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Inhoud workshop

Overzicht van het pensioenlandschap

Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nieuwe wet: te vermelden pensioenleeftijd



3

V
A

P
W

(2
de

pi
jle

r)

1ste + 2de pijler
A

m
bt

en
aa

r
(1

st
e

pi
jle

r)

Werknemer
(1ste pijler) Zelfstandige

(1ste pijler)

VAPZ (WAPZ)

(1ste pijler bis)
(2de pijler)

To
ez

eg
gi

ng
 

W
er

kn
em

er

(2
de

pi
jle

r)
(W

A
P

)

B
ed

rij
fs

le
id

er
(2

de
pi

jle
r)

 
(W

A
P

B
L)

Z
on

de
r 

ve
nn

oo
ts

ch
ap

(2
de

pi
jle

r)

NieuwRegeer-
akkoord

C
on

tr
ac

tu
el

e 
ov

er
he

id
sw

er
kn

em
er

s

(2
de

pi
jle

r)

Maximum 
80%-grens



4

Inhoud workshop

Overzicht van het pensioenlandschap

Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nieuwe wet: te vermelden pensioenleeftijd
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Vooraf …

 jaar 
minimum- 

leeftijd 

loopbaan- 

voorwaarde 
uitzonderingen  

lange loopbanen 

hervorming 

regering 

Di Rupo 

2015 61,5 jaar 40 jaar 60 jaar mits loopbaan 41 jaar 

2016 62 jaar 40 jaar 
60 jaar mits loopbaan 42 jaar 

61 jaar mits loopbaan 41 jaar 

hervorming 

regering Mi-

chel (nieuwe 

maatregelen) 

2017 62,5 jaar 41 jaar 
60 jaar mits loopbaan 43 jaar 

61 jaar mits loopbaan 42 jaar 

2018 63 jaar 41 jaar 
60 jaar mits loopbaan 43 jaar 

61 jaar mits loopbaan 42 jaar 

2019 63 jaar 42 jaar 
60 jaar mits loopbaan 44 jaar 

61 jaar mits loopbaan 43 jaar 

 

Nieuwe wettelijke pensioenleeftijd (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen)
• Huidige wetgeving

• Momenteel: 65 jaar
• Vanaf 2025: 66 jaar
• Vanaf 2030: 67 jaar

• Toekomstige wetgeving: ? (puntensysteem?)
Vervroegd wettelijk pensioen (ambtenaren, werknemers, zelfstandigen)

Opmerking: vele uitzonderingen (en speciale rekenmethodes)
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Nieuwe wet?

Formeel

• ‘Wet van 18 december 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’
• Aanpassingen aan WAP (werknemers-toezeggingen)
• Aanpassingen aan WAPZ (VAPZ/RIZIV-overeenkomsten)
• Aanpassingen aan WAPBL (bedrijfsleiders-toezeggingen)

Inwerkingtreding

• 1 januari 2016



7Principe: start rustpensioen = 

uitkeringsdatum aanvullend pensioen
Algemeen principe 
• Pensioeninstelling keert uit bij wettelijke pensionering

• Oók bij vervroegde wettelijke pensionering
• Automatisme

• Oók als aangeslotene zijn pensioenreserves liever verder wil laten ‘renderen’  
Commentaar
• Contractuele pensioenleeftijd?  

• Moet wel vermeld worden in de pensioenovereenkomst/reglement (zie verder)
• Is enkel nog nuttig voor …

• ‘Projectie’-doeleinden
• Verwacht pensioenkapitaal
• 80%-grens 

• ‘Tarief-waarborg-kwesties’
• …

• Definitie wettelijke “pensionering” (art. 42, 14° WAPZ; 35, 18° WAPBL)

• = “effectieve ingang van het (vervroegd) wettelijk rustpensioen met betrekking tot 
de beroepsactiviteit die aanleiding gaf tot opbouw van de prestaties”

• Dus: 
• Ingang van een ambtenarenpensioen is niet relevant om een 

pensioenkapitaal uit een WAPBL-regeling uit te keren 



8Principe: start rustpensioen = 

uitkeringsdatum aanvullend pensioen
Uitkeringsprocedure
1. Pensioeninstelling krijgt info over ‘pensioneringsdatum’

• Wie informeert pensioeninstelling?
• Tot 31/12/2016: aangeslotene/inrichter
• Vanaf 1/1/2017: SIGeDIS

• Wanneer?
• Ten laatste 90 dagen vóór de wettelijke pensionering

2. Pensioeninstelling informeert de aangeslotene 
• Over wat?

• Over de verschuldigde prestaties
• Over de ‘uitbetalingswijzen’
• Over de ‘noodzakelijke gegevens voor uitbetaling’ (vb. gewenst bankrekeningnummer, akkoord 

fiscale afrekening, …)
• Over het renterecht (enkel WAPZ en WAP)

• Wanneer?
• Geen expliciete datum in wet
• Wel inzake informatie over renterecht (Cfr. art. 50 WAPZ, art. 28 WAP)

• Twee maanden vóór de wettelijke pensionering (of maximaal twee weken na de kennisname 
van de vervroegde pensionering)  

3. Pensioeninstelling betaalt
• Wanneer?

• Binnen 30 dagen vanaf ontvangst alle noodzakelijke gegevens
• Hoeveel?

• Berekeningsdatum van de uitkering: pensioneringsdatum (tak 23-koers?)
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Algemene overgangsregeling

Voorwaarden 

1. Aangeslotenen geboren < 1962
2. Op verzoek van de aangeslotene 

• � afkoopaanvraag

3. Indien contractueel voorzien (op 1/1/2016)
Vroegst mogelijke uitkeringsleeftijd (zonder 
pensioneringsvereiste)

• Geboren in ≤ 1958 (≥ 58 j. in 2016): 60 jaar
• Geboren in 1959 (57 jaar in 2016): 61 jaar
• Geboren in 1960 (56 jaar in 2016): 62 jaar
• Geboren in 1961 (55 jaar in 2016): 63 jaar



10Uitkeringsmogelijkheid voor 

‘pensioneerbare verderwerkers’
Principe
• Uitkering zonder ‘wettelijke pensionering’ kan gevraagd 

worden
Voorwaarden
1. Ten vroegste vanaf ‘pensioneerbaarheid’

• Wettelijke pensioenleeftijd
• Vervroegde wettelijk pensioenleeftijd

2. Op verzoek van de aangeslotene
3. Indien contractueel voorzien (afkoopmogelijkheid, 

contractuele pensioenleeftijd)
NB: geen premies meer voor ‘gepensioneerde 
verderwerkers’
• Uitzondering: indien voorzien in overeenkomst op 

1/1/2016
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Verlengingsproblematiek
Voorbeeld
• Gegevens:

• 50-jarige zelfstandige bedrijfsleider
• IPT-verzekering met contractuele pensioenleeftijd op 60 jaar
• Contractueel tak 21-rendement: 3,25%
• AO-rente-dekking (tot 60 jaar), AO-premievrijstelling (tot 60 jaar), 

overlijdensrisicodekking (tot 60 jaar)
• Wettelijk pensioen? 67 jaar (NB: ten vroegste na 42 dienstjaren)

• Nieuwe wetgeving 
• Uitkeringsdatum aanvullend pensioen: 60 jaar � 67 jaar

• Vraag: hoe verlengen: 60 jaar � 67 jaar?
• Belangrijkste discussiepunten

• Intrestvoet? 
• Bestaande reserves?
• Nieuwe premies vanaf 1/1/2016?

• AO-dekking?
• Tarief, aanvaarding, …?
• Lopende renten?
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Verlengingsproblematiek
Wat zegt de wet? 
• WAPBL, art. 40, §1, 2de lid 

• “De pensioentoezegging blijft van kracht tot aan de pensionering, tenzij ze 
opgeheven wordt”

• Discussie: op welke wijze van kracht?
• Discussie: ‘pensioentoezegging’ (oranje) versus ‘levensverzekering’ (geel)

• Verzekeringswet, art. 210, § 1, 3de lid
• Individueel verderzettingsrecht tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, inzake 

beroepsgebonden AO-verzekering
Gelijkaardige problematiek voor WAPZ- en WAP-regelingen
• WAP: 

• Verzekeraar ↔ werkgever ↔ werknemer
• Aandachtspunt: WAP-rendementsgarantie (3,25%, 1,75%)

• WAPZ:
• Verzekeraar ↔ zelfstandige
• Geen individueel voortzeggingsrecht AO

Levensverzekering
verzekeraar ↔ vennootschap ↔ bedrijfsleider

Pensioentoezegging
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En wat met gepensioneerden?

Voorbeeld:
• Er wordt vastgesteld dat een aangeslotene reeds vroeger 

pensioneerde, zoals bijvoorbeeld:
• Aangeslotene pensioneerde vóór 1/1/2016
• Aangeslotene ‘vergeet’ pensionering te melden in 2016

• Riziv-overeenkomsten voor gepensioneerde zorgverstrekkers
Nieuwe wetgeving:
• Pensioenregeling stopt bij pensionering
• Berekeningsdatum van uitkering = pensioneringsdatum

Probleem:
• Moet/mag er dan een retro-actieve berekeningsdatum toegepast 

worden (met verlies aan intresten, …)?
• Fiscaal tarief? 20%, 18%, 16,5% op latere uitkeringsdatum, of op 

vroegere toekenningsdatum



14Special topic: onderhandse 

pensioenbeloften
Problematiek inzake “interne pensioenvoorzieningen”
• Situering:

• Onderhandse pensioenbelofte 
• 1ste type: (interne) pensioenvoorziening op balans vennootschap

• Verdere nominale aangroei na ‘balans 2011’ verboden 
• 2de type: bedrijfsleidersverzekering

• Nieuwe overeenkomsten vanaf 1/7/2012 verboden
• Nieuwe wet:

• Start rustpensioen = (automatische) uitkering krachtens pensioenbelofte
• Fiscale problemen

• Wat als mandaat van bedrijfsleider niet neergelegd is op pensioneringsdatum?
• “Attractiebeginsel (belastingadministratie)”

• � progressieve belasting op pensioenkapitaal
• Geen ‘gewezen’ bedrijfsleider (art. 52, 5° WIB) 

• � pensioenkapitaal niet aftrekbaar voor vennootschap (terwijl 
‘terugdraaien voorziening’/’ontvangen BLV-kapitaal’ wel belastbaar is)

• Geen overgangsregeling voor bedrijfsleiders geboren vóór 1962?
• Want pensioneringsvereiste voor 16,5%-tarief staat in fiscale wet (art. 171, 

4° g) WIB)
• (zie Fiscoloog dd. 24/2/2016, Fiscale Actualiteit nr. 4, 21/27 januari 2016).
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Special topic: voorschotten

Nieuwe voorschotten en inpandgevingen vanaf 
1/1/2016 

• Nieuw voorschot/pandgeving 
• Altijd tot minstens wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar) 
• Óók voor nieuw voorschot/pandgeving op een bestaand 

pensioenplan (!)

• Dus …
• pensioenleeftijd-aanpassing is tóch dringende issue voor 

nieuwe voorschotten vanaf 1/1/2016?
• Want de contractuele pensioenleeftijd moet eerst verlengd 

worden tot 65/66/67 jaar, alvorens er vanaf 2016 een 
voorschot/pandgeving kan gegeven worden!

• Of volstaat een ‘levenslang’ voorschot? (op een overeenkomst 
die later nog wel zal verlengd worden)
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Special topic: voorschotten

Terugbetaling voorschot / uitwinning inpandgeving
• Vaststelling

• Vastgoedfinanciering (voorschot/pandgeving) via 2de pijler wordt 
bevestigd

• Voorschotten
• Aandachtspunt: mogelijke ‘mismatch’ tussen 

• Terugbetalingsdatum van het voorschot (vb: 60 jaar), en
• Uitkeringsmogelijkheid aanvullend pensioen (vb: 65 jaar) 

• Memorie van Toelichting doet suggesties
• Terugbetaling voorschot met eigen middelen

• Probleem: wie wil dat?
• Conventionele verlenging voorschot

• Probleem: voorschotnemer kan niet ‘gedwongen’ worden om 
te verlengen (is misschien ook niet interessant voor hem) 
(tenzij dit contractueel voorzien is)

• Afkoop gedeelte (bruto) aanvullend pensioen overeenstemmend 
met (netto) voorschot (voorzien in de wet)

• Idem bij inpandgeving
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Inhoud workshop

Overzicht van het pensioenlandschap

Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nieuwe wet: te vermelden pensioenleeftijd



18Nieuwe (contractuele) 

pensioenleeftijd
Definitie
• Pensioenleeftijd: een in pensioenreglement/pensioenovereenkomst te vermelden ‘eindleeftijd’

Algemene regel inzake 2depijlerovereenkomsten vanaf 1/1/2016
• Pensioenleeftijd = wettelijke pensioenleeftijd (65, 66 of 67 jaar)
• Pensioenleeftijd 

• Moet dus berekend worden i.f.v. geboortedatum
• In principe óók bij groepsverzekeringen (dus verschillend per aangeslotene?)

Overgangsbepaling inzake 2depijlerovereenkomsten vanaf 1/1/2016
• Lagere contractuele pensioenleeftijd tijdelijk nog mogelijk

• 65 jaar: voor overeenkomsten onderschreven vóór 1/2/2025
• 66 jaar: voor overeenkomsten onderschreven vóór 1/2/2030
• 67 jaar: vanaf 1/2/2030

• Vraag: is lagere contractuele pensioenleeftijd gewenst/nuttig/…? 
• Lagere contractuele pensioenleeftijd … 

• … geeft projectie op leeftijd ≠ wettelijke pensioenleeftijd ≠ verwachte uitkeringsdatum
• … is in een aantal gevallen vanuit 80%-grens-premie-standpunt optimaal
• … is ‘probleem’ voor 10%-belastingtarief (tenzij latere verlenging) 
• ... is tijdelijk gewenst om systemen/processen van pensioeninstellingen later te kunnen aanpassen
• … veroorzaakt later meer verlengingen (met de nodige tarief-complicaties, en administratieve 

verwikkelingen)
• Vraag: is verlengingsproblematiek hetzelfde …

• Voor op 1/1/2016 bestaande overeenkomsten (zij wisten niet dat er een verlenging zou komen)
• Voor vanaf 1/1/2016 gesloten overeenkomsten (zij wisten wel dat er een verlenging zou komen!)



19Nieuwe (contractuele) 

pensioenleeftijd
Specifieke overgangsbepaling inzake op 1/1/2016 
bestaande groepsverzekeringsovereenkomsten

• Vanaf 1/1/2019, moet pensioenleeftijd wél aangepast 
worden 

• Voor ‘WAP/WAPBL-groepsverzekeringen’
• Vanaf dat er een aansluiting is van een persoon met een hogere 

wettelijke pensioenleeftijd
• Vanaf dan: 

• Contractuele pensioenleeftijd = wettelijke pensioenleeftijd

Indien pensioenleeftijd (vrijwillig/verplicht) wordt 
aangepast, dan

• Wijzigingen vóór 2025: minimale pensioenleeftijd = 65 jaar
• Wijzigingen vóór 2030: minimale pensioenleeftijd = 66 jaar
• Wijzigingen vanaf 2030: minimale pensioenleeftijd = 67 jaar
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Fiscaal?
Geen wijzigingen
Belastingtarief op pensioenkapitalen
• Groeps- en IPT-verzekeringen

• Uitkering op 60 jaar: 20% (indien wettelijk gepensioneerd: 16,5%)
• Uitkering op 61 jaar: 18% (indien wettelijk gepensioneerd: 16,5%)
• Uitkering vanaf 62 jaar: 16,5%
• Uitkering vanaf wettelijke pensioenleeftijd + aangeslotene effectief actief 

gebleven tot wettelijke pensioenleeftijd (65, 66, 67 jaar): 10%
• Uitkering bij overlijden: 16,5%

• VAPZ-contracten: stelsel fictieve rente
80%-grens
• Referentiepunt: contractuele pensioenleeftijd 
• Vanaf 1/1/2016: 

• Hogere contractuele pensioenleeftijd (65, 66, 67 jaar)
• En dus langere premiebetalingsduur (en lagere jaarpremies)
• En dus lagere omzettingscoëfficiënten

• En dus toch een effect inzake fiscale aftrekbaarheid …


