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De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 

bedrijfsleiders) staat onder druk
• Rapport Hoge Raad Financiën (6.5.2020)

→ hekelt misbruik backservicefinanciering 80%-grens (zie verder)

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

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

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

• Rapport Planbureau (mei 2021)

→ de tweede pijler ‘kost’ de overheid ongeveer 3 MIA

• Politieke uitspraken over de Wijninckxbijdrage

• …

Quid hervorming tweede pijler?
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De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 

bedrijfsleiders) staat onder druk
→ Minister Lalieux had al vorig jaar aangekondigd de

2de pijler ‘socialer en rechtvaardiger’ te willen maken…

• Voorstellen minister Lalieux betreffen hoofdzakelijk wettelijk 

pensioen en zijn niet bij iedereen in goede aarde gevallen

• Tweede pijler

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

partners voor een ‘fiscaal moratorium’ m.b.t. de tweede pijler tot 2023

• Minister Lalieux lijkt wel aan te sturen op ‘scherpere controles’ van de 

80%-grens om ‘uitwassen’ aan te pakken (zie ook verder)

Quid hervorming tweede pijler?
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De tweede pensioenpijler (voor zelfstandige 

bedrijfsleiders) staat onder druk

• Nieuwe richtlijnen belastingadministratie inzake 80%-grens
• Structurele verrekening in de 80%-grens van aanvullende 

pensioenen opgebouwd in vorige ondernemingen

• Geraamd wettelijk pensioen te verrekenen in de 80%-grens

• …

(zie verder)

Quid hervorming tweede pijler?
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Wat kunnen we verwachten?

• Wellicht geen structurele wijzigingen op korte termijn

• Mogelijk wel wijzigingen op langere termijn ?
• Alternatieve berekening 80%-grens o.b.v. opgebouwde 

reserves i.p.v. geprojecteerde kapitalen en dit over 
volledige loopbaan (en dus zonder loopbaanbreuk)

• cf. Wijninckxbijdrage

• invulling 80%-grens hangt mede af van opgebouwde 
reserves in vorige ondernemingen

• budgettaire impact ?

• overgangsregeling ?

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

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

Quid hervorming tweede pijler?
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal

• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging

• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen

• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren
• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren

• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)

• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 

• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 
uitgedrukt in jaarrente

• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• Aangezien het te verwachten pensioenkapitaal niet gekend 

is bij de premiebetaling, moet het geraamd worden

• Noch de fiscale wetgeving, noch de pensioenwetgeving 
reikt een rekenmethode aan ter berekening van het 
‘verwacht pensioenkapitaal’
• Tak 21: vuistregel van de belastingadministratie uit de jaren 80

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

• Tak 23: ???

• meer en meer verzekeraars: ‘one size fits all’

• minder en minder verzekeraars: eigen rekenmethode 
voor tak 23, soms variërend i.f.v. fondsprofiel

• Pro fisco-berekeningen versus DB2P-berekeningen

Verwacht pensioenkapitaal
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Berekening verwacht pensioenkapitaal
• Vuistregel fiscus (winstdeling = 20% van verzekerd kapitaal) 

dateert uit de tijd (jaren 80) dat:

• er hoofdzakelijk collectieve pensioenregelingen waren voor 

werknemers, met aansluiting op jonge leeftijd en dus lange 

kapitalisatieduur van de winstdeling 
(dit ligt helemaal anders bij IPT-verzekeringen voor bedrijfsleiders)

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

vandaag meer en meer in trek)

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

• zowat alle verzekeraars jaarlijks 3% winstdeling gaven…

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

• 20%-vuistregel heeft geen wettelijke basis en staat (of stond?) 

enkel te lezen in de ‘circulaire Massard’ van 4.2.1987

• In die circulaire Massard werd de 20%-vuistregel naar voor 

geschoven voor de jaren 1985 en 1986, maar een (mogelijke) 

jaarlijkse herziening werd expliciet in het vooruitzicht gesteld

• De vuistregel werd nooit herzien, maar is anderzijds ook één 

van de weinige passages die in het kader van de overname 

van de circulaire Massard in de Commentaar van de belasting-

administratie op het WIB (Com. IB 59) niet werd hernomen

→ Desondanks wordt de 20%-vuistregel nog breed toegepast, 

zowel door de belastingadministratie als door de verzekeraars

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

• In 2004 werd de 20%-vuistregel stevig bekritiseerd door 

de gemengde werkgroep Commissie / Raad Aanvullende 

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

• ‘CAP-Rapport’ stelde voor om het verwacht pensioenkapitaal, zowel in 

tak 21 als in tak 23, te berekenen o.b.v. een rendementshypothese 

die overeenstemt met de WAP-rendementsgarantie voor werknemers 

(toen 3,25%, vandaag 1,75%)

+ een ‘looptijdafhankelijke winstdelingschatting’ (ook voor tak 23!)

• looptijdafhankelijke winstdelingschatting

- looptijd pensioencontract ≤ 10 jaar:        0%

- looptijd pensioencontract 10 - 20 jaar:    5%

- looptijd pensioencontract 20 - 30 jaar: 10%

- looptijd pensioencontract 30 - 40 jaar: 15%

→ de regering, die nochtans dit Rapport over de 80%-grens 

had gevraagd, heeft er niets mee gedaan

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

• In 2006 heeft de wetgever de Koning opdracht gegeven 

rendementshypothesen (incl. inzake winstdeling) vast te 

leggen om het verwacht pensioenkapitaal (in tak 21 en tak 23) 

te berekenen met het oog op diens toetsing aan de 80%-grens

→ dit K.B. is er nooit gekomen, wat trouwens onlangs 

door het Rekenhof betreurd werd (zie hoger)

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

• Sinds enkele jaren moet vanuit de pensioenwetgeving 

het ‘verwacht pensioenkapitaal’ op de pensioenfiche vermeld 

worden, maar de pensioenwetgeving legt geen rekenmethode 

op 

→ elke verzekeraar houdt er zijn eigen rekenmethode op na in 

tak 21/23, maar in tak 21 (en uiteraard ook in tak 23), hanteert 

bij ons weten geen enkele verzekeraar de fiscale 20%-vuistregel

in de projecties van het pensioenkapitaal op de pensioenfiche

• Dit verwacht pensioenkapitaal komt ook in DB2P terecht 

en verschijnt dus ook op ‘mypension.be’

• De belastingadministratie heeft toegang tot die gegevens

• Een van de uitdrukkelijke doelstellingen van DB2P is 

om de controle van de 80%-grens te vergemakkelijken...

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

• De 20%-vuistregel houdt vandaag een schromelijke 

overschatting van de winstdeling in, en dit meer nog 

voor pensioencontracten met een korte of middellange looptijd

(zelfs de door in het ‘CAP-Rapport’ voorgestelde neerwaartse 

bijsturing van de 20%-vuistregel lijkt vandaag achterhaald)

• Bij meer en meer verzekeraars wordt de 20%-vuistregel 

niet alleen gehanteerd voor tak 21, maar ook voor tak 23, 

teneinde te zorgen voor een ‘beleggingsvormneutrale

80%-grens’ (‘one-size-fits-all-aanpak’)

→ die ‘one-size-fits-all-aanpak’ spoort met het ‘CAP-Rapport’ 

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

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

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

• totale loskoppeling van het ‘fiscaal’ verwacht pensioenkapitaal 

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

- tak 21: fiscale projectie vaak > DB2P

- tak 23: fiscale projectie soms < DB2P

• illustratie 

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

- backservicepremie van € 100.000 + jaarpremie van € 5.000, 

aangewend in tak 23

- fiscale projectie pensioenkapitaal o.b.v. gewaarborgd rendement 

in tak 21 van 0,50% + ‘20%-vuistregel’: € 259.000

- projectie op pensioenfiche → DB2P → mypension.be 

o.b.v. jaarrendement van 4%: € 374.000

→ ‘Houston, we have a problem…’

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

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

• quid bij toepassing 80%-grens ‘onderweg’ in tak 23 en bij 

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

→ de 80%-grens is niet enkel te controleren bij het sluiten van 

de IPT-verzekering, maar moet jaarlijks opgevolgd worden

• quid met andere aan te rekenen pensioenen? 

- andere pensioenplannen bij de verzekeraar

- andere pensioenplannen bij een andere verzekeraar

• …

• zie ook boek voor beschouwingen omtrent het tijdstip 

van de berekening van het verwacht pensioenkapitaal

Verwacht pensioenkapitaal



19

Berekening verwacht pensioenkapitaal
• Nakende wetgeving inzake berekening van verwacht 

pensioenkapitaal

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

• Zou ‘overwaaien’ naar pensioencontracten onder vorm van 

levensverzekering

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

• neutrale projectie te hanteren voor 80%-grens?

• komen er FSMA-richtlijnen voor de projectieberekeningen?

• 2023 of 2024?

Verwacht pensioenkapitaal
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal

• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging

• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen
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• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 
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• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Tot voor kort

• Zelfstandige bedrijfsleiders: 25% van de brutojaarbezoldiging, 

met minimum en maximum

• minimum (2022): € 17.332,32

• maximum (2022): € 18.363,64 (mogelijk meer ?)

(deze bedragen gelden onder alle voorbehoud en zijn nog te bevestigen 

door de belastingadministratie – zie ook verder)

• Werknemers: 50% van de brutojaarbezoldiging, met maximum van 

ongeveer € 32.500 in 2022 (???) 
(bedrag nog te bevestigen door de belastingadministratie – zie ook verder)
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Nieuwe circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022 n.a.v. de 

graduele optrekking van het wettelijk zelfstandigenpensioen 
tot het niveau van het wettelijk werknemerspensioen

• 25%-vuistregel geldt enkel nog voor de loopbaanjaren gepresteerd 
< 2021 als zelfstandige, en wordt blijvend berekend o.b.v. de 
brutobezoldiging van 2020 (!), maar met hantering van het 
minimimum- en maximumpensioen van het controlejaar

• 50%-vuistregel, berekend o.b.v. de brutobezoldiging van het 
controlejaar en met hantering van het minimum- en 
maximumpensioen van het controlejaar, wordt de norm voor:

• de loopbaanjaren gepresteerd < 2021 als werknemer

• de loopbaanjaren gepresteerd ≥ 2021 (als zelfstandige)

→ er zou voor zelfstandigen een ander maximumpensioen gelden
dan voor werknemers: € 31.648,93 (= onder alle voorbehoud !)

• Blijkbaar worden hierbij alle verleden loopbaanjaren in aanmerking 
genomen en alle toekomstige loopbaanjaren tot de wettelijke 
pensioenleeftijd, en dit los van het aantal in de teller van de 
loopbaanbreuk van de 80%-grens gevaloriseerde jaren (zie verder)

• Ingang: aanslagjaar 2022 (dus: retroactieve werking vanaf 2021)
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Het ‘blind exporteren’ van de 50%-vuistregel voor 

werknemers naar de zelfstandigen gaat wat kort 
door de bocht

• Bij werknemers wordt het wettelijk pensioen, op het dubbel 
vakantiegeld en het VVAA bedrijfswagen na, ook effectief berekend 
op de brutobezoldiging

• Bij zelfstandige bedrijfsleiders wordt het wettelijk pensioen 
niet berekend op de brutobezoldiging, maar op de 
belastbare bezoldiging, zijnde de brutobezoldiging na aftrek van

• de werkelijke of forfaitaire beroepskosten

• de RSVZ-bijdragen

• de VAPZ-premies

→ bij een brutobezoldiging van € 60.000 wordt het effectief 
wettelijk pensioen van een bedrijfsleider aldus in de praktijk 
vaak berekend op minder dan € 45.000, terwijl de 50%-vuistregel
toch wordt toegepast op de brutobezoldiging van … € 60.000
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Effect circulaire: illustratie 1

• Loopbaan van 45 jaar (van 22 j. tot 67 j.)
• van 22 j. (2000) tot 42 j. (2020): zelfstandige zonder vennootschap

• sinds 2020: zelfstandige bedrijfsleider van vennootschap
- brutobezoldiging in 2020: € 50.000

- brutobezoldiging sinds 2022: € 60.000

• IPT-verzekering gesloten in 2022

• ‘Oude’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 60.000) – 17.332,32] x 35/40 x 16,1004 = € 432.041,68

• ‘Nieuwe’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 60.000) – 24.088,42(*)] x 35/40 x 16,1004 = € 336.862,75
(*) (€ 17.332,32 x 21/45) + (€ 30.000,00 x 24/45)
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Effect circulaire: illustratie 2

• Loopbaan van 45 jaar (van 22 j. tot 67 j.)
• van 22 j. (2000) tot 32 j. (2010): werknemer

• van 32 j. (2010) tot 42 j. (2020): zelfstandige zonder vennootschap

• sinds 2020: zelfstandige bedrijfsleider van vennootschap
- brutobezoldiging in 2020: € 50.000

- brutobezoldiging sinds 2022: € 60.000

• IPT-verzekering gesloten in 2022

• ‘Oude’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 60.000) – 17.332,32] x 35/40 x 16,1004 = € 432.041,68

• ‘Nieuwe’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 60.000) – 26.903,46(*)] x 35/40 x 16,1004 = € 297.204,89
(*) (€ 17.332,32 x 11/45) + (€ 30.000,00 x 34/45)

→ de eerste 10 jaar van de loopbaan, gepresteerd als werknemer, 
die nochtans niet worden meegerekend in de teller van de 
loopbaanbreuk van de 80%-grens, hebben toch een (bijkomend)
‘negatief effect’ op de 80%-grens (dit is ‘nieuw’) 

→ zie ook verder inzake aftrek aanvullend pensioen als werknemer
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Effect circulaire: illustratie 3

• Loopbaan van 45 jaar (van 22 j. tot 67 j.)
• van 22 j. (1985) tot 47 j. (2010): werknemer

(deze ‘backservicejaren’ worden niet gevaloriseerd in de IPT-verzekering)

• sinds 2010: zelfstandige bedrijfsleider van vennootschap
- brutobezoldiging in 2020: € 60.000

- brutobezoldiging sinds 2022: € 65.000

• IPT-verzekering gesloten in 2015 met eindleeftijd 65 jaar

• ‘Oude’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 65.000) – 17.332,32] x 18/40 x 16,1004 = € 251.173,58

• ‘Nieuwe’ berekeningswijze 80%-grens voor het jaar 2022
[(0,8 x 65.000) – 28.149,31(*)] x 18/40 x 16,1004 = € 172.802,54
(*) (€ 17.332,32 x 11/45) + (€ 31.648,93 (? zie hoger ?) x 34/45)

→ de eerste 25 jaar van de loopbaan, gepresteerd als werknemer, 
die nochtans niet worden meegerekend in de teller van de 
loopbaanbreuk van de 80%-grens, hebben toch een (bijkomend)
‘negatief effect’ op de 80%-grens (dit is ‘nieuw’) 

→ zie ook verder inzake aftrek aanvullend pensioen als werknemer
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Salary split

• Zelfstandig bedrijfsleider werkzaam en bezoldigd a rato van € 50.000 
in twee vennootschappen (A en B)

• Ruling nr. 2010.032 van 27.4.2010
• toepassing ‘vuistregel’ (incl. minimum en maximumpensioen) op 

globale bezoldiging van € 100.000 

• in de 80%-grens in de vennootschappen A en B te verrekenen 
geraamd wettelijk pensioen: resultaat vuistregel / 2

→  er werden dossiers gerapporteerd waar de belastingadministratie 
de toepassing van de ruling heeft geweigerd en waar de vuistregel 
‘autonoom’ werd toegepast op basis van de bezoldiging bij elke
afzonderlijke vennootschap 
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Wettelijk pensioen

Geraamd wettelijk pensioen bedrijfsleiders
• Andere discussies m.b.t. geraamd wettelijk pensioen

• Ook opsplitsing raming wettelijk pensioen bij backservicefinanciering?

• Laattijdige bekendmaking te hanteren maximumpensioen

• Quid met jaren gepresteerd als ambtenaar 

• Geraamd wettelijk pensioen ‘mypension.be’ vs. 25%/50%-vuistregel

• Geraamd wettelijk pensioen voor zelfstandigen in bijberoep

• Met het minimum- / maximumpensioen van welk jaar rekening 
houden bij een gebroken boekjaar? 

• Quid POZ?

• …
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de 80%-grensformule (in kapitaal)

• APK: (verwacht) aanvullend pensioen uitgedrukt in kapitaal

• BJB: (laatste) normale brutojaarbezoldiging

• WP: (geraamd) wettelijk rustpensioen

• T: aantal reeds gepresteerde en nog te presteren jaren
• aantal in de vennootschap al gepresteerde en nog te presteren jaren

• + optioneel maximum 10 backservicejaren buiten de vennootschap

• N: normale duur van volledige beroepsloopbaan (40 jaar)

• T/N: ‘loopbaanbreuk’ 

• EPRandere: (verwachte) andere tweedepijlerpensioenen 
uitgedrukt in jaarrente

• COEF: omzettingscoëfficiënt van rente in kapitaal

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

80%-grens



32

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

• Loopbaan 

• 1991-2020: werknemer bij vennootschap A met premievrij 

pensioenkapitaal van 600.000 € op 65 jaar

• sinds 2021 is de betrokkene bestuurder van zijn 

(management)vennootschap

• Brutojaarbezoldiging als bestuurder: 100.000 € 
(betaald in maandelijkse schijven)

• Geraamd wettelijk pensioen: € 31.648,93 (?) (zie hoger)

• IPT-verzekering op 67 jaar (2031)

• Bestuurder is gehuwd

• Berekening met en zonder 10 jaar backservice

(heel wat betwistingen bij belastingcontroles: zie verder)

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’

IPT-verzekering: 10 jaar backservice ?

• 80%-grens: berekening zonder 10 jaar backservice

maximum pensioenkapitaal (APK)

[[(0,8 x 100.000) – 31.648,93] x [10 / 40] – 0,00]

x 16,1004

= 194.617,89 €

APK < [[ (80% BJB – WP) x T/N ] – EPRandere ] x COEF
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Pensioenen ‘uit het verleden’

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

maximum pensioenkapitaal (APK)

[[(0,8 x 100.000) – 31.648,93] x [20 / 40] – 12.422,05(1)]

x 16,1004

= 189.235,81 €

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

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



35

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

zijn momenteel lopende over de voormelde benadering

• Nieuw standpunt belastingcontroleurs

• zelfs als er geen 10 backservicejaren buiten de onderneming 

worden gevaloriseerd, moeten toch alle in het verleden opgebouwde 

tweedepijlerpensioenen afgetrokken worden in het kader van de 

berekening van de 80%-grens

• a fortiori (?): als er wel 10 backservicejaren buiten de onderneming 

worden gevaloriseerd moeten ook alle in het verleden opgebouwde 

tweedepijlerpensioenen afgetrokken worden in het kader van de 

80%-grensberekening, en dit zelfs als ze betrekking hebben op een 

periode die langer is dan 10 jaar

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

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Parlementaire vragen (P.V.)

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

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

• De minister ziet het probleem niet en beweert dat de 

belastingadministratie de 80%-grens toepast zoals zij dat 

altijd gedaan heeft (???)

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 

de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen

• 80%-grens is een verhaal van ‘ieder bij/voor zich’
(de 80%-grens wordt berekend ‘per onderneming’)

• valorisatie van maximaal 10 backservicejaren is een specifiek in

de pensioenovereenkomst in te schrijven – en dus louter optionele –

uitzondering op de regel dat enkel jaren gepresteerd en te presteren 

in de onderneming meetellen

• ook het wettelijk pensioen telt slechts prorata het aantal in de 

loopbaanbreuk gevaloriseerde jaren mee in de 80%-grens

• enkel de bezoldiging die ten laste is van de betrokken onderneming 

telt mee in de 80%-grens

• diverse wettekstargumenten (o.a. art. 35, § 2 KB/WIB) en passages van 

de eigen commentaar van de belastingadministratie (o.a. Com. IB 59/43)

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 

de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen

• Rapport gemengde werkgroep Commissie en Raad Aanvullende 

Pensioenen, met topambtenaren FOD Financiën

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

“Aangezien de 80%-regel geldt per onderneming, is het niet nodig 

bij de evaluatie ervan rekening te houden met de in het verleden, 

bij een andere onderneming opgebouwde aanvullende 

pensioenvoordelen.

Evenwel, indien rekening gehouden wordt met maximaal 10 extra jaren,

vinden de meeste leden het logisch om ook rekening te houden met 

de aanvullende pensioenopbouw die overeenstemt met deze 10 jaren. 

Op die manier worden de opgebouwde pensioenvoordelen die verband

houden met die (maximum) 10 jaar, mee in rekening gebracht bij de 

evaluatie van de 80%-regel. …”

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 

de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen

• ‘Gezond verstand’ / ‘economie’ & ‘filosofie’ van de 80%-grens

• in de benadering van de controleurs zou een aangeslotene die zijn 

loopbaan in verschillende ondernemingen doorbrengt een veel lager 

aanvullend pensioen kunnen opbouwen dan een aangeslotene die 

zijn hele loopbaan in één onderneming doorbrengt

→  bedrijfsleider heeft 25 j. gewerkt in vennootschap A, met opbouw premie-

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

→   bedrijfsleider gaat aan de slag in onderneming B met toekomstige 

loopbaan van 15 j. en zonder valorisatie backservice: de 80%-grens in 

vennootschap B zou in de benadering van de controleurs een resultaat 

opleveren van (€ 400.000 x 15/40) - € 250.000 = € 0,00 (???)

→ dit merkwaardig gevolg van de nieuwe stelling van de belasting-

administratie heeft aanleiding gegeven tot een prejudiciële vraag

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Eerste (tussen)vonnis (Rb. Gent, 24.11.21)

• Rechter stelt prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof
• “Schendt artikel 59 WIB, aldus geïnterpreteerd dat bij de berekening van de 

80%-grens steeds rekening moet worden gehouden met de extrawettelijke 

pensioenen die reeds buiten de onderneming werden opgebouwd (ook 

wanneer de onderneming geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid 

voorzien in artikel 35, § 3 KB/WIB om de vroegere (maximaal 10 jaar)  

beroepswerkzaamheid buiten de onderneming te valoriseren), het 

gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10 en 11 alsmede de 

artikelen 170 en 172 van de Grondwet, doordat het een onverantwoord 

onderscheid creëert tussen ondernemingen die in het kader van een 

individuele pensioentoezeggingsovereenkomst ten behoeve van hun 

bedrijfsleider premies storten, waarbij de ene onderneming de premies niet 

als beroepskost kan aftrekken omdat haar bedrijfsleider al gedeeltelijk een 

extrawettelijk pensioenkapitaal heeft opgebouwd buiten de onderneming, 

terwijl de andere onderneming de premies wel als beroepskost kan aftrekken 

omdat haar bedrijfsleider gedurende zijn volledige loopbaan bij deze 

onderneming werkzaam is, in acht genomen dat voor de beide bedrijfsleiders 

finaal (dus over een volledige beroepsloopbaan van 40 jaar) eenzelfde 

extrawettelijk pensioenkapitaal (dus van dezelfde omvang) wordt opgebouwd?”

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Pensioenen ‘uit het verleden’ verrekenen?
• Argumenten om bij gebrek aan backservicevalorisatie buiten de 

onderneming ook geen rekening te houden met voorheen buiten 

de onderneming opgebouwd aanvullend pensioen

• ‘Gezond verstand’ / ‘economie’ & ‘filosofie’ van de 80%-grens

• voor werkgevers die wat oudere werknemers aanwerven zouden 

de groepsverzekeringspremies doorgaans niet aftrekbaar zijn…

- werknemer aangeworven op 57 jaar

- groepsverzekering loopt tot 67 jaar

- brutoloon: € 50.000

- 80%-grens

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

- van die € 60.376,50 moeten volgens de belastingadministratie 

alle tweedepijlerpensioenen opgebouwd bij alle vorige werkgevers 

(dit is over ongeveer 35 jaar !) afgetrokken worden…

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

Pensioenen ‘uit het verleden’
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Inhoud

Quid hervorming tweede pijler?

80%-grens: berekening van het verwacht pensioenkapitaal

80%-grens: verrekening van het geraamd wettelijk 

pensioen als zelfstandig bedrijfsleider

80%-grens: verrekening van aanvullende pensioenen 

‘uit het verleden’

80%-grens: backservicefinanciering
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Hoge Raad van Financiën hekelt misbruiken 

inzake backservice (rapport 6 mei 2020)
“De laatste normale bruto bezoldiging is slechts gekend in het jaar waarin de 

begunstigde met pensioen gaat. Wanneer de bezoldiging in dat jaar hoger is dan in 

eerdere jaren, mag de vennootschap of zelfstandige een zogenaamde 

‘backservicepremie’ betalen voor alle voorgaande jaren van de loopbaan van de 

bezoldigde: zo kan die een aanvullend pensioen ontvangen dat samen met het wettelijk 

pensioen een bruto-inkomen oplevert gelijk aan 80% van de laatste bruto bezoldiging. 

Deze backservicepremie kan ook betrekking hebben op loopbaanjaren waarin geen 

bijdragen voor een tweede pijlerpensioen werden betaald. 

Deze regeling is complex en moeilijk controleerbaar. Er is ook nauwelijks controle op, 

wat allicht leidt tot een ruime interpretatie ervan. De regeling houdt een aansporing in 

om bezoldigingen voor bedrijfsleiders in het laatste loopbaanjaar gevoelig te verhogen 

en een daarop berekende backservicepremie te betalen. De daarmee gevormde 

kapitalen kunnen immers binnen het jaar als pensioen uitbetaald worden met een fiscale 

en parafiscale last die gevoelig lager ligt dan bij betaling van dividenden uit winst na 

vennootschapsbelasting”.

→ Hoge Raad van Financiën roept op om de wetgeving aan te scherpen

om “allerhande misbruiken (o.m. inzake backservice) tegen te gaan”

Backservicefinanciering 
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Vermeende misbruiken inzake backservice 

zorgen voor onterechte ‘sfeerschepping’
• Er bestaan al verschillende ‘antimisbruikbepalingen’ !

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

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

• Artikel 49 WIB 

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

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

Backservicefinanciering
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nieuw boek (2022)

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

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

boek (2019)
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voor verdere vragen

paul.vaneesbeeck@vereycken.be


