : alle winsten verdelen – wat betekent dit ?
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Welke pensioentoezegging ?

pensioen

pensioen
kost

kost

Vastebijdragetoezegging

vaste prestatie
defined benefit

vaste bijdrage
defined contribution
bijdrage + effectief rendement

? ?

?

“cash balance”: theoretische bijdrage + vast rendement
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Toezegging van het type vaste bijdrage

 De werkgever/sectorale inrichter verbindt er zich toe om een vaste bijdrage op vooraf 
bepaalde tijdstippen aan de pensioeninstelling te storten.

 Welke bijdragen worden gestort?
In het pensioenreglement is vooraf vastgelegd welke bijdragen (vb. jaarlijkse storting van 
X % van het loon aan de pensioeninstelling) op welke tijdstippen betaald worden. 

 Welke prestatie wordt opgebouwd voor de aangeslotene? 
 De bijdragen worden door de pensioeninstelling gekapitaliseerd volgens de regels uit het 

pensioenreglement tot ze aan de aangeslotene uitgekeerd worden.
 Dat kan zijn in verzekering met vast rendement – tak 21
 Dat kan zijn in verzekering met variabel rendement – tak 23
 Bij een pensioenfonds belegd in bevek
 …

23
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Het gezin vandaag
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De cafetaria groepsverzekering

 “A la carte” de prestaties kiezen
 Art. 35 KBWIB :

 § 2 : …bijdragen en premies mogen niet hoger zijn dan de bedragen die verschuldigd 
zijn krachtens het reglement ….dat op eenzelfde en niet discriminerende wijze voor 
het hele personeel of voor een bijzondere categorie van het personeel toegankelijk is 
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Het antwoord : cafetaria-groepsverzekering = keuze

Vrije 
aanwendingPremie

budget

overlijden

invaliditeit

sparen

Welke keuzemogelijkheden ?  

Keuze in beleggingsvorm ?
• Tak 21
• Tak 23
• Tak 21 en WD in TAK 23
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Welke waarborgen mogen voorzien worden in een cafetariaplan?

 WAP → “vrije besteding” van een zelfde premiebudget toegelaten
 “Zelfde budget” ≠ zelfde nominaal bedrag
 Theoretisch: 

1. Aanvullende pensioenen (leven en/of overlijden)
2. Aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, (beroeps)ziekte of (arbeids-)ongeval
3. Kosten ingevolge ziekte en/of ongeval:

• Medische kosten [hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve 
thuiszorg (ook gezinsleden)]

• Kosten afhankelijkheid (enkel WN of BL)
• Rente bij “ernstige aandoening”

4. Andere persoonsverzekeringen 
= aanvulling “sociale zekerheid”  
= uitkering bij huwelijk, geboorte, begrafeniskosten

 De facto enkel leven, overlijden, invaliditeit, premievrijstelling, soms ongevallenverzekering
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Aandachtspunten bij cafetariaplannen

 Een cafetariaplan moet in ieder geval “gedifferentieerd” worden beheerd, inzake premies, 
reserves, uitkeringen, in functie van:
 belastingvrijstelling van de premies in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider
 differentiatie inzake premietaksen

 Opgelet met een verplichte minimum overlijdensdekking 
 Gebruikt de verzekeraar geslachtsgebonden tarieven, dan ontstaat een indirecte 

discriminatie van mannen bij het kapitaal leven
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Toezegging van het type vaste prestatie

 De werkgever/sectorale inrichter verbindt er zich toe een welbepaalde prestatie op een bepaald 
ogenblik te vestigen (vb. rente bij pensionering gelijk aan Y % van het laatste loon verminderd met 
het wettelijk pensioen). 

 Welke prestatie wordt opgebouwd voor de aangeslotene? 
 Het pensioenreglement bepaalt vooraf welk kapitaal of welke rente uitgekeerd wordt aan de 

aangeslotene. 
 Welke bijdragen worden gestort? 

 De pensioeninstelling bepaalt de bijdragen die door de werkgever/sectorale inrichter gestort 
moeten worden om de beloofde prestatie op te bouwen.

 Het rendement speelt een belangrijke rol 

29
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Bij een vasteprestatietoezegging waarborgt de inrichter een 
resultaat en dus ook een financieel rendement

 Er wordt een kapitaal op de pensioenleeftijd beloofd
 Voorbeeld : (2x de jaarwedde tot de loongrens voor pensioen + 8 x het weddedeel 

boven die loongrens) x het aantal dienstjaren bij de firma/40
 Hoe meer financieel rendement, hoe minder pensioenbijdrage de firma moet betalen
 Bij vertrek wordt het kapitaal berekend in functie van de laatste wedde en de bereikte 

anciënniteit 
 De verworven reserve = de huidige waarde van die verworven prestatie, berekend 

aan een actualisatievoet die dikwijls nog 6% bedraagt, en aan de hand van een 
sterftetafel

 Brengen de pensioenbeleggingen minder op, dan moet er bijgepast worden
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De inrichter moet volgens de wet (WAP) bij vastebijdrage- en cash balance
stelsels een rendement waarborgen

 Basis 
 2020 = 85% van het gemiddeld rendement van OLO op 10 jaar

 Bij significante wijziging (+ of - 0,25) wordt de voet aangepast op 1 januari
 Er wordt in een vork voorzien :

 1,75% minimum
 3,75% maximum
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Niet verwarren tussen 2 rendementsgaranties: 
die van de inrichter en die van een verzekeraar (tak 21)

Contract met de 
verzekeraar

Pensioenbelofte

Waarborg van een rendement: 
Inrichter = verplichting door de WAP 

Verzekeraar = contractuele tariefintrest
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Een inrichter van een vastebijdragepensioenstelsel (de onderneming) krijgt 
dus een financiële verantwoordelijkheid

 De afrekening gebeurt
 Bij pensionering
 Of bij overdracht van de opgebouwde reserve nadat de aangeslotene de 

onderneming verliet
 In de huidige marktomstandigheden is er geen verzekeraar te vinden die deze waarborg 

wil overnemen
 Gewaarborgde intrest in het verzekeringscontract : rond 0 %
 Mogelijk nog een (niet gewaarborgde) winstdeelname
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Gevolg: potentieel een WAP-tekort

 De inrichter moet bijpassen als er een tekort zou bestaan
 Wanneer? Bij uitkeren, dit is bij pensionering of bij reserve overdracht
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Wat is een groep ?

 Fiscale wetgeving: 
 alle personeelsleden 
 of een bepaalde categorie

 Sociale wetgeving: 
 Verbod op “ongeoorloofd” onderscheid  (geen discriminatie) binnen een categorie  
 Vanaf 2019: dadelijk aansluiten

• Vroeger verplichte aansluiting voor werknemers vanaf 25 jaar – mag niet meer
 Vanaf 2019: dadelijk verworven rechten

• Vroeger verworven rechten: minstens na 1 jaar aansluiting – mag niet meer 
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Wat is een ongeoorloofd onderscheid ?

 Verboden: ieder onderscheid tussen personen die zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden, dat niet berust op een objectief criterium en niet redelijk verantwoord is (art.14 
WAP en omzendbrief 2/8/1996)   (d.w.z. o.a. geen “kunstmatige” categorieën)

 Antidiscriminatiewetten zijn expliciet van toepassing:
 racisme of xenofobie (= afkeer van al wat vreemd is) (W. 30/7/1981)
 deeltijdse werknemers (W. 5/3/2002)
 werknemers met een overeenkomst van bepaalde duur (W. 5/6/2002)
 vrouwen en mannen (W. 10/5/2007)
 andere vormen van discriminatie (W. 10/5/2007)
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Wat is een ongeoorloofd onderscheid ? - vervolg

 Voorbeeld: toekennen overlevingspensioen aan mannelijke of vrouwelijke begunstigden 
alleen

 Niet toegelaten:
 Pensioentoezegging afhankelijk van een medisch onderzoek
 Maar : een medisch onderzoek is toegelaten 

• indien vrije keuze rust - of overlevingspensioen (cafetaria)
• indien kapitaal overlijden > 150 % kapitaal leven, 
• indien er niet meer dan 10 verzekerden zijn maar de aansluiting is niet afhankelijk 

van het resultaat (evt. wel bijpremies) (art.13 WAP)
 Toekenning afhankelijk van een bijkomende beslissing van de  werkgever
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Aansluiting is verplicht

 Zowel op basis van fiscale als sociale wetgeving
 Wie tot de “categorie” behoort moet verplicht aansluiten 

 ook deeltijdsen, 
 ook werknemers met een contract van bepaalde duur (art.14 WAP)

 Uitzondering : personeelsleden of bedrijfsleiders in dienst bij de start van een 
groepsverzekering kunnen aansluiting weigeren of uitstellen, 
 tenzij voor werknemers bij een groepsverzekering ingevoerd met CAO
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Voorbeelden van categorie

 “de kaderleden” (volgens organigram)
 “de zaakvoerders” of “de bestuurders”
 Indien het de bedoeling is een aanvullend pensioen te voorzien voor 1 zelfstandig 

persoon, dan beter een individuele pensioentoezegging (IPT) en geen groepsverzekering 
voor:
 “voorzitters raad van bestuur”
 “bedrijfsleiders met bezoldiging > X EUR”
 “zaakvoerders oprichters”
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De discussie over categorieën kreeg een staartje…

 Vandaag hebben veel ondernemingen aparte toezeggingen voor arbeiders en bedienden
 Maar vormt het onderscheid tussen arbeiders en bedienden op zich niet een discriminatie ?
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Een veel voorkomende situatie in ondernemingen

Aanvullend pensioen

65

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia5-yBhffKAhXEC5oKHQ7PC1sQjRwIBw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bediende-i22425.html&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNELvzlDLUveN6hD1dSB_un4bcI5SA&ust=1455531898520218


© PROcrea 
     consulting  

42

De wet van mei 2014 voorziet twee datums en drie periodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende 
behandeling van 

arbeiders en 
bedienden vormt 

geen discriminatie 

Verschillende behandeling van 
arbeiders en bedienden vormt 

geen discriminatie 
als het verschil al bestond voor 

1/1/2015 

Verschillende 
behandeling van 

arbeiders en 
bedienden is een 

discriminatie 

Sectoren aan zet tot 2023 

Ondernemingen aan zet tot 2025 

Werknemer kan planwijziging weigeren en in het oude plan blijven 

IPA: 5 jaar uitstel
(2023→2027
2025→2030)
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Sectoren die al een aanvullend pensioenstelsel voorzien, moeten de 
verschillen wegwerken tegen 1/1/2023 2027

 De solidariteit in financiering moet geregeld worden, en de wet legt vormvereisten 
op voor de statuten van de inrichter, en voor de sectorale cao

 Wie gaat er meedoen met het sectorale eenheidsstelsel ?

 Ondernemingen die al een aanvullend pensioenstelsel voorzien, moeten de 
verschillen wegwerken tegen 1/1/2025 2030
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Wat moet een onderneming doen die een pensioenstelsel heeft 
dat niet ‘eenheidsstatuut-proof is?

 Standstill respecteren tijdens N2
 Niet-discriminatie gekoppeld aan “inschrijving in een traject om de verschillen in 

behandeling tegen de cut-off date te beëindigen”
 De memorie van toelichting stelt dat de onderneming: 

 Contact kan opnemen met pensioeninstelling / provider / consultant 
 Kostensimulaties kan vragen 
 De situatie kan bespreken in de ondernemingsraad OR 

 Wachten op sectoraal overleg ?
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Een groepsverzekeringscontract

 Algemene voorwaarden (voor ± alle groepsverzekeringen)
 voorwaarden volgens wetgeving
 waarborgen
 administratieve bepalingen

 Bijzondere voorwaarden (specifiek voor onderneming = verzekeringnemer)
 omschrijving categorie (= wie is aangeslotene ?)
 voordelen
 financiering
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Een groepsverzekeringscontract (vervolg)

 Individuele polis (per aangeslotene = verzekerde = werknemer of bedrijfsleider) 
 Waarborgen
 Premies
 Verworven rechten
 Jaarlijkse actualisering = pensioenoverzicht 

• o.a. verworven reserve 
• Gegevens waarop de rechten gebaseerd werden
• Financieringsniveau huidig en vorig jaar

 Pensioenoverzichten met de toestand op 1 januari worden opgeladen in DB2P 
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1.2
Groepsverzekering: 
het fiscale voordeel 

bij de 
bijdragebetaling
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Groepsverzekering fiscaal

 Art. 52,3°, b van het Wetboek Inkomstenbelastingen
 Beroepskosten omvatten o.a. : de werkgeversbijdragen - en premies gestort ter 

uitvoering van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood 
voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden

 Art. 35, § 1, 2° KBWIB :  die bijdragen en premies moeten betaald worden ter uitvoering 
van :

• ofwel een reglement van groepsverzekering dat beantwoordt aan de 
voorwaarden gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke 
reglementen; 

 De premie is aftrekbaar, tenzij….misbruiken (= bijvoorbeeld kort voor de vereffening 
van de vennootschap nog een belangrijke toezegging doen met backservice).

 De persoonlijke bijdrage:
 Belastingvermindering van 30 % van de bijdrage
 De bijdrage moet ingehouden worden op het loon
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Bij groepsverzekering

 Groepsverzekeraar
 Fiscaal attest, met bevestiging respect van de 80 % grens; 
 Tevens attest bij overschrijding van de 80 % grens (art.35 § 5 KBWIB)

 Werkgever 
 Informatiefiche  (art.35 § 6 KBWIB)
 Indienen voor 31 maart
 Aangifte aan DB2P (via verzekeraar)



© PROcrea 
     consulting  

50

Fiscaliteit: welke elementen beïnvloeden het rendement

 Aftrekmogelijkheid
 Belasting bij uitkeren

 Aanslagvoet
 Gemeentetaks

 Belasting ‘onderweg’
 Premietaks
 Belasting op rendement

 Sociale bijdragen
 Bij premiebetaling 
 Bij uitkering

• ZIV bijdrage
• Solidariteitsbijdrage
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Loon of pensioen ? – een didactisch bedoeld voorbeeld aan intrestvoorwaarden die vandaag 
wellicht niet meer haalbaar zijn

PARAMETERS
totale kost 127 tariefintrest verzekering 0,25 %
belastingvoet hoogste schijf 45 % winstdeelname 1,50 %
gemeentetaks 7 % kosten verzekeraar 3,00 %
beginleeftijd 40 jaar
eindleeftijd 67 jaar beleggingsopbrengst 1,75 % netto
LOON LOON WERKGEVERSBIJDRAGE WERKNEMERSBIJDRAGE
sociale bijdragen loonkost 127,00 kost 127,00 kost 127,00
45 % hoogste schijf (23720-41060€) sociale zekerheid werkge 27,00 sociale bijdrage 9,93 sociale zekerheid werkge 27,00
netto loon wordt belegd brutoloon 100,00 premietaks 4,93 brutoloon 100,00

sociale zekerheid werkne 13,07 werkgeversbijdrage 112,13 sociale zekerheid werkne 13,07
WERKGEVERSBIJDRAGE belastbaar 86,93 geinvesteerd deel 108,77 belastbaar 86,93
sociale bijdrage 8,86% belasting 41,86 verzekerd kapitaal 3.041,77 belasting 41,86
premietaks 4,4% netto 45,07 winstdeelname 736,58 netto 45,07
geinvesteerd: bruto bijdrage - kosten netto tot de eindleeftijd 1.216,98 totale uitkering 3.778,35 belastingvermindering 19,32
ZIV bijdrage 3,55% (vanaf 1.597;01 euro) beleggingsopbrengst 348,77 RIZIV-bijdrage 134,13 persoonlijke bijdrage 64,39
solidariteitsbijdrage 2% (vanaf 2.478,96 €) eindwaarde 1.565,75 solidariteitsbijdrage 75,57 premietaks 2,71
belasting voor 67 :20/18/16,5% + GT belasting 307,41 geinvesteerd deel 59,83
belasting vanaf 67 :10% + GT eindwaarde 3.261,25 verzekerd kapitaal 1.673,09

winstdeelname 405,15
WERKNEMERSBIJDRAGE totale uitkering 2.078,24
sociale bijdragen RIZIV-bijdrage 73,78
belastingvermindering 30% premie solidariteitsbijdrage 41,56
premietaks 4,4% belasting 169,08
bijdrage: netto+belastingvermindering eindwaarde 1.793,81
geinvesteerd: bruto bijdrage - kosten
RIZIV bijdrage 3,55%
solidariteitsbijdrage 2%
belasting 10% + gemeentetaks

het nettoloon wordt gespaard meeropbrengst 1.695,50 meeropbrengst 228,06
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Fiscaal vrijgestelde pensioenbijdrage : men mag maximum 80% van het 
loon / inkomen bereiken 

Inkomen / loon

Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen

40 dienstjaren

Kapitaal = [(80% S - WP) x diensttijd / 40] x omzettingsfactor

Zie  verder
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Premietaksen

 “Gewone” collectieve toezegging : 4,4 %
 Cafetariaplan : 4,4 % als

 Het plan zonder discriminatie toegankelijk is voor alle werknemers of bedrijfsleiders, 
of een bijzondere categorie

 Het plan gedifferentieerd wordt beheerd (per waarborg inzake stortingen, 
voorzieningen, uitkeringen)

 Er geen uitsluiting op basis van medisch onderzoek bestaat voor de 
standaarddekking, indien meer dan 10 personen aangesloten zijn (m.b.t. waarborgen 
overlijden, arbeidsongeschiktheid, medische kosten)

 Anders 9,25 %
 Sociale toezegging : 0 %
 Individuele toezegging bij arbeidsongeschiktheid: 9,25 %
 Medische kosten : altijd 9,25 %
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De zogenaamde “Wijninckx-bijdrage”
Hoge aanvullende pensioenen worden geviseerd

 Initieel wilde men aanvullende pensioenen die hoger lagen dan het maximum pensioen in de 
openbare sector (81.622,85 euro) niet langer aftrekbaar maken
 Veel tegenwind

 Voorlopige regeling vanaf 2012 : bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 %, later 3% indien 
de som van de pensioenbijdragen > 30.000 EUR (geïndexeerd = 31.212 in 2016, 32 472 in 2017)
 Vennootschappen moeten aangifte doen
 Pensioeninstellingen moeten het RSVZ verwittigen als de premie meer dan 30.000 EUR 

bedraagt
 VAPZ en RIZIV contracten worden niet mee gerekend

 Definitieve regeling vanaf 2019
 Controle via Sigedis
 3 % op alle premies indien het pensioen hoger ligt dan het maximale ambtenarenpensioen
 Voor het bijdragejaar N gebruikt men de parameters van het jaar N-1, dus voor de bijdrage 

2021 die van 2020
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De zogenaamde “Wijninckx-bijdrage”
Hoge aanvullende pensioenen worden geviseerd

 Initieel wilde men aanvullende pensioenen die hoger lagen dan het maximum pensioen in de 
openbare sector (80 024,15 euro) niet langer aftrekbaar maken
 Veel tegenwind

 Voorlopige regeling vanaf 2012 : bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5 %, later 3% indien 
de som van de pensioenbijdragen > 30.000 EUR (geïndexeerd = 31.212 in 2016, 32 472 in 2017)
 Vennootschappen moeten aangifte doen
 Pensioeninstellingen moeten RSVZ verwittigen als de premie meer dan 30.000 EUR bedraagt
 VAPZ en RIZIV contracten worden niet mee gerekend

 Regeling vanaf dit jaar
 Controle via Sigedis
 3 % op alle premies indien het pensioen hoger ligt dan het maximale ambtenarenpensioen
 Voor het bijdragejaar N gebruikt men de parameters van het jaar N-1, dus voor de bijdrage 

2020 die van 2019
 De onderneming ontvangt een vraag om betaling, en kan controleren via een beveiligde 

website
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Wijninckxbijdrage op hoge pensioenen (bedragen voor 2020)

GROEPSV.
+ PENS. 
FONDS

RIZIVSECTOR
STELSEL VAPW

INTERNE 
BELOFTE

+ BLV
IPT POZ VAPZ

VERWORVEN 
RESERVE JAAR X

VERWORVEN 
RESERVE JAAR X-1 + 

GEM OLO INTREST 6J
0,801% voor 2020 

MIN

: 28,513054

AANVULLEND 
PENSIOEN

WETTELIJK 
PENSIOEN

LOONTREKKENDE:
50% LOONGRENS WP 

(58.446,94) x N/45

ZELFSTANDIGE:
25% GRENS RSVZ 

(59.795,61) x N/45

ALS KAP > 2,265 mio X N/45
WIJNINCKXBIJDRAGE 3% VAN AANVULLEND PENSIOEN
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1.3
Groepsverzekering: 

belasten van de 
uitkeringen 
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Ogenblik van belastbaarheid : circulaire van 9/9/14

 De Com. IB verwijst naar het kwijtschrift van de verzekeraar, dit is achterhaald
 De toekenning van een aanvullend pensioen vindt plaats in de volgende gevallen :

 wanneer tegoeden worden overgeschreven op de bankrekening van de verkrijger;
 wanneer het kapitaal op verzoek van de begunstigde wordt omgezet in een rente;
 wanneer het kapitaal op verzoek van de begunstigde wordt overgedragen
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Wat is belastbaar ?

 Groepsverzekering :
 Kapitaal belastbaar, 
 Winstdeelname niet 

• Maar wel 9,25 % niet-aftrekbare taks op de dotatie van de verzekeraar
• Kost = ± 11,5 % bij 25% vennootschapsbelasting

 Voorzorgsinstelling (= pensioenfonds = instelling voor bedrijfspensioenvoorziening) : 
 Volledige uitkering belastbaar
 Dit is ook het geval bij een intern gefinancierde individuele toezegging
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Wanneer het pensioen opnemen? 

 Wet van 18/12/2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de 
aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de 
rustpensioenen

 Algemeen principe : aanvullend pensioen wordt uitgekeerd bij het effectief ingaan van het wettelijk 
pensioen
 Collectieve regelingen
 IPT
 VAPZ, VAPW, POZ 
 Werknemers en zelfstandigen

 Die effectieve pensioenleeftijd kan voor of na 65 jaar liggen, men moet dan het aanvullend 
pensioen opnemen

 Uitzonderingen 
 wie op de wettelijke pensioenleeftijd verder werkt en het wettelijk  pensioen niet opneemt
 wie vervroegd pensioen zou kunnen opnemen, maar dat niet doet
 overgangsregeling
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De pensioenleeftijd bedraagt vandaag nog 65 jaar

 Normale datum = de 1ste van de maand na de 65ste verjaardag
 Men kan vervroegd met pensioen vertrekken
 Men moet niet op pensioen gaan (arbeidscontract van onbepaalde duur)

61

Mag ik op pensioen gaan ?
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(Vervroegd) met pensioen gaan: loopbaanvoorwaarden

vroegste 
leeftijd 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 normaal

2012 35
2013 40 38
2014 40 39
2015 41 41 40 65
2016 42 41 40
2017 43 42 41
2018 43 42 41
2019 44 43 42
2021 44 43 42 65
2025 44 43 42 66
2030 44 43 42 67

2
3

Beginnen 
werken

2021: 
Vroegste 
pensioen

2025: 
Vroegste 
pensioen

2030: 
Vroegste 
pensioen

16 60 60 60

17 61 61 61

18 61 61 61

19 62 62 62

20 62 63 63

21 63 63 63

22 64 64 64

23 65 65 65

24 65 66 66

25 65 66 67

Mag ik op pensioen gaan ?
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Wanneer komt een jaar in aanmerking als loopbaanjaar voor de 
opening van het recht op pensioen ?

 Elk kalenderjaar met minstens 104 voltijdse dagen
 Men rekent nog in 6 dagen week (= 312 dagen in een jaar), dus 104 dagen komt 

overeen met 4 maanden voltijds werken
 Deeltijds werken wordt omgerekend naar een voltijds equivalent

 Sommige periodes tellen niet mee :
 studiejaren die men regulariseerde, 
 jaren die gedekt zijn door vrijwillige bijdragen bij tijdskrediet, 
 jaren waarvoor men pensioen krijgt als uit de echt gescheiden echtgenoot.

 Legerdienst of burgerdienst als gewetensbezwaarde tellen mee
 Voor een zelfstandige: een kalenderjaar telt wanneer men gedurende 2 kwartalen 

minstens de minimumbijdrage betaalde
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Overgangsregeling m.b.t. de opname van het aanvullend 
pensioenkapitaal

 Voor wie geboren is voor 1962
 Als het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst het toelaat, opname vanaf

 60 jaar indien geboren voor 1959 (in 2021 ouder dan 63)
 61 jaar indien geboren in 1959 (in 2021 63 jaar)
 62 jaar indien geboren in 1960 (in 2021 61 jaar)
 63 jaar indien geboren in 1961 (in 2021 60 jaar)
 60 jaar voor wie na 55 jaar ontslagen is of op brugpensioen gaat op basis van een 

herstructureringsplan neergelegd voor 1/10/2015
 Een werknemers blijft het aanvullend pensioen genieten tenzij hij effectief gepensioneerd is
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Wanneer uitkeren ? De pensioenleeftijd in contracten

 Nieuwe pensioenregelingen moeten minimaal een pensioenleeftijd van 65 jaar voorzien
 In op 1/1/2016 bestaande regelingen moet de contractuele leeftijd niet aangepast worden
 Voor jongere mensen wordt de wettelijke pensioenleeftijd 66 of 67 jaar
 Men mag de ‘op de datum van afsluiting geldende pensioenleeftijd’ gebruiken, nu is dat 65 jaar
 In op 1/1/2016 bestaande groepsverzekeringen voor werknemers en bedrijfsleiders moet de 

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

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

 Voor bestaande pensioenstelsels, kan de pensioenleeftijd van het pensioenreglement niet lager zijn 
dan de in voege zijnde wettelijke pensioenleeftijd voor de werknemers die in dienst treden vanaf 1 
januari 2019 (art 63/8 WAP). Dat gaat toegepast moeten worden vanaf 2025,



© PROcrea 
     consulting  

66

Wat zit er in de pijplijn?

 Wetsvoorstel 54/3578 met betrekking tot deeltijds pensioen
 Goedgekeurd in de ministerraad, maar door de val van de regering geen wet geworden
 Terug ingediend in het parlement, niet gestemd geraakt
 Opgenomen in het regeerakkoord
 Wat?

 Opname vanaf de wettelijke of vervroegde pensioenleeftijd
 80% tewerkstelling in de laatste 12 maanden (dmfa aangiften) met enkele 

gelijkstellingen
 Men ontvangt een deeltijd ‘initieel pensioen’
 Men bouwt nog verder wettelijke en aanvullende pensioenrechten op in functie van 

de gepresteerde arbeid
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ZIV- en solidariteitsbijdrage

 Een bijdrage op pensioen
 Wettelijk pensioen
 Aanvullend pensioenkapitaal wordt omgezet in een theoretisch aanvullend pensioen

• Voorbeeld op 65 jaar : kapitaal :12,4 en : 12 = maandbedrag theoretisch pensioen
 Beide worden samengeteld

 Afhoudingen als bepaalde grenzen overschreden worden
 De verzekeraar ingehouden bedrag geldt als een soort van ‘voorschot’
 Verrekening op het wettelijk pensioen
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2de pijlerkapitalen worden omgezet in fictieve renten
Voor iedere toepassing een andere basis

Waarvoor Omzettingscoëfficiënt Jaarrente die overeenstemt met een 
kapitaal van 100.000 euro

80%-grens
11,3761 
16,1004

8.79,36 euro
6.211,03 euro

Wijninckx-bijdrage 28,513054 3.507,15 euro
ZIV- en 

solidariteitsbijdrage 12,40 8.064,52  euro

Renterecht WAP
17,6847 (M) 
20,2463 (V)

5.654,61 euro (M) 
4.939,17 euro (V)

Renterecht VAPZ
21,97 (M)
25,79 (V)

4.551,66 euro (M)
3.877,47 euro (V)
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ZIV bijdrage bij uitkering

 = 3,55 % op brutobedrag uitkering (= kapitaal en/of rente + winstdeelname)
 voor werknemers + zelfstandigen, 
 bij overlijden enkel indien er wordt uitgekeerd aan de echtgenoot” (= enkel op “aanvulling” 

bij een wettelijk pensioen)
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De ZIV-bijdrage

Totaal maandelijks brutobedrag (geïndexeerd) inhouding

Alleenstaande

< 1 628,97 EUR geen inhouding

van 1 628,98 EUR tot en met 1 688,91 EUR van 0,01 EUR tot 59,85 EUR (berekend op het bruto 
geïndexeerd maandbedrag - 1 628,96)

> 1 688,91 EUR 3,55 % van het brutobedrag

Met gezinslast

< 1 930,56 EUR geen afhouding

van 1 930,56 EUR tot en met 2 001,62 EUR van 0,01 EUR tot 71,07 EUR (berekend op het bruto 
geïndexeerd maandbedrag - 1 930,55)

> 2 001,62 EUR 3,55 % van het brutobedrag

bedragen op 1/9/2021

Hoe veel pensioen?
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De solidariteitsbijdrage

bedragen op 1/9/2020

Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als 
alleenstaande begrepen tussen: Solidariteitsbijdrage

0,01 EUR en 2 646,32 EUR 0

2 646,33 EUR en 2 728,15 EUR (brutobedrag - 2 646,32) x 0,5

2 728,16 EUR en 2 931,02 EUR brutobedrag x 0,015

2 931,03 EUR en 2 961,55 EUR (brutobedrag - 2 931,02) x 0,5 + 43,97

vanaf 2 961,55 EUR brutobedrag x 0,02

Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen 
begrepen tussen: Solidariteitsbijdrage

0,01 EUR en 3 059,47 EUR 0

3 059,48 EUR en 3 154,07 EUR (brutobedrag - 3 059,47) x 0,5

3 154,08 EUR en 3 353,03 EUR brutobedrag x 0,015 

3 353,04 EUR en 3 387,95 EUR (brutobedrag - 3 353,03) x 0,5 + 50,30

vanaf 3 387,96 EUR brutobedrag x 0,02
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Het belastingtarief van kapitaalsuitkeringen

20 %

18 %

16,5 %

10 %

0% 5% 10% 15% 20% 25%

60 jaar

61 jaar

62 jaar

blijven werken tot 65 jaar

Belastingvoet (%) zonder belasting gemeente 

Behalve : voor intern gefinancierde beloften : 16,5 %
bij effectieve pensionering : 16,5  %
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Het belastingtarief

 Voortkomend uit werkgeverstoelage : 20 %, 18 %, 16,5 of 10 %
 Voortkomend uit eigen bijdrage 10 %, 

 tenzij van voor 1993 :16,5 %
 10 % bij actief blijven tot wettelijke pensioenleeftijd of pensioen na 45 jaar loopbaan

 Wettelijke pensioenleeftijd = 65 j. 
• Tenzij : varend  (= 60 j.) en vliegend (= 55 j.) personeel en mijnwerkers 
• Let op: 65 j. …. ook voor “sportbeoefenaars” !

 Referteperiode = in 3 jaar vóór wettelijke pensioenleeftijd ononderbroken 
beroepsactief

 Gelijkgesteld met “beroepsactief”: werkloosheid, “deeltijdse” arbeid (Minister = min. 
50 % van voltijdse regeling), arbeidsongeschiktheid, tenzij bij “gewone” ziekte of 
ongeval en de AO is beëindigd, brugpensioen met beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt
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De nieuwe uitkeringsleeftijden hebben een invloed

 Het 18% en 20% tarief zal de facto nog maar zelden bestaan
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Het 10 % tarief op 65 jaar

 Niet gelijkgesteld met “beroepsactief”: 
 werkhervatting (of verder werken) na vervroegde pensionering 
 jaren van volledige stopzetting bij overlevingspensioen

 Voor zelfstandige = beroepsactief 
 = sociale bijdragen betalen als zelfstandige in hoofdberoep;
 volledige erkende arbeidsongeschiktheid

 Niet gelijkgesteld : (al dan niet vergoed) mandaat behouden of
arbeidsactiviteit na vervroegde pensionering
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Bedrijfsvoorheffing op kapitalen

 Bedrijfsvoorheffing indien het kapitaal belastbaar is

 tegen 20 % : B.V. = 20,19 %
 tegen 18 % : B.V. = 18,17 %
 tegen 16,5 % : B.V. = 16,66 %
 tegen 10 % : B.V. = 10,09 %
 volgens omzettingsrente = 11,11 %
 marginaal of tegen 33 % = 33,31 %
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Bedrijfsvoorheffing op renten

Jaarbedrag rente in euro % bedrijfsvoorheffing

Tot 1.790 0
1.790,01 – 2.990 11,11 %
2.990,01 – 8.900 16,15 %
8.900,01 – 14.820 21,20 %
14.820,01 – 29.640 27,25 %
29.640,01 – 44.460 32,30 %
Boven 44.460 37,35 %
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Fiscale fiches

 “Gewone” ingehouden werknemersbijdrage = code 285,
loonfiche 281.10

 “Individuele voortzetting” = code 283, loonfiche 281.10
 Kapitaal groepsverzekering = individuele pensioenfiche 281.11
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Successierechten

 Overlijden verzekerde : aangifte, lijst 201
 Overlijden Werknemer

 Indien begunstigde = overlevende echtgenoot en/of
kinderen < 21 j. : geen successierechten 

 Wat met het arrest van het grondwettelijk hof waardoor bij gemeenschap van 
goederen en scheiding de helft aan de ex toekomt ?

 Let op: geen vrijstelling bij IPT-verzekering
 Overlijden zelfstandig bedrijfsleider

 Indien begunstigde = overlevende echtgenoot en gehuwd met “gemeenschap” : 
successie op 1/2 uitkering

 Alle andere gevallen = successie op volledige uitkering



Het vrij aanvullend pensioen 
voor loontrekkenden

2

Aanvullende pensioenen (grondige fiscale opleiding) november 2021
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Het VAPW

 De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27/12/2018
 De wet trad in werking op 27 maart 2019 (3 maanden na de publicatie in het Belgisch 

Staatsblad
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Wat ?

 Een werknemer die geen of een klein aanvullend ondernemingspensioen heeft, kan zelf 
bij sparen
 Sparen: tak 21 of tak 23
 En/of overlijdensdekking

 Het is een persoonlijke bijdrage
 er is geen rendementswaarborg 
 en ook geen recht op omzetting van het kapitaal in een rente aan een gewaarborgde 

omzettingsfactor
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Hoeveel ? Stap 1 van de berekening

 De werknemer kiest zelf het bedrag van zijn bijdrage
 Dit kan in principe jaarlijks

 Maximum 3 % van de referentie bruto jaarbezoldiging
 Als dit maximum < 1.691,28 euro*, mag de bijdrage opgetrokken worden tot die 1.620*
 Men bereikt dit maximum bij een RSZ-jaarloon van 54.000 euro. Wie meer verdient dan 

ongeveer 3.880 euro per maand kan dus meer dan 1.620* euro storten
 Ook voor parttimers kan de bijdrage 1.600* euro bedragen
 * 980 euro geïndexeerd volgens art 178, §3 eerste lid WIB92. Voor het aanslagjaar 2021 

bedraagt dit bedrag 1.620 euro (1.701,72 met 4,4% taks inbegrepen)
 De referentiebezoldiging is die van 2 jaar voordien
 De aan de RSZ onderworpen bezoldiging van dat jaar, eventueel bij meerdere werkgevers

2019 2020 2021
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Voorbeeld

 Een werknemer verdiende in 2018 een loon van 42.620 euro (het aan RSZ onderworpen loon – zie 
loonfiches)

 3 % daarvan = 1.278,60 euro
 1.278,60 is minder dan 1.620 euro
 Het resultaat van stap 1 van de berekening levert een mogelijke bijdrage van 1.620 euro
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Hoeveel ? Stap 2 van de berekening

 Het kan zijn dat voor de werknemer in het referentiejaar al een klein aanvullend pensioen 
opgebouwd werd
 Een aanvullend pensioen dat onder de WAP valt:

• Groepsverzekering, pensioenfonds, sectoraal pensioen, IPT voor loontrekkende, 
pensioeneis

• Pensioenvoordelen opgebouwd als zelfstandige (bijvoorbeeld IPT, VAPZ) moeten niet 
meegeteld worden

 Dan moet de aangroei van de reserve mee in rekening gebracht worden
 Gecorrigeerd op basis van een fictief rendement 
 = gemiddelde intrestvoet van OLO’s op 10 jaar gedurende 6 kalenderjaren voorafgaand aan 

het voorafgaande jaar (van jaar n-7 tot en met jaar n-2) (0,801%)
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Voorbeeld

 Verworven reserve op 1/1/2019: 18.500 euro
 Verworven reserve op 1/1/2020 : 19.200 euro
 Verschil = 19.200 – 18.500 = 700 euro
 Maar hier moet nog een forfaitair berekend rendement afgetrokken worden
 Fictief rendement = gemiddeld rendement OLO op 10 jaar 

 0,8 % voor 2019 (geschat)
 Rendementsgezuiverde WAP-aangroei

 19.200 – (18.500 x 0,8) = 552 euro
 In 2020 toegelaten bijdrage = 1.620 – 552 = 1.068 euro
 U moet die berekening niet zelf maken, de informatie bevindt zich op de persoonlijke pagina van 

mypension.be
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De VAPW praktisch

 De werknemer kiest de verzekeraar
 Hij mag nadien nog van verzekeraar veranderen
 Hij mag 2 x per jaar het VAPW aanpassen of stopzetten

 De werknemer moet de werkgever 2 maanden vooraf informeren (= kalenderdagen) dat hij een 
contract sloot; Hij bezorgt hem:
 Het op zijn verloning in te houden bedrag en de periodiciteit van de inhouding
 Een attest van de pensioeninstelling die bevestigt dat een VAPW pensioenovereenkomst wordt 

afgesloten en met vermelding van
• de identiteit, het adres en de bankgegevens van de pensioeninstelling
• de contactgegevens bij de pensioeninstelling

 De werkgever moet de bijdrage inhouden op het loon, en de pensioenbijdrage vermelden op de 
fiscale fiche

 Een werkgever kan een raamakkoord sluiten met een verzekeraar, maar de werknemer moet dit 
niet volgen
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Er mankeren nog beschermingsmaatregelen voor de werknemer

 Een in ministerraad overlegd KB op advies van de FSMA
 Informatieverstrekking bij het afsluiten
 Verbod op bepaalde activa
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Fiscaal regime van het VAPW

Premietaks 4,4 %
Belastingvermindering 30 %
ZIV-bijdrage op uitkering 3,55 %
Solidariteitsbijdrage op uitkering 0 – 2 %
Personenbelasting 10 % + gemeentetaks

33% bij vervroegde uitkering (in principe quasi 
niet mogelijk)
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Pensioen of bonusregeling?
Type bonus: Extra 

bezoldiging
Warrant Niet-

recurrente
bonus

(cao nr. 90)

Winst-
premie 
(Ven B 

29,58%)

Winst-
premie 
(Ven B 

20,40%)

Pensioen-
toezegging 

(16,5%)

Pensioen-
toezegging 

(10%)

Brutokostprijs werkgever: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Venn.belasting (29,58%): - 295,80
Venn.belasting (KMO's: 20,40%): - 204,00
RSZ-werkgever (27,14%): - 213,47
RSZ-werkgever (25%): - 200
RSZ-werkgever (8,86%): - 78,23 - 78,23
Premietaks (4,4%): - 38,85 - 38,85
Bruto: 786,53 1.000,00 800 704,20 796,00 882,92 882,92
RSZ-werknemer (13,07%): - 102,80 - 104,56 - 92,04 - 104,04
Riziv-bijdrage (3,55%): - 31,34 - 31,34
Solidariteitsbijdrage (2%): - 17,66 - 17,66
Beurstaks (0,35%): - 3,50
Pers.belasting (50% +6% gem.): - 362,38 - 528,15
Belasting (7%): - 42,85 - 48,44
Pers.belasting (16,5% + 6% gem.): - 145,85
Pers.belasting (10% + 6% gem.): - 88,40
Netto voor werknemer: 321,35 468,36 695,44 569,31 643,53 688,07 745,53
Netto (% t.o.v. kostprijs): 32,14% 46,84% 69,54% 56,93% 64,35% 68,81% 74,55%



De individuele 
pensioentoezegging voor 
loontrekkenden 

3

Aanvullende pensioenen (grondige fiscale opleiding) november 2021
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Men kan ook een IPT aan een loontrekkende geven

 Er bestaan wel voorwaarden:
 Occasioneel en niet stelselmatig toekennen
 Er moet een collectief pensioenstelsel bestaan voor alle werknemers van de 

onderneming
 Men kan geen IPT toekennen in de laatste 36 maanden voor de werknemer 

werkloosheid met bedrijfstoeslag neemt of met pensioen gaat
 De pensioenbijdrage mag maximaal 2.480 euro bedragen (2020), voor zover de 80% 

grens gerespecteerd wordt
 De werkgever moet elke IPT melden aan de FSMA
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Fiscaal regime van de IPT

Premietaks 4,4 %
Werkgeverstoelage Aftrekbaar
Persoonlijke bijdrage Belastingvermindering 30 %
WAP-rendementsgarantie ja
ZIV-bijdrage op uitkering 3,55 %
Solidariteitsbijdrage op uitkering 0 – 2 %
Personenbelasting 10 % + gemeentetaks
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Wat gaan we vandaag bespreken ?

LOONTREKKENDE
1. Groepsverzekering
2. VAPW
3. IPT

 Wat ?
 Fiscaal voordeel bij 

bijdragen
 Belasting van de uitkering
 Belenen

ZELFSTANDIGE
4. IPT
5. VAPZ
6. POZ
7. RIZIV-contracten



De individuele 
pensioentoezegging voor 
zelfstandigen 

4

Aanvullende pensioenen (grondige fiscale opleiding) november 2021
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4.1 
IPT:

Wat ? 
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Wat is een “bedrijfsleider”  (Art, 32, 1° en 2° WIB)

 Er bestaan 2 categorieën van bedrijfsleider:
1. Mandatarissen = 

• Bestuurder van een kapitaalvennootschap
• Zaakvoerder van een personenvennootschap

2. Iemand die leidinggevende werkzaamheidheden verricht of een functie in de 
vennootschap uitoefent,  zonder arbeidsovereenkomst, 

 Vergoeding voor geleverde arbeid = bezoldiging
 Dan is een groeps- of IPT-verzekering mogelijk

 Onbezoldigd mandaat
 Geen groepsverzekering of IPT- verzekering, tenzij de persoon ook werknemer of 

bedrijfsleider categorie 2 is
 Een “zelfstandig” medewerker, zonder mandaat of leidinggevende functie is geen 

bedrijfsleider
 De vergoeding voor arbeid is een “baat”
 Dat is geen bezoldiging, dus geen aanvullend pensioen uit de onderneming
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Groepsverzekering voor bedrijfsleiders

 Welke doelgroep, of toch niet beter een IPT ?
 Voorwaarden :

 maandelijks bezoldigingen
 toegekend vóór einde belastbaar tijdperk
 beroepskost van het belastbaar tijdperk

 Verschil met een groepsverzekering voor werknemers
 sinds aj.1994 toch “werknemers”-bijdragen
 ook opname voorschotten is toegelaten
 geen vrijstelling successierechten
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Wat is wel mogelijk voor een niet-bedrijfsleider ?
Komt zeer zelden voor

 Stortingen “zogezegd ter opbouw van  aanvullend pensioen” 
(= premie levensverzekering)

 Geen taxatie van de gestorte premie in hoofde van de “medewerker” indien er geen 
onmiddellijk verworven rechten op de reserve ontstaan

 Slechts afkoopbaar indien de medewerking stopt, of ter gelegenheid van pensionering
 Let op: de latere uitkering (= kapitaal + winstdeelname) zal marginaal belastbaar zijn als 

“winst” of “baten”, of indien na de stopzetting, zoals een “opzegvergoeding” (= gemiddeld 
tarief vorig jaar)

 (VB nr.900.119, d.d. 22/9/2009)
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13.540 23.900 41.360

9050 4490 10360 17460 8640

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Een zelfstandige zonder vennootschap wordt in de personenbelasting 
belast Belastingschijven na de taxshift – Voorbeeld : inkomen 50.000 
euro
(aanslagjaar 2022 inkomsten 2021)

+ gemeentebelasting

Belastingvrije som = 9.050 verhoogd met 1.610 (1 kind), 4.150 (2 kinderen), 
9.290 (3 kinderen), 15.030 (4 kinderen) + 5.740 per kind boven het vierde

25 % 40 % 45 % 50 %0 %
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In de vennootschapsbelasting bestaat er een gewoon en een 
verlaagd tarief

 Grote vennootschappen
 Kleine vennootschappen die geen minimale 

bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren
 Dochtervennootschappen
 Beleggingsvennootschappen
 Financiële vennootschappen

25%

Verlaagd tarief: 20%
 Kmo-vennootschappen die niet tot een van bovenstaande 

categorieën behoren 
 Dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van 100.000 euro 

winst.
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Voor dat verminderd tarief bestaan er voorwaarden

 Voor de KMO-vennootschap volgens artikel 15 W.Venn.
Tijdens het laatst afgesloten boekjaar mag men niet meer dan 1 van de volgende criteria 
overschrijden:
– gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis in voltijdse equivalenten = 50
– jaaromzet exclusief BTW = 9.000.000 EUR
– balanstotaal = 4.500.000 EUR

 De waarde van de aandelen die de vennootschap in eigendom heeft bedragen niet meer dan 50% 
van het gestort kapitaal + de belaste reserves en meerwaarden.

 De aandelen van de vennootschap moeten voor minstens de helft in handen zijn van natuurlijke 
personen.

 De onderneming moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders die een natuurlijk persoon is een 
bezoldiging toekennen die hoger is of gelijk aan 45.000 EUR of aan het belastbaar inkomen van de 
vennootschap
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De wettelijke basis - zelfstandigen

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

 Wet van 15/5/2014 houdende diverse bepalingen, met daarin een titel 4 over Aanvullend 
Pensioen voor Bedrijfsleiders (WAPBL)
 Voornamelijk om begrippen te definiëren die opname van gegevens in DB2P mogelijk 

maken
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73% van alle aangesloten zelfstandigen bouwt nog actief aanvullend 
pensioen op
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59% van aangesloten zelfstandigen bouwt aanvullend pensioen op in 
VAPZ/RIZIV plan



© PROcrea 
     consulting  

106

De individuele pensioenbelofte voor een zelfstandige bedrijfsleider

onderneming

bedrijfsleider

belofte
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Hoe de belofte uitvoeren ?  De bedrijfsleidersverzekering

contrat

Bedrijfsleidersverzekering
 Bestond voor de verzekerde IPT mogelijk was
 Wordt niet meer gesloten, maar er lopen nog 

oude contracten

onderneming

belofte

bedrijfsleider
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De financiering met een bedrijfsleidersverzekering

 BLV = levensverzekering afgesloten door onderneming
 Waarborgen : overlijden, UK, gemengde

 Doel :
 Onderneming financieel beveiligen voor schade door overlijden of pensionering van 

een “bedrijfsleider” 
 = key-man verzekering
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Pensioenbeloften via bedrijfsleidersverzekeringen overdragen 
naar IPT ?

 Geen nieuwe bedrijfsleidersverzekeringsconstructies voor aanvullend pensioen
 Reserves van een BLV die voor 1.7.2012 werden gesloten mochten tot 20.6.2015 

belastingvrij overgedragen worden naar een IPT verzekering
 Dit venster is terug gesloten
 Dit schept problemen, zeker als het verzekeringscontract een andere eindleeftijd 

heeft dan de toegestane uitkeringsdatum
 Afkopen en nieuwe IPT verzekering ?
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Hoe de belofte uitvoeren ?  Het rechtstreeks toegekend pensioen

Rechtstreeks betaald door de onderneming
 Balansprovisie binnen de onderneming
 Niet meer mogelijk sinds 2012
 Maar er bestaan nog bevroren interne beloften die 

naar IPT verzekering kunnen overgezet worden

onderneming

belofte

bedrijfsleider
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Intern gefinancierde pensioenvoorzieningen mogen vanaf 2012 
niet meer

 Vanaf 1/1/2012 moeten alle aanvullende pensioenen extern gefinancierd worden
 De bestaande voorzieningen mogen blijven bestaan

 Toestand op de laatste balans voor 1/1/2012
 Maar opgelet met het zogenaamde ‘attractiebeginsel’ 
 Dit wordt problematisch door de verplichting om het aanvullend pensioen bij het 

wettelijk pensioen uit te keren. Werd het mandaat dan beëindigd?
 Bestaande interne pensioenvoorzieningen kunnen belastingvrij overgedragen worden 

naar een IPT verzekering
 Geen premietaks van 4,4%
 Eender wanneer
 Maar toetsing van de 80% regel

• Wordt die overschreden dan wordt de begunstigde belast tegen de marginale 
aanslagvoeten (50% in plaats van 16,5% bij pensioenkapitalen)
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Hoe de belofte uitvoeren ?  De individuele pensioentoezegging

Verzekerde individuele 
pensioentoezegging

contrat

onderneming

belofte

bedrijfsleider
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Welke argumenten heeft een IPT ten overstaan van een balansprovisie ?

 Men kan het kapitaal ontvangen en toch nog verder een mandaat uitoefenen
 De winstdeling is belastingvrij in plaats van belast
 Mogelijkheid tot belenen
 Veiligheid  : bij faillissement van de onderneming komen de pensioenen van de verzekeraar
 Bij overgang van onderneming zijn de pensioenrechten extern gevormd

 De limiet : de 80 % grens
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4.2
IPT

Fiscale vrijstelling: de 
80%-regel
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Fiscale voordelen

 Werkgeverskost = beroepskost

 Werknemersbijdrage
 t.e.m. aanslagjaar 1993:  aftrek (= voordeel “marginaal” tarief = 50 %)
 vanaf aanslagjaar 1994 : belastingvermindering voor langetermijnsparen = voordeel 

“bijzonder gemiddeld” tarief (= 30 % à 40 %)
 vanaf aanslagjaar 2013 : belastingvermindering voor langetermijnsparen = voordeel = 

30 % 
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Voorwaarden voor belastingaftrek of -vermindering

1. Tot en met 2006: gestort bij Belgische verzekeringsmaatschappij of voorzorginstelling  (= 
pensioenfonds)

Sinds 2007: stortingen binnen de “Europese Economische Ruimte” (= EU + Noorwegen, 
IJsland, Liechtenstein)

2. De premie moet gestort worden in toepassing van het reglement, of de 
pensioenovereenkomst in het geval van een individuele toezegging

3. Een werknemersbijdrage: 
• Moet ingehouden worden door werkgever 
• Moet vermeld worden op de fiche 281.10 (of 281.20 bij bedrijfsleiders)
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Wat bij een “te hoge” pensioenbijdrage ?

 In de mate dat 
 Het pensioenplan overeenstemt met de WAP 
 en de 80 %-regel is gerespecteerd (voor bedrijfsleiders in functie van de maandelijkse 

bezoldigingen) 
 en voorzien is in reglement:
1. Werkgeverstoelagen volledig aftrekbaar
2. Werknemersbijdrage geeft recht op vermindering langetermijnsparen (= 30 %)

 Excedent = niet aftrekbaar (= verworpen uitgave) of geeft geen recht op vermindering, 
maar wel taxatie op het volledige kapitaal (of “uitkering” bij voorzorgsinstelling)

 Bedrijfsleider zonder regelmatige bezoldigingen : de premie = voordeel van alle aard = 
100 % aftrekbaar bij de vennootschap
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Fiscaal vrijgestelde pensioenbijdrage : men mag maximum 80% van het 
loon / inkomen bereiken 

Inkomen / loon

Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen

40 dienstjaren

Kapitaal = [(80% S - WP) x diensttijd / 40] x omzettingsfactor

Zie  verder
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De 80 % grens : enkel voor uitkeringen bij leven

 80 % grens enkel voor uitkeringen bij “leven”
 Titel Com.IB 59/29: “Beperking van het bedrag van de toekenningen bij leven die 

kunnen gevestigd worden”
 Ci.RH 243/488.906 (Bull.Bel.768, p.10): 80 % grens is niet van toepassing op 

overlijdensuitkering
 art.59 WIB: “.. en dat de wettelijke en extra-wettelijke uitkeringen naar aanleiding van 

de pensionering, niet meer bedragen dan 80 %  …”



© PROcrea 
     consulting  

120

Een 100 % grens

 Geen “grens” voor een overlijdensuitkering
 WAP = art.59 WIB, § 1 :

 (2°) = 80 % grens uitkeringen bij leven
 (3°) = 100 % grens uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

 Maar (volgens interpretatie Administratie) :
 § 3 : voor uitkeringen bij overlijden voortaan ook 100 % - grens

 Hoe toepassen ????   …Niemand weet he
 ook het art.35 KB WIB geeft geen antwoord
 geen wettelijke basis
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De aftrekbare pensioenbijdrage bepalen

k
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aanvullend pensioen

♂

65 jaar

x 11,3761
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a
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t
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l

aanvullend pensioen

♂ ♀
overdraagbaarheid

indexering

65 jaar

De aftrekbare pensioenbijdrage bepalen - vervolg

x 16,1004
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De aftrekbare pensioenbijdrage bepalen - vervolg

aanvullend pensioen

♂ ♀
overdraagbaarheid

aftrekbare bijdrage

diensttijd in onderneming
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a
a
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65 jaar
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De aftrekbare pensioenbijdrage bepalen - vervolg

aanvullend pensioen

♂ ♀
overdraagbaarheid

aftrekbare bijdrage

verleden
dienst

diensttijd in onderneming

toekomstige
dienst

+ 10 jaar
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De aftrekbare pensioenbijdrage bepalen - vervolg

aanvullend pensioen

♂ ♀
overdraagbaarheid

bijdrage

verleden
dienst

diensttijd in onderneming
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Hoe een rente omzetten naar een kapitaal?

bijdrage

ka
pi

ta
al

rente

overdraagbaarheid

vanaf wanneer ?

gezinstoestand ?

geïndexeerd ?

de maximale bijdrage ?

bestaan er extra aanneembare 
jaren ?

rendement ?

Spreiding : wanneer betalen ?

voorbeeld : alleenstaande : x 11,3761

gehuwd, geïndexeerd : x 16,1004Kapitaal op 65 jaar



© PROcrea 
     consulting  

127

Overzichtstabel met omzettingscoëfficiënten 
(art.59 § 1, 2e al. WIB en art.35 § 3 KB-WIB)

Leeftijd bij 
uitkering

indexering 0 % 
overdraagbaar 

0 %

indexering 2 %  
overdraagbaar 

0 %

indexering 0 % 
overdraagbaar 

80 %

indexering 2 % 
overdraagbaar 

80 %

60 jaar 12,9130 15,6389 14,8470 18,3749
61 jaar 12,6137 15,1980 14,5651 17,9277
62 jaar 12,3100 14,7559 14,2754 17,4763
63 jaar 12,0023 14,3133 13,9810 17,0209
64 jaar 11,6908 13,8705 13,6791 16,5621
65 jaar 11,3761 13,4282 13,3711 16,1004
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Welke bijdragen worden getoetst aan de 80% grens?

 Alle tweedepijlerpensioenen bij leven 
 Bijdragen voor groepsverzekering, pensioenfonds
 Bijdragen voor individuele pensioentoezeggingen
 Bijdragen voor bedrijfsleidersverzekering
 Provisies voor onderhandse pensioenbeloften
 Uitkeringen van onderhandse pensioenbeloften

 VAPZ en RIZIV moet mee betrokken worden in de berekening

 Niet onderworpen aan de 80% grens:
 Bijdragen in toezeggingen die enkel voorzien in overlijdensdekking
 Derde pijler : pensioensparen en individuele levensverzekering
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Hoe de 80% grens controleren ?

 Stappen :
 Vaststellen van de maximale te verzekeren rente
 Vaststellen van het maximaal te verzekeren kapitaal
 De winstdeelname schatten

• Meestal wordt 20% van het kapitaal gebruikt
• Bron : circulaire van 1987

 Welke premie ?
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80 % grens : Welke kapitalen ?

 Alle aanvullende pensioenen die aan de 80 % grens onderworpen zijn
 De bedragen op de pensioenleeftijd
 Inclusief de winstdeelname van de verzekeraar

 Nieuwe elementen (verzekeringswet van 4/4/14 en wet diverse bepalingen van 15/5/14 en IBP-wet) : 

 3 winstdeelnameprojecties bij offerte
 Nadien jaarlijkse info + afwijkingen ten overstaan van aanvankelijke projectie
 Pensioenoverzicht vermeldt rendementsverwachtingen



© PROcrea 
     consulting  

131

80 % grens : het loon / inkomen dat in aanmerking genomen 
wordt

 De bruto bezoldigingen vóór aftrek van de persoonlijke sociale bijdragen, beroepskosten en 
voorheffingen

 De bezoldiging moet maandelijks betaald of toegekend worden voor het einde van het belastbaar 
tijdperk en op de resultaten van dat jaar aangerekend worden
 Dus geen tantièmes of rekening courant
 + belastbare voordelen in natura
 + de door de vennootschap ten laste genomen sociale bijdragen

 De laatste normale bruto jaarbezoldiging
 “Normaal” ten opzichte van voorgaande jaren
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Welke bezoldigingen (bedrijfsleiders)  ?

 In aanmerking te nemen “bezoldigingen” bij de 80 %-regel =

 maandelijkse bezoldigingen
 vakantie “bezoldiging”
 eindejaarspremie (indien redelijk)
 voordelen alle aard
 ten laste genomen sociale bijdragen (is “fiscaal” = bezoldiging)
 als bezoldiging geherkwalificeerde huurinkomsten
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80 % grens : wat indien geen arbeidsprestatie ?

 Quid bij “arbeidsongeschiktheid” ?
 Vermits periode “arbeidsongeschiktheid” = gelijkgesteld met arbeidsjaren (Com.IB 59/35) → 

“normale” jaarbezoldiging =  12 x maandelijkse bezoldiging (ook indien in werkelijkheid minder 
betaald) !!

 Quid bij andere gevallen van “schorsing of vermindering van arbeidsprestaties” ?
 Dienst Voorafgaande Beslissingen: indien de werkgever verplicht is in toepassing van 

pensioenreglement of – overeenkomst, om in die gevallen de “normale” premies te blijven 
storten (berekend i.f.v. de eerder genoten “normale” bezoldiging), dan verdere berekening 80 
% - grens op basis van (eerdere) “normale” bezoldiging. (VB nr.900.290 d.d. 13/10/2009)
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80 % grens : wat indien geen arbeidsprestatie? - welke gevallen?

 halftijds brugpensioen
 deeltijds tijdskrediet voor 50-plussers (zie ook Com.IB 59/33)
 periodes tijdelijke werkloosheid
 tijdskrediet voor voltijdse of deeltijdse werknemers met min. 1 jaar anciënniteit
 1/5e loopbaanvermindering voor voltijdse werknemers met min. 5 jaar anciënniteit
 halftijdse loopbaanonderbreking
 palliatief verlof
 verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
 ouderschapsverlof
 tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur door vermindering met 1/4e of 1/5e 
 tijdelijke collectieve regeling volledige of gedeeltelijke schorsing uitvoering 

arbeidsovereenkomst
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80 % grens : wat bij uit dienst treden ? 

 Indien 80 %-regel i.f.v. (in dat jaar) “werkelijk betaalde bezoldigingen” → allicht reeds te 
veel opgebouwd → geen volledige fiscaal vrijstelbare premiestorting mogelijk
 Daarom bijvoorbeeld : rekening houden met een “normale” bezoldiging alsof het 

ganse jaar werkzaam, 
 Maar het jaar van uitdiensttreding slechts proportioneel in de loopbaanbreuk  
 Of alternatief: “toelage” slechts proportioneel storten
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80 % grens : wat bij in dienst treden ? 

 Letterlijke interpretatie wetgeving = “werkelijke” bezoldiging 
 wellicht slechts zeer lage of geen aanvullende pensioenopbouw mogelijk 

 Storting en opbouw tijdens het jaar van “indiensttreding”: 
 In functie van “jaarbezoldiging” (= 12 x maandbezoldiging) 
 of toch louter op basis “werkelijke” bezoldiging ?

 → wacht wellicht beter met opstart van een IPT-verzekering tot  het 1ste volledige 
kalenderjaar 

 Probleem: er is geen duidelijk administratief standpunt gekend
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80 % grens : S
Bijkomende voorwaarden voor een zelfstandige 

 De bezoldiging moet maandelijks betaald of toegekend zijn
 voor het einde van het belastbaar tijdperk
 en op de resultaten van het belastbare tijdperk aangerekend

 Dus niet :
 Tantièmes
 Rekening – courant

 Dus wel : 
 permanent beschikbare voordelen in natura(vb. firmawagen), een huurexcedent

belast als maandelijkse bezoldiging, sociale bijdragen betaald door de vennootschap
 Indien er geen regelmatige en maandelijkse bezoldiging is dan vormen pensioenpremies 

een belastbaar voordeel van alle aard
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80 % grens : de loopbaan die in aanmerking mag genomen 
worden

 De gepresteerde en nog te presteren jaren in de vennootschap tot de normale 
pensioenleeftijd
 Ook de in het sociaal recht gelijkgestelde jaren
 Ook de gepresteerde jaren in een gesplitste/gefusioneerde vennootschap
 Opgelet : nog te presteren jaren is moeilijk te rijmen met een uitkering op de 

pensioenleeftijd 

 Jaren buiten de onderneming :
• Maximum 10 jaar werkelijke beroepsactiviteit
• Inhaalbijdragen (éénmalig of periodiek) moeten in het reglement of de 

overeenkomst voorzien zijn 
→ sanctie: herkwalificatie tot een bijdrage aan een individuele toezegging 
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80 % grens : hoe de loopbaan beoordelen ?

1. Loonsverhogingen of verbetering van de voordelen
2. Dienstjaren binnen de onderneming gepresteerd vóór de invoering van het 

pensioenplan
 Arbeidsjaren door bedrijfsleider voorheen gepresteerd in een eenmanszaak die werd 

omgevormd tot vennootschap ≠ binnen de onderneming gepresteerde jaren 
(argument o.a. winst ≠ bezoldiging BL) (Voorafgaande Beslissing nr.500.207 dd. 26/1/2006)

 ...maar fusie of splitsing vennootschap heeft geen invloed → alle jaren gelden (Com.IB
59/57)

3. Opvangen van onvolledige loopbaan
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80 % grens : hoe omgaan met een onvolledige loopbaan ?

 Het aanvullen van een onvolledige loopbaan is beperkt tot :
 maximum 10 jaar m.b.t. vroeger (elders) uitgeoefende  beroepswerkzaamheid (= 

backservice)
 maximum 5 jaar van een tot de normale pensioenleeftijd uit te oefenen 

beroepsactiviteit (= future service)
• Maar dit is door de nieuwe regels m.b.t. pensioenleeftijd de facto afgeschaft

 Eenmalige koopsommen of periodieke premies 
 wetgeving: art.59 § 1, 3e al. WIB en art.35 § 3 KB-WIB
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80 % grens : de schatting van het wettelijk pensioen

 Het wettelijk pensioen wordt forfaitair geschat

 Voor een loontrekkende : 
 50% van de begrensde jaarbezoldiging zoals die gebruikt wordt voor de berekening van het 

wettelijke pensioen (58.446,94 euro voor het jaar 2019, dus maximum 29.223,47 EUR)
• vermoedelijk 55 702,89 EUR voor het jaar 2020, dus maximum 29.351,45 EUR voor het jaar 2020

 Het resultaat mag niet lager liggen dan het minimumpensioen (14.838,59 EUR)
• In 2020 wordt het minimumpensioen waarschijnlijk 15 500,27 EUR

 Voor een zelfstandige bedrijfsleider :
 25% van het bruto inkomen

• het resultaat mag niet hoger zijn dan het maximumpensioen (17.347,58 EUR)
• In 2020 wordt het maximumpensioen waarschijnlijk 17.694,53 EUR

• en niet lager dan het minimumpensioen (14.838,59 EUR)
• In 2020 wordt het minimumpensioen waarschijnlijk 15 500,27 EUR

Circulaire 2020/C/105 van 17/8/2020
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Veranderingen in het wettelijk pensioen van een zelfstandige

 Het minimumpensioen wordt opgetrokken
 De correctiecoëfficiënt wordt vanaf 2022 afgeschaft
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Regeringsplannen

 Versoepelen van de toegang tot vervroegd pensioen
 Na 42 loopbaanjaren vervroegd pensioen mogelijk vanaf 60 jaar

 Verhogen van het minimumpensioen tot 1.500 euro netto
 Tegen 2024
 Enkel voor wie een volledige loopbaan heeft, anders prorata
 De loopbaanvoorwaarde van 30 jaar blijft
 Maar daarvan moet een minimum aantal jaren effectief gewerkt zijn (10, 20 ???)

 Herinvoeren van de pensioenbonus voor wie langer dan 42 jaar werkt
 Introductie van een deeltijds pensioen voor wie 42 jaar loopbaan telt
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De pensioenberekening voor een zelfstandige 

Jaar Inkomen Coëfficiënt Aangepast Breuk Jaarbedrag

1980 8 329,75 (forfait) 0,888973 7 404,92 312/14040 164,5539

1981 8 329,75 (forfait) 0,888973 7 404,92 312/14040 164,5539

1982 8 329,75 (forfait) 0,888973 7 404,92 312/14040 164,5539

1983 8 329,75 (forfait) 0,888973 7 404,92 312/14040 164,5539

1984 6 792,16 0,587350 3 989,38 312/14040 88,6528

1985 7 195,56 0,571304 4 110,85 312/14040 91,3524

1986 7 424,21 0,563950 4 186,88 312/14040 93,0416

1987 7 424,21 0,566419 4 205,21 312/14040 93,4492

1988 7 585,05 0,559948 4 247,23 312/14040 94,3828

1989 16 514,94 0,621281 10 260,42 312/14040 228,0092

1990 12 884,56 0,576864 7 432,64 312/14040 165,1696
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De correctiecoëfficiënt in het wettelijk zelfstandigenpensioen wordt 
afgeschaft vanaf 1/1/2022

 Periode 1984-1995
 Bijdrage van werknemer : 16,36 %
 Bijdrage van zelfstandige  : 8,28 %
 Verhouding tussen beide: 8,28 / 16,36 = 0,5060

 Periode na 1995
 Verschillende aanpassingen, soms ook 2 coëfficiënten op 2 inkomensschijven
 Vanaf 2019: 0,691542
 De correctiecoëfficiënt is afgeschaft voor inkomens vanaf 2021 en pensioenen vanaf 2022

 Voorbeeld 
 Inkomen 30 000
 Met correctie : 30 000 x 0,691542 x 312/14.040 x 60 % = 276 euro
 Zonder correctie : 30 000 x 312/14.040 x 60 % = 400 euro
 124 euro meer pensioen voor 1 activiteitsjaar

• Tenzij minimumpensioen, dan maakt het geen verschil
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Het minimumpensioen bij een “zuivere” en een gemengde loopbaan

Proportioneel 
pensioen

zelfstandige

bijpassing

minimumpensioen
1.379,52 euro

Proportioneel 
pensioen

zelfstandige

bijpassing

pensioen 
werknemer

pensioen 
werknemer

Proportioneel 
pensioen

zelfstandige
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Gevolg: grote impact op het wettelijk pensioen

 Effecten enkel voor toekomstige pensioenopbouw
 Blijft de schatting aan 25% van het inkomen dan nog relevant?

 Sterke verhoging van het minimumpensioen
 Impact op de 80% berekening

 Waar met het minimumpensioen gerekend werd? Zal de fiscale ruimte dalen
 Dat kan in bepaalde gevallen in 2022 leiden tot een gedeeltelijke verworpen uitgave
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80 % grens : de schatting van het wettelijk pensioen bij  
gemengde loopbaan

 25 % voor jaren als bedrijfsleider en 50 % voor jaren als werknemer ?
 Momenteel geen administratief standpunt gekend
 Logica: inzake wettelijk pensioen enkel rekening houden met WP dat uitgekeerd wordt in functie 

van de loopbaan waarvoor een aanvullend pensioen wordt opgebouwd
 → indien enkel stortingen voor de loopbaanjaren gepresteerd als  “zelfstandig bedrijfsleider”, dan 

voor de totaliteit “25 % bezoldiging” als wettelijk pensioen
 → indien ook stortingen voor de loopbaanjaren als werknemer (vb. via backservice), enkel dan 

“proportioneel” in functie van de loopbaan
 De fiscus heeft geen duidelijk standpunt
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80 % grens : bij ongewijzigd inkomen stijgt de schatting van het 
wettelijk pensioen

 Verhoging minimum W.P. “zelfstandige” en geen verhoging bezoldiging → evt. overschrijding 80 %-
grens
 Min. W.P. zelfstandige 2005 = € 8.039,07
 Min. W.P. zelfstandige 2016 = € 13.108,32 (= stijging met ca. 70 %)

 → Bij gelijk gebleven bezoldiging eventueel een overschrijding van
de 80 % grens 

 Voorbeeld: bezoldiging = 36.000 (= min. i.f.v. “verlaagd” tarief Ven.B.) + volledige loopbaan.
 Maximaal te verzekeren uitkering ?
 2005 tem 2007 : [(80 % x 36.000) - 9.000] x 16,1004 = 318.787,92
 Aanvang 2017 : [80 % x 36.000) – 14 024,76] x 16,1004 = (slechts) 237 887,30
 → Premies verlagen of bezoldiging verhogen
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80 % grens : bij ongewijzigd inkomen stijgt de schatting van het wettelijk 
pensioen
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Bij gelijk gebleven bezoldiging eventueel een overschrijding van de 80% grens
Premies verlagen, bezoldiging verhogen of vennootschapsbelasting betalen op het excedent
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Deeltijds werken en de 80% regel

 Indien een “normale” berekening toegepast wordt, is er wellicht geen aanvullend pensioen mogelijk, 
vermits 80 % van de deeltijdse bezoldiging – minimum pensioen = < 0

 Dus een aangepaste berekening, vertrekkende van een voltijdse bezoldiging, maar waarbij de 
loopbaan wordt herleid in functie van de tewerkstellingsgraad
 Dit gebeurt bij groepsverzekeringen voor werknemers
 vb. halftijdse tewerkstelling 50% = ½ loopbaanjaar
 AP ≤  [(80% S – WP) x (n’ + N’) / D]

• Met n’ en N’ : herleide loopbaanjaren
 Kan een zelfstandige halftijds werken?

 Ja, als het om een bijberoep gaat
 Geen administratief standpunt voor zelfstandigen WP

80%

Loon

Loon
50%

AP
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De zelfstandige in bijberoep en de 80 % regel

 Bijberoep 
 geeft meestal geen recht op pensioen 
 strikt genomen zou er dus geen aftrek van wettelijk pensioen moeten zijn

 Pensioen als werknemer  “proportioneel” aftrekken ???
 Voorbeeld: bedrijfsleider met 5.000 € bezoldiging in bijberoep en 40.000 € bezoldiging als 

werknemer 
 vermoedelijk wettelijk pensioen = 20.000 € 
 af te trekken bij 80 % regel als bedrijfsleider:
 € 20.000 x € 5.000 / € 45.000 = € 2.222

 Maar : er is geen administratief standpunt bekend
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De zelfstandige in verschillende vennootschappen en de 80 % 
regel

 Slechts eenmaal recht op “wettelijk” pensioen 
 Het is niet logisch dat bij iedere vennootschap het pensioen volledig wordt afgetrokken 
 Verdedigbaar: bij iedere vennootschap een “fractie” van het wettelijk pensioen in verhouding tot 

de bezoldigingen….
 Dienst Voorafgaande Beslissingen = akkoord

(VB 2010.032 d.d.27/4/2010)
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De zelfstandige in verschillende vennootschappen en de 80 % 
regel - vervolg

 Aanvullend pensioen in de 1ste vennootschap :
 AP-V1 Jaarrente ≤ (80 % S1 - WP1) x (n + N) / T - VAPZ1 Jaarrente
 met WP1 = WP x S1 / (S1 + S2)
 en  VAPZ1 = VAPZ x S1 / (S1 + S2)      

 Aanvullend pensioen in de 2de vennootschap :
 AP-V2 Jaarrente ≤ (80 % S2 – WP2) x (n + N) / T – VAPZ2 Jaarrente
 met WP2 = WP x S2 / (S1 + S2)
 en  VAPZ2 = VAPZ x S2 / (S1 + S2)        



© PROcrea 
     consulting  

155

De 80% regel : rekening houden met eerdere opgebouwde 
pensioenen

 In theorie: wel
 Enkel met het aanvullend pensioen opgebouwd voor jaren waarvoor ook backservice 

gegeven wordt ?
 Indien geen beperking, dan is soms geen opbouw van aanvullend pensioen mogelijk in 

de 2e helft van de loopbaan of bij een lagere bezoldiging
 Probleem: 

 Geen administratief standpunt gekend
 Bij recente controles wordt het beperkt in aanmerking nemen van eerdere 

pensioenen soms niet aanvaard
 Gegevens in DB2P
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De 80% regel : rekening houden met eerdere opgebouwde pensioenen -
vervolg

WP

Aanvullend pensioen
in vennootschap 1

Aanvullend pensioen 
voor toekomstige 

dienst in 
vennootschap 2

S

Backservice in 
vennootschap 2

80%

Veranderen van firma

10 jaar
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De 80% regel : rekening houden met het VAPZ

APJaarrente ≤ (80 % S - WP) x (n + N) / T – VAPZJaarrente

 Logica: enkel rekening houden met dat gedeelte van het VAPZ kapitaal (omgezet in 
jaarrente) dat betrekking heeft op loopbaanjaren waarvoor door huidige vennootschap 
stortingen gebeuren

 Het lijkt niet logisch dat met de volledige VAPZ rekening zou moeten worden gehouden 
(zeker wanneer er geen backservice-stortingen gebeuren)

 Probleem: geen administratief standpunt gekend



© PROcrea 
     consulting  

158

De 80 % grens : een voorbeeld

 Een zelfstandige bedrijfsleider ontvangt een bruto jaarbezoldiging van 40.000 €
 Hij is 42 jaar oud en gehuwd
 Hij oefent al 7 jaar zijn mandaat uit in die onderneming 
 Voordien werkte hij nog 12 jaar elders
 Hij wil op 65 jaar met pensioen gaan

 Berekenen we samen welk pensioenkapitaal er kan gevormd worden
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De 80 % grens : een voorbeeld

 Een zelfstandige bedrijfsleider ontvangt een bruto jaarbezoldiging van 40.000 €
 Hij is 42 jaar oud en gehuwd
 Hij oefent al 7 jaar zijn mandaat uit in die onderneming 
 Voordien werkte hij nog 12 jaar elders
 Hij wil op 65 jaar met pensioen gaan

 80% 80% x 40.000 = 32.000
 Wettelijk pensioen 25% 40.000, maar minimum 14.838,59 
 Aanvulling volledige loopbaan 32.000 - 16.554,24 = 15.445,76
 Loopbaan 7 + (65-42) + 10 = 40
 Omzettingsfactor 16,1004
 Toegelaten kapitaal 15.445,76 x 40 / 40 x 16,1004 = 250.227,50
 Backservice kapitaal 15.445,76 x 17 / 40 x 16,1004 = 106.346,70
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Geen (extra-) toezegging vlak voor de pensionering

 Slechts premie-aftrek indien de 80 %-regel gerespecteerd wordt    (= art.59 WIB)

 Hof Luik + Cassatie: echter ook slechts aftrek indien respect art.49 WIB (= art. inzake 
beroepskosten) = “kosten gemaakt met het oog op het verwerven of behouden van 
beroepsinkomsten”

 In geval van toezegging kort voor de pensionering (of kort voor een liquidatie van de 
vennootschap) zijn de premies niet aftrekbaar, vermits het niet gaat om kosten die de 
vennootschap nog maakt  voor het verwerven of behouden van beroepsinkomsten
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Hoe moeten we de 80% regel toepassen bij een vastebijdrageregeling ?

 Art.59, § 1, 2° WIB: De wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de 
pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet meer bedragen dan 80 pct. van 
de laatste normale brutojaarbezoldiging en moeten worden berekend op basis van de 
normale duur van een beroepswerkzaamheid;

 Wat de overeenkomsten betreft die geen toezeggingen van het type "vaste prestatie" zijn, 
worden de daaraan verbonden bovenwettelijke uitkeringen vastgesteld door rekening te 
houden met de eigenschappen van de overeenkomst, de aan de overeenkomst 
verbonden verworven reserves en de volgende parameters :
 het verhogingspercentage van de bezoldigingen, indexering inbegrepen;
 het percentage van kapitalisatie dat moet worden toegepast op de verworven 

reserves;
 het percentage van de winstdeelnemingen.
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Hoe dit art 59 § 1, 2° WIB toepassen ?

 Concreet:
 Reserve te kapitaliseren à Y %
 Toekomstige stortingen = huidige storting  x (1+index %)
 De huidige en verwachte stortingen te kapitaliseren tegen Y %
 en dan controleren of er niet teveel is opgebouwd

 Maar de toegelaten parameters werden nog niet vastgelegd
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Hoe moeten we de 80% regel toepassen bij een vestebijdrageregeling ? Tot 
voor de wetswijziging

 Basis = een Circulaire van 4/2/1987 – de “circulaire Massard”
 Jaarrente = 80 % Wedde – Wettelijk Pensioen
 Stel dat WP = 50 % Wedde tot de loongrens (W1) (loontrekkende)
 Jaarrente = 80% W – 50 % W1

= 80 % (W1 + W2) – 50% W1
= 30 % W1 + 80 % W2

 Stel dat 1 % W aan pensioenbijdrage een pensioen van 2,5 % van W zou opleveren
 Jaarrente = 30 % W1 + 80 % W2

Betekent dan een premie van :
(30 % : 2,5) W1 + (80 : 2,5) % W2
of 12 % W1 + 32 % W2
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Een pragmatische manier van controleren

 Jaarrente = 80 % Wedde – Wettelijk Pensioen
 Stel dat WP = 25 % Wedde tot de loongrens (W1) (zelfstandige)
 Jaarrente = 80% W – 25 % W1

= 80 % (W1 + W2) – 25 % W1
= 55 % W1 + 80 % W2

 Stel dat 1 % W aan pensioenbijdrage een pensioen van 2,5 % van W zou opleveren
 Jaarrente = 55 % W1 + 80 % W2

Betekent dan een premie van :
(55 % : 2,5) W1 + (80 : 2,5) % W2
of 22 % W1 + 32 % W2
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Begrensde pensioenpremie naargelang de situatie

Bijdrage als % 
bezoldiging

Gemengde verzekering UKZT
W1 W2 W1 W2

Loontrekkende
Gehuwd 12 % 32 % 9,09 % 24,24 %

Loontrekkende 
alleenstaand 10 % 26,67 % 7,69 % 20,51 %

Zelfstandige 
gehuwd 22 % 32 % 16,67 % 24,24 %

Zelfstandige
alleenstaand 18,33 % 26,67 % 14,10 % 20,51 %

1 % wedde 
als bijdrage 
geeft als 
pensioen

Gemengde verzekering UKZT
gehuwd alleenstaand gehuwd alleenstaand

2,5 % 3 % 3,3 % 3,9 %
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De databank 2de pijler (DB2P) die beheerd wordt door Sigedis laat controle 
toe

 Oprichting nationale gegevensbank “Opbouw aanvullende pensioenen”
 art.306 Programmawet I van 27/12/2006 en KB van. 25/4/2007
 “DB2P” = databank 2de pijler

 Controle op opbouw aanvullende pensioenen wordt mogelijk via de gegevensbank
 Voordien gebeurde de controle louter op ondernemingsniveau
 Nu zijn ook de rechten bij verschillende werkgevers bekend



© PROcrea 
     consulting  

167

De beheerder is de vzw SIGeDIS

 Sigedis = “Sociale Individuele Gegevens – Données Individuelles Sociales”
 Aan SIGeDIS mede te delen gegevens:
1. identificatie: werkgever, technische bedrijfseenheid, inrichter,

aangeslotene, pensioeninstelling, solidariteitsinstelling
2. identificatie en basiskenmerken v.d. pensioenregeling
3. wijziging pensioenregeling of overdracht beheer
4. loopbaangegevens aangeslotene (o.m. sociaal statuut)
5. pensioenopbouw (o.m. reeds opgebouwde reserves) en in aanmerking genomen 

dienstjaren (zeer gedetailleerd)
6. de door de inrichter gestorte bijdragen en de persoonlijke bijdragen
 → wellicht later geen afzonderlijke attestering meer nodig voor de conformiteit van de 80 

% regel
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De gegevensbank bevat alle aanvullende pensioenen

 Collectieve pensioentoezeggingen
 Individuele pensioentoezeggingen
 Solidariteitstoezeggingen (werknemers + zelfstandigen)
 Onthaalstructuren
 Individuele voortzetting (= pensioeneis)
 VAPZ-contracten
 POZ-contracten
 VAPW-contracten
 RIZIV-pensioenregelingen (= geconventioneerde artsen, enz.)
 Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen (andere dan VAPZ)
 Aanvullende pensioenregelingen voor overheidspersoneel
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4.3 
IPT:

Belasting van de 
uitkering 
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Opgelet met de nieuwe uitkeringsdatum

 Bestaande contracten lopen misschien vroeger af dan de wettelijke pensioendatum
 Nieuwe voorschotten en leningen moeten tot die wettelijke pensioendatum lopen

 Bestaande contracten zullen mogelijk verlengd moeten worden
 Nu mag dat nog tot 65 jaar, maar wanneer de lening terugbetaald moet worden is de 

pensioenleeftijd wellicht al 66 of 67 jaar
• Ineens tot 66 of 67 jaar verlengen?
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Uitkering vóór de voorziene normale data

 Marginaal tarief = volledige werkgeversgedeelte + werknemersgedeelte m.b.t. stortingen 
tot en met 1992

 33 % = werknemersgedeelte m.b.t. stortingen vanaf 1993
 De facto voor pensioenkapitalen van buitenlandse oorsprong
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Bij belening gebeurt de taxatie aan de hand van een 
omzettingsrente

 Bij
 opname voorschot
 inpandgeving contract i.f.v. al dan niet hypothecaire lening
 wedersamenstelling hypothecaire lening
 uitkering/afkoop op moment dat taxatie tegen 16,5 % en/of 10 % mogelijk is

 Indien de lening diende voor verwerven of bouwen eerste/enige Europese (gezins)woning 
(op moment van de lening)
 Maximaal € 76.780 (aj.2016) van het uitgekeerde kapitaal wordt belast via systeem 

omzettingsrente
 Nieuw sinds 1/1/2006: indien uitkering vanaf, én arbeidsactief t.e.m. wettelijke 

pensioenleeftijd, dan slechts 80 % van uitgekeerde kapitaal (= max. € 76.780) 
belastbaar
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De fictieve rente wordt bij de andere inkomsten gevoegd

leeftijd van de begunstigde bij 
de uitkering

fictieve rente = % van 
het kapitaal

duur van de heffing

< 41 jaar 1 % 13 jaar

41 – 45 jaar 1,5 % 13 jaar

46 – 50 jaar 2 % 13 jaar

51 – 55 jaar 2,5 % 13 jaar

56 – 58 jaar 3 % 13 jaar

59 – 60 jaar 3,5% 13 jaar

61 – 62 jaar 4 % 13 jaar

63-64 jaar 4,5 % 13 jaar

> 64 jaar 5% 10 jaar

Het kapitaal wordt niet in één keer, maar gespreid belast
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Uitkering van een aanvullend pensioen onder vorm van rente

 “Oude” situatie: 
 Rechtstreekse uitkering in rente → taxatie marginaal tarief (met recht op 

belastingvermindering)
 “Onrechtstreekse” uitkering rente = uitkering kapitaal met éénmalige taxatie(20 %, 18 

%, 16,5 % of 10 %), vervolgens afstand “netto”-kapitaal ter vestiging “lijfrente” → 
taxatie tegen (voortaan) 25 % van “fictieve” rente = 3 % afgestane kapitaal

 “Nieuwe” situatie:
 “Onrechtstreekse” uitkering wordt geïnstitutionaliseerd (met verplichte 

informatieverstrekking voor pensioeninstelling over “alternatief”)
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Overdrachten van 2de pijler pensioenreserves zijn (meestal) 
belastingvrij

 Art. 364ter WIB
 Overdracht “reserves” (sinds 2007) binnen EER naar een soortgelijke 

pensioentoezegging of -overeenkomst = belastingvrij 
 Wat is soortgelijk ??

 Groep → groep 
 Groep → IPT- verzekering 
 IPT – contract → Groep
 “soortgelijk” = 2de pijler 
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4.4 
IPT:

Belenen 
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Wettelijke basis van de beleningsmogelijkheid

 Art.59 WIB § 6. 
 Voorschotten op prestaties, inpandgevingen van pensioenrechten voor het waarborgen 

van een lening en de toewijzing van de afkoopwaarde aan de wedersamenstelling van 
een hypothecair krediet vormen geen beletsel voor de definitieve storting van de 
bijdragen en premies die in § 1, 1°, wordt geëist wanneer ze worden toegestaan om het 
de werknemer mogelijk te maken in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 
gelegen onroerende goederen die in België of in een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte belastbare inkomsten opbrengen, te verwerven, te bouwen, te 
verbeteren, te herstellen of te verbouwen en op voorwaarde dat de voorschotten en 
leningen terugbetaald worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de 
werknemer verdwijnen. 
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Waarvoor mag de lening dienen ?

 Welke verrichtingen ?
 Opnemen voorschot
 Inpandgeven voor “een” lening 

• niet noodzakelijk een hypotheeklening
• IPT-verzekering = schuldsaldo verzekering

 Wedersamenstellen hypotheeklening, = zoals bij “gemengde levensverzekering”
 Welke doelstelling ?

 verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een “Europees” onroerend 
 Onroerend goed = niet noodzakelijk een “woning”

 Ook terrein of commercieel pand
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De hoedanigheid van de ontlener

 Volle eigenaar
 Vruchtgebruiker

 P.V. nr. 639 van 17 november 2015, gesteld door C. CASSART-MAILLEUX, Kamer, QRVA 
54/057 + Brief van de fiscus naar Assuralia: twijfel

 Veel verzekeraars geven geen lening of voorschot meer
 Opstalhouder
 Erfpachter (= belastbare inkomsten)
 Niet voor “naakte” eigenaar vermits geen belastbaar inkomen

 Bij verkoop onroerend goed : terugbetaling voorschot of lening 
 Zo niet, niet langer aftrek van de premies

 Mede-eigendom en mede-ontleners ? 
 in praktijk vormt dit blijkbaar geen beletsel indien de volledige lening is gewaarborgd 
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5.1
VAPZ
Wat ? 
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Hoofdberoep

De sociale bijdragen van zelfstandigen

Bijberoep

bijdrage geïndexeerd inkomen

minimum 
20,5 %

van 14.042,57 EUR 
(=719 per trimester + 

beheerskost)

20,5 % 14.042,57 tot 60.638,46 EUR

14,16 % 60.638,46 tot 89.361,89 EUR

0 % vanaf 89.361,89 EUR
(= 84.630,51 EUR inkomen 

van 2018)

bijdrage inkomen

0 % minder dan 1.553,58 EUR

20,5% 1.553,58 tot 14.042,57 EUR

20,5 % 14.042,57 tot 60.638,46 EUR

14,16 % 60.638,46 tot 89.361,89 EUR

0 % vanaf 89.051,37 EUR

Op het netto bedrijfsinkomen 
van 3 jaar geleden = 2018  x 1,0346668 

Pas rechten vanaf inkomen > 14.042,58
EUR

Bedragen op 1/1/2021
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Vanaf 2015 kan men bijdragen op het reële loon betalen

 Men heeft keuze tussen 2 bijdrageniveau ’s
 Eerste manier:

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

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

 Dus mogelijk regularisaties na het stopzetten van activiteit
 Behalve in geval van pensioen. Keuze om geen regularisatiebijdragen te ontvangen
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Vanaf 2015 kan men bijdragen op het reële loon betalen

 Tweede manier:
 De zelfstandige kiest om hogere of lagere voorlopige RSVZ-bijdrage te betalen.
 Een verhoging kan op eenvoudige aanvraag of door een spontane storting. Die komt 

op een reserverekening, die na 31/12 enkel voor regularisaties kan gebruikt worden
 Een verlaging moet gemotiveerd worden

• Voorafgaande ervaringen (vrijstellingen bijdrage)
• Persoonlijke elementen (vb. arbeidsongeschikt)
• Beroepsgebonden elementen (vb. faillissement klant, dalende BTW inkomsten)

 Het VAPZ wordt echter altijd op het inkomen van 3 jaar terug gerekend
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Het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen : voor wie ?

 Een zelfstandige die sociale bijdragen betaalt die minstens gelijk zijn aan die van een 
zelfstandige in hoofdberoep

 Eveneens
 in bijberoep indien "normale“ sociale bijdragen  (= op basis van een geherwaardeerd 

beroepsinkomen van minimaal 13.993,78 EUR
 De +65 wanneer hij normale sociale bijdragen betaalt en nog geen wettelijk pensioen 

ontvangt
 De zelfstandige in bijberoep die de sociale bijdrage van een zelfstandige in 

hoofdberoep betaalt
 Zelfstandigen die beginnen
 De medewerkende echtgeno(o)t(e) die aangesloten is aan het ‘maxi’ statuut
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VAPZ: waar naartoe?

 Bij een verzekeraar of een pensioenkas
 Men mag veranderen

 Aanvullend pensioen
 Theoretisch : tak 21 (vast rendement) of tak 23 (beleggingsfonds)
 Maar rendementsgarantie: 0 % = minstens de gestorte premies, dus tak 21

 Uitkering bij overlijden
 Recht om de omzetting in rente te vragen
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5.2
VAPZ

Het fiscale voordeel
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VAPZ bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar

 ‘gewoon’ VAPZ 
 Tot maximum 8,17 % van het begrensd beroepsinkomen
 Plafond = 2/3 van het  “tussenplafond” voor de sociale bijdragen
 Beroepsinkomen = geherwaardeerd netto beroepsinkomen van 3 jaar terug
 Maximum bijdrage = 8,17 % van tussenplafond voor sociale bijdragen x 2/3, dus 

3.302,77 EUR 
 Minimum bijdrage: 100 EUR (25 EUR per trimester)
 Voor een pensioen en/of overlijdensverzekering

 bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 40.425,64 euro
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Het belastingvoordeel

 Premie = als “sociale bijdrage” aftrekbaar
 aftrek vóór “forfaitaire beroepskosten”

 Winst 
 marginaal tarief (+/- 54 %) 
 minder sociale bijdragen (14,6 % tot 20,5 %) 

 → werkelijke vermindering 54 + (½ x 20,5) = 60 à 65 %
 tenzij beroepsinkomen het beroepsinkomen hoger is dan 86 230,52 EUR, want dan betaalt men 

over het excedent geen sociale bijdragen meer
• dan bedraagt de winst ± 54 %

 → “netto”-kost premie = 35 % à 40 %
 Voorwaarde voor aftrek 

 Alle wettelijke sociale bijdragen tijdig betaald hebben 
 De premie betaald hebben tijdens het inkomstenjaar + attesten van betaling
 Speciaal voor 2020: als de sociale bijdrage uitgesteld werd omwille van Covid-19 naar volgend jaar

zou het recht op aftrek van VAPZ-premie verloren worden. De fiscus voert dit jaar daarom een 
eenmalige administratieve tolerantie in
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De aftrekmogelijkheid vergroot bij een ‘sociaal VAPZ’

 Sociaal VAPZ
 De aftrekmogelijkheid verhoogt met 15 % (van 8,17% naar 9,4%): 

• Minimum 111,11 EUR (= 27,75 per trimester)
• Maximum 3.800,01 EUR 
• Minstens 10 % van de bijdrage moet dienen voor solidariteitsprestaties

 Wat een verzekeraar mag aanbieden is in een KB geregeld
• Verdere pensioenfinanciering bij inactiviteit of  faillissement
• Vervangingsinkomen
• Forfaitaire tussenkomst bij ernstige ziekte of afhankelijkheid
• Verhogen van uitgekeerde renten
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Speciale gevallen

 Inkomstenjaar Pensionering
 Slechts pro rata premie toegelaten in functie van de kwartalen dat de betrokkene nog niet is 

gepensioneerd (Ci.RH.243/587.019- AOIF 38/2007, d.d. 29/10/2007)
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5.3
VAPZ

Belasting van de 
uitkering
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De uitkering is belastbaar

 RIZIV bijdrage van 3,55 % en solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%
 is bij de overlijdensuitkering enkel verschuldigd indien de begunstigde de weduwe/weduwnaar 

is
 Wanneer men blijft werken tot 65 jaar: slechts 80 % van het kapitaal is belastbaar

 werken tot 65 jaar = de 3 laatste jaren een normale sociale bijdrage van een zelfstandige in 
hoofdberoep betalen 

 Anders wordt 100 % van het kapitaal (fictieve rente) belast
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De fictieve rente wordt bij de andere inkomsten gevoegd

 Op de einddatum of tijdens de 5 jaar ervoor
 Het kapitaal wordt niet in één keer, maar gespreid belast
 Bij werken tot de pensioenleeftijd: slechts 80% belastbaar

leeftijd van de begunstigde bij 
de uitkering

fictieve rente = % van 
het kapitaal

duur van de heffing

< 41 jaar 1 % 13 jaar

41 – 45 jaar 1,5 % 13 jaar

46 – 50 jaar 2 % 13 jaar
51 – 55 jaar 2,5 % 13 jaar

56 – 58 jaar 3 % 13 jaar

59 – 60 jaar 3,5% 13 jaar

61 – 62 jaar 4 % 13 jaar

63-64 jaar 4,5 % 13 jaar

> 64 jaar 5% 10 jaar
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Voorbeeld voor wie tot 65 jaar werkte

Bruto kapitaal op basis van het tarief 28.495,47 EUR

Winstdeling 435,81 EUR

Totaal bruto (28.495,47 + 435,81) 28.931,28 EUR

RIZIV bijdrage (op kapitaal + WD : 3,55 % van 
28.931,28)

1.027,06 EUR

Solidariteitsbijdrage (2 % van 28.931,28) 578,62 EUR

Belastbaar bedrag (28.931,28 – 1.011,59 – 569,91 
– WD is niet belastbaar)

27.349,78 EUR

Fictieve rente gedurende 10 jaar aan te geven  
(5% van 80% van 27.349,78)

1.093,99 EUR

Voorheffing op de fictieve rente(11,11% op 
1.076,56)

121,43 EUR

Netto bedrag 27.228,35 EUR

Welke belasting? Met een marginale voet van 45 % en 7 % gemeentetaks:
1.093,99 x 45 % x 1,07 = 526,76 EUR gedurende 10 jaar 
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Stopzetting en overdracht van reserves

 Stopzetting van de bestaande overeenkomst en afsluiten van een nieuwe is steeds 
mogelijk

 Regels
 geen verlies van reeds toegekende winstdeling
 geen acquisitiekosten op overgedragen reserves bij de nieuwe instelling (maar 

eventueel wel een “afkoopvergoeding” bij de oude instelling)
 Overdracht reserve = belastingvrij (maar enkel voor nieuwe contracten vanaf 1/1/2004)

 Volgens de fiscale administratie geen belastingvrijstelling bij overdracht van ZIV-
contracten



© PROcrea 
     consulting  

197

Informatieverstrekking

 Jaarlijks = pensioenfiche = informatie over evolutie verworven reserve tijdens het voorbije 
jaar (+ vanaf 2007 info over “financieringsniveau” reserve)

 Vanaf 45 jaar = om de 5 j. informatie over de te verwachten “rente” (indien zou worden 
geopteerd voor een uitkering in rente én ervan uitgaande dat de zelfstandige premies blijft 
storten tot pensionering) + 2 maanden voor pensionering nogmaals informatie over de 
rente

 Opmerking: KB-VAPZ legt een aantal tariefregels op voor de omvorming van het kapitaal 
in rente
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Successierechten

 Indien uitkering bij “overlijden” : successierechten verschuldigd op de uitkering

 Indien begunstigde = echtgenoot gehuwd in gemeenschap : successie op de helft  van de 
uitkering
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Waarom (eventueel) cumul VAPZ met IPT via de vennootschap ?

 VAPZ = geen premietaks 4,4 % (noch 2 %)
 VAPZ = taxatie via “omzettingsrente” → dikwijls geen of zeer lage taxatie, terwijl IPT via 

vennootschap = solidariteitsbijdrage + éénmalige taxatie 16,5 % (of  20 %, of 18 %, of 10 %) + 
gemeentebelasting = ± 17,8 % (bij 16,5 %)

 Indien VAPZ → bezoldiging verhogen met premie VAPZ (die vervolgens fiscaal wordt afgetrokken = 
“nul”-operatie) → hogere bezoldiging → hogere IPT via vennootschap mogelijk 
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6.1
POZ

Wat ?
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Zelfstandigen zonder vennootschap krijgen toegang tot de 
pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

 VAPZ
 Alle zelfstandigen
 Met vennootschap en zonder vennootschap

 IPT
 Bedrijfsleiders
 Met vennootschchap

 POZ
 Zelfstandigen in hoofdberoep zonder vennootschap
 Zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum sociale bijdrage van het hoofdberoep 

betalen
 Meewerkende echtgeno(o)t(e) met maxi-statuut
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Bestemming van de POZ bijdragen

 Een levensverzekering
 Tak 21 met gewaarborgd rendement
 Tak 23
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6.2
POZ

Fiscaal voordeel
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De 80 % grens: het referentie inkomen

 Een zelfstandige die niet in vennootschap werkt, kent geen maandelijkse wedde
 De 80% regel zoals we die kennen van de IPT kan dus niet zo maar toegepast worden

 Er moet een referentie inkomen vastgelegd worden
 Beroepsinkomsten

 Zonder meerwaarden
 Verminderd met de beroepkosten

• Zonder de sociale bijdragen
• Zonder de VAPZ premie

 Het gemiddelde van de 3 laatste activiteitsjaren
 Als er geen 3 jaren bestaan, dan het gemiddelde van 2 jaren, het vorige jaar of de inkomsten 

van het jaar zelf



© PROcrea 
     consulting  

206

De 80% grens in de POZ: de formule

 Pensioenkapitaal ≤ [ [(80% Inkomen – Geschat Wettelijk Pensioen) x N / 40] – andere 
pensioenkapitalen] x omzettingsfactor rente-kapitaal
 inkomen = referentie inkomen
 wettelijk pensioen = forfaitaire schatting
 N = in aanmerking genomen loopbaan
 40 = normale duur van een volledige loopbaan
 andere pensioenkapitalen = uitgedrukt in jaarrente
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80 % grens : de schatting van het wettelijk pensioen

 Het wettelijk pensioen wordt forfaitair geschat
 25% van het begrensde bruto inkomen (theoretisch 25% van 60,427,75 EUR)

 het resultaat mag niet hoger zijn dan het maximumpensioen (17.530,98 EUR)
 en niet lager dan het minimumpensioen (15.196,38 EUR)

! Bedragen niet de meest recente !
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80 % grens : andere pensioenkapitalen

 Andere pensioenkapitalen uitgedrukt in rente
 VAPZ
 ZIV-contracten
 IPT-contracten
 POZ-contracten
 Andere 2de pijler kapitalen

 Maar enkel het deel dat overeenstemt met de in aanmerking komende loopbaan
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80 % grens : de loopbaan

 N =
 De gepresteerde diensttijd vanaf het trimester waarin het contract onderschreven werd
 Verhoogd met maximum 10 jaar elders gepresteerde beroepsactiviteit

• Te rekenen vanaf 1 januari 2018
• Activiteit = in eender welk statuut

 Maximum 40 jaar
 ‘Back-service’ wordt mogelijk in de komende jaren
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80% grens: omzetten in rente

eindleeftijd Isolé Marié ou cohabitant

65 jaar of meer 13,4282 16,1004

60 jaar 
(voor omzetten van andere 

kapitalen)
15,6389 18,3749
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De 80 % grens: voorbeelden

toestand gehuwd gehuwd alleenstaand gehuwd
leeftijd bij onderschrijven 35 55 35 45
eindleeftijd 67 67 67 67
winst 20.000,00 25.000,00 20.000,00 100.000,00
sociale bijdrage 4.100,00 5.125,00 4.100,00 16.404,00
VAPZ 1.610,00 2.000,00 1.610,00 3.187,04
Referentie inkomen 25.710,00 32.125,00 25.710,00 119.591,04
80% 20.568,00 25.700,00 20.568,00 95.672,83
wettelijk pensioen 15.196,38 15.196,38 15.196,38 17.530,98
pensioen voor volledige loopbaan 5.371,62 10.503,62 5.371,62 78.141,85
loopbaan 32 12 32 22
proportioneel pensioen 4.297,30 3.151,09 4.297,30 42.978,02
andere pensioenen in rente 1.987,53 1.167,67 1.987,53 2.412,05
verschil 2.309,77 1.983,42 2.309,77 40.565,97
omzettingsfactor 16,1004 16,1004 13,4282 16,1004
toegelaten pensioenkapitaal 37.188,16 31.933,79 31.016,00 653.128,30
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Een belastingvermindering

 De belastingvermindering bedraagt 30 % van de betaalde premie
 Dat bedrag wordt nog verhoogd met de gemeentebelasting

• Bijvoorbeeld bij 8% gemeentebelasting is het belastingvoordeel gelijk aan 30 * 
1,08 = 32,4 % van de premie

 Als de belastbare inkomsten laag zijn, en de belasting daardoor lager uitvalt dan 30 %, 
dan wordt de belastingvermindering beperkt tot het bedrag van de belasting

 De maximum premie hangt af van de aangepaste 80% regel
 Premietaks 4,4 %
 De premie telt mee bij het bepalen van de Wijninckx bijdrage
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Aantrekkelijk ? 

 Bij het VAPZ is de fiscale hefboom veel groter
 Aftrekbaar waardoor belasting op basis van het percentage in de hoogste schijf van inkomen 

vermeden wordt
 Een lagere basis om de sociale bijdrage te berekenen
 Begin dus eerst met het VAPZ

 De toegelaten bijdrage zal toenemen met de loop der jaren
 De berekening van de aangepaste 80 % regel noodzaakt beschikbaarheid van informatie

 De inkomsten van de afgelopen 3 jaren
 Informatie over de eerder opgebouwde pensioenkapitalen
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Een vergelijking

Gewoon 
pensioensparen

Langetermijnsparen POZ Verhoogd 
pensioensparen

Hoeveel 990 euro 176,4 euro + 6% beroeps 
inkomen (max: 2.390 euro)

80%-grens 1 270 euro

Belastingvermindering 30% + gemeentelijke 
opcentiemen

30% + gemeentelijke 
opcentiemen

30% + gemeentelijke 
opcentiemen

25% + gemeentelijke 
opcentiemen

Premietaks - 2% 4,4% -

Wijninckx bijdrage - - 3% op premie-excedent 
boven 32.472 euro (cijfer 
2018)

-

0% 9,25% 9,25%

RIZIV en SOL bijdrage - - 3,55%-ziv-bijdrage + 0 tot 
2%-solidariteitsbijdrage 

-

Belasting uitkering 8% op reserves op 60 jaar 10% op reserves op 60 jaar 10% + gemeentelijke 
opcentiemen

8% op reserves op 60 jaar

garantiefonds tot 100.000 euro in tak 21 tot 100.000 euro in tak 21 - tot 100.000 euro in tak 21

ongeveer 24% ongeveer 20% ongeveer 12,5% ongeveer 24% bij 
maximum bijdrage

Grenzen 2020
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6.4
POZ

Belasten van de 
uitkering
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Belast in de personenbelasting

 ZIV bijdrage van 3,55 %
 Solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 %
 Belast aan 10 % + gemeentebelasting

 In geval van uitkering bij het wettelijk pensioen
 Of wanneer het wettelijk pensioen zou kunnen opgenomen worden
 Of naar aanleiding van het overlijden

 Belast aan 33 % in de andere gevallen
 Het kapitaal dat voortkomt uit winstdeelnemingen is vrijgesteld van inkomstenbelastingen
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Medische beroepen: het RIZIV voorziet een bijdrage

 Voor geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers en kinesisten, logopedisten en 
verpleegkundigen

 Dit is een tegenprestatie voor het naleven van de richtlijnen inzake honoraria, 
betalingswijze (systeem van « derde betaler ») en het geheel aan administratieve 
procedures

 Het RIZIV stort rechtstreeks een bijdrage op een “sociaal VAPZ – contract”
 De betrokkenen kunnen daarnaast zelf ook een “gewone” of een “sociale” VAPZ bijdrage 

betalen
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De bedragen verschillen naargelang de beroepscategorie
Vanaf 2020 werd de procedure gedigitaliseerd

 Apothekers - bedrag voor 2020, aanvraag in 2021 : 
• 3.068,44 euro o.b.v. een 38-urenweek
• 2.301,32 euro als gemiddeld 28 tot 38 uur per week gewerkt
• 1.534,23 euro als gemiddeld 19 tot 28 uur per week gewerkt

 Artsen : ◦bij volledige toetreding tot het akkoord : 5.037,70 EUR, bij gedeeltelijke toetreding 
2.376,40 EUR (2020)

 Tandartsen : 2.429,06 euro (2020), 3.200 (2021).
 Kinesitherapeuten : 1.518,64 euro tot 2.684,74 euro (2020, aanvraag 2021) afhankelijk van het 

aantal M-prestaties of M-waarden. 
 Logopedisten : van 1.293,67 euro tot 2.668,18 euro afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-

waarden (bedrag voor 2020, aanvraag 2021).
 Zelfstandige verpleegkundigen: 539,03 euro afhankelijk van het totaal bedrag dat jaarlijks aan hun 

patiënten wordt terugbetaald
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ZIJN ER NOG 
VRAGEN  ?
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