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Voorwoord 

Het maken van een thesis is een ernstige opdracht die veel tijd en energie in beslag neemt. 

Gelukkig heb ik beroep kunnen doen op verschillende personen die mij hierbij hebben bijgestaan. 

Dit voorwoord zou ik dan ook willen gebruiken om deze mensen te bedanken. 

In de eerste plaats wil ik graag mijn promotor, Prof. Dr. Paul Van Goethem, bedanken voor de 

enthousiaste en samenwerkingsgerichte manier waarop hij deze masterproef mee vorm heeft 

gegeven. Hij maakte steeds tijd vrij om mijn werk na te lezen en samen te bespreken en heeft me 

op die manier heel wat goede raad meegegeven.  

Ook wil ik graag mijn dank betuigen aan KBC. Ik heb daar twee jaar mogen werken als stagiaire-

actuaris en zij hebben mij op deze manier de kans gegeven om mijn studies te combineren met 

een eerste werkervaring. Tijdens deze stage kwam ik ook regelmatig in contact met de 80%-regel, 

dit heeft me ongetwijfeld een voordeel opgeleverd bij het maken van deze thesis. 

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken omdat zij mij de kans hebben gegeven om te studeren aan 

de Vrije Universiteit Brussel. Zonder hun financiële en emotionele steun zou het voor mij nooit 

mogelijk geweest zijn om mijn studies te voltooien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Na een loopbaan van ongeveer 40 jaar is het dan zover... gepensioneerd! Nu kan het mooie leven 

beginnen. Maar gaan we ook echt allemaal kunnen doen waar we al die jaren van gedroomd 

hebben of schiet ons pensioentje dan tekort? De laatste jaren wordt er veel over het pensioen 

gepraat. Ons wettelijk pensioenstelsel, dat gebaseerd is op het repartitiesysteem komt immers, 

ondermeer door de veroudering van de Belgische bevolking, steeds meer onder druk te staan. Vele 

mensen maken zich dan ook zorgen of ze na hun pensionering nog gaan rondkomen met hun 

pensioen. Om hun toekomstig pensioen te verzekeren is het dan ook belangrijk dat zij tijdens hun 

actieve loopbaan zorgen voor een adequaat aanvullend pensioen. Er bestaan heel wat 

mogelijkheden om hierin te voorzien en deze zijn vaak ook fiscaal vriendelijk om het gebruik ervan 

aan te moedigen. 

Een zeer belangrijk begrip dat hierbij vaak terugkomt, is de 80%-regel. De 80%-regel is een 

maatregel in het wetboek van inkomstenbelastingen en bepaalt aan de hand van een formule of 

premies gestort in het kader van vormen van pensioensparen in de tweede pensioenpijler fiscaal 

aftrekbaar zijn. De 80%-regel is een zeer complex iets en in dit werk gaan we dieper in op deze 

unieke maatregel en trachten deze stap per stap te ontleden.  

Dit eindwerk is opgebouwd uit vijf grote delen. In een eerste deel gaan we het algemene concept 

van de 80%-regel nader bekijken. Er wordt ondermeer toegelicht welke de toepasselijke wetgeving 

is, welke de fiscale voordelen zijn, hoe de controle van de 80%-regel gebeurt en welke sancties er 

zijn bij een overtreding. In een tweede deel gaan we dieper in op de formule voor de berekening 

van de 80%-regel. In een volgend deel worden enkele praktische voorbeelden gegeven die het 

voor de lezer gemakkelijker moeten maken om de formule te begrijpen. In een vierde deel 

bekijken we hoe de 80%-regel toegepast wordt bij pensioenplannen van het type ‘vaste bijdrage’. 

Ten slotte is er een vergelijking tussen de twee grote pensioensystemen, namelijk het te bereiken 

doelsysteem en het vaste bijdragensysteem. Daarnaast horen er bij dit eindwerk ook twee 

excelbestanden. Een eerste bestand maakt het mogelijk om het maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal volgens de 80%-regel te berekenen. Het is gemaakt op basis van de formule 

beschreven in deel 2 en is gebruikt om de voorbeeldjes in deel 3 op te stellen. Het tweede bestand 

maakt het mogelijk prognoses van pensioenkapitalen uit te voeren op basis van verschillende 

parameters en gebaseerd op verschillende assumpties. Dit bestand is gebruikt in het laatste deel 

van de thesis. 
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1. Algemene situering 

1.1. De drie pijlers van het pensioen in België 

  

In België onderscheidt men in de pensioensector drie pijlers: 

• Pijler 1: het wettelijk pensioen. Dit wordt door de overheid georganiseerd en 

deelname eraan is verplicht. In België bestaan er drie grote wettelijke 

pensioenstelsels die zich richten tot de drie belangrijkste professionele statuten. 

Deze bestaan uit de  werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. 

 

• Pijler 2: de beroepsgebonden aanvullende pensioenen. Deze worden toegekend aan 

de werknemers door een onderneming of door een hele bedrijfssector. Ook 

zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen.  

Bekende voorbeelden zijn de groepsverzekering voor werknemers, het vrij 

aanvullende pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en de individuele 

pensioentoezegging (IPT). 

 

• Pijler 3: het individueel aanvullend pensioen. Hierbij gaat het initiatief uit van de 

betrokkene zelf, ongeacht zijn professioneel statuut. De belangrijkste vormen van 

pensioenopbouw in deze pijler zijn de individuele levensverzekering en het 

pensioensparen (Everaert, 2011). 

De drie pensioenpijlers streven in wezen een gezamenlijke doelstelling na, met name de opbouw 

van een pensioen dat in zekere mate correspondeert met het loon dat men voorafgaand aan de 

pensionering verdiende. Op die manier moet de financiële toekomst van de gepensioneerde 

bevolking van België beschermd worden. In welke mate men effectief financieel beschermd wordt, 

is nog maar de vraag. Men is immers alleen zeker van de inkomsten van de eerste pijler en dit is 

meestal niet voldoende om rond te komen. Voor de 2de pijler is men afhankelijk van de werkgever. 

Voor de 3de pijler tenslotte moet men zelf zorgen (Somers, 2005). 

1.2. De tweede pensioenpijler 

De inkomensvervangende ambities van het wettelijk pensioen zijn relatief beperkt. Werknemers en 

zelfstandigen houden gemiddeld slechts 30 tot 45% van hun vroeger inkomen over. Ambtenaren 

behouden ongeveer 60% van hun vroeger inkomen. Vooral werknemers met een steil 

carrièreverloop en werknemers met een hoog loon zullen in belangrijke mate een beroep moeten 

doen op aanvullende pensioenen om hun levensstandaard na pensionering op peil te houden 

(Everaert, 2011). 

De tweede pensioenpijler streeft ernaar om het verschil tussen het pensioeninkomen en het laatste 

loon te verkleinen. De overheid moedigt deze vorm van pensioensparen aan door er fiscale 

voordelen aan te verbinden. Vormen van pensioensparen uit de tweede pijler worden dan ook 

steeds populairder. Net als het wettelijk pensioen (eerste pijler) is ook de tweede pensioenpijler 
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begrensd en dit via de fiscale 80%-regel. Die regel houdt in dat de bijdragen in het kader van 

aanvullende pensioen- en overlijdenswaarborgen slechts aftrekbaar zijn in de mate dat zij recht 

geven op toekenningen, winstdeelnemingen inbegrepen, waarvan het bedrag uitgedrukt in 

jaarlijkse lijfrente, verhoogd met het wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80% van de normale 

jaarlijkse brutobezoldiging van de werknemer tijdens het betreffende jaar, vermenigvuldigd met 

een breuk met als teller de in de onderneming werkelijk gepresteerde en er nog te presteren aantal 

jaren van de normale duur van de beroepswerkzaamheid en als noemer het aantal jaren van de 

normale duur van de beroepswerkzaamheid. Belangrijk verschil met het wettelijk pensioen is dat 

het hier geen absoluut plafond betreft, maar een inkomensgerelateerde grens. Bij de bepaling van 

het wettelijk pensioen wordt immers rekening gehouden met een maximumpensioen dat voor 

iedereen gelijk is. De 80%-regel daarentegen houdt rekening met het loon van het individu zelf. 

Een hoger loon betekent dus dat je kan genieten van een groter fiscaal voordeel. Een ander 

belangrijk verschil is dat de 80%-regel rekening houdt met het laatste loon terwijl het wettelijk 

pensioen afhangt van het gemiddelde loon (Everaert, 2011 en Somers, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. Toepasselijke wetgeving 80%-regel 

De berekening van de 80%-grens vindt haar oorsprong in tal van wettelijke en administratieve 

bepalingen. De aftrek van de premies en bijdragen die worden betaald in het kader van 

aanvullende pensioentoezeggingen wordt bepaald door artikel 52 van het wetboek 

inkomstenbelasting (WIB). De modaliteiten en de voorwaarden van die aftrek zijn vermeld in 

artikel 59 WIB. In de artikelen 34, 35 en 63 zijn de specifieke uitvoeringsbepalingen opgenomen 

(Vandendijk en Hendrickx, 2008). 

In de praktijk roept de berekening van de 80%-grens tal van toepassingsproblemen op waarop de 

wet en de richtlijnen van de belastingadministratie niet altijd een afdoend antwoord bieden. 

Bovendien zorgt de ontwikkeling van nieuwe pensioenproducten in de tweede pijler ervoor dat 

bepaalde vuistregels die ruim 20 jaar geleden ontwikkeld werden, vandaag niet meer aansluiten bij 

de realiteit of soms zelfs gewoonweg niet meer functioneren. Er zijn in de loop der jaren al 

verschillende aanpassingen en toevoegingen gebeurd bij artikels rond de 80%-regel in het WIB. Zo 

zijn ondermeer artikel 34, 35 en 59 al herschreven en uitgebreid teneinde verduidelijkingen te 

maken bij de concrete toepassing van de 80%-regel en ook om aanpassingen te doen aan de 

nieuwe bepalingen van de WAP. Daarnaast zijn er ook diverse circulaires en antwoorden op 

parlementaire vragen waarin toelichting wordt gegeven rond de verschillende componenten van de 

80%-regel. Hoewel deze documenten op zich geen kracht van wet hebben en zij dus bij een 

mogelijk geschil niet noodzakelijk afdwingbaar zijn, vullen zij heel wat leemtes in de wetgeving op. 

Bij het opstellen van een berekeningsmethode wordt er dan ook in grote mate gesteund op die 

circulaires en parlementaire vragen. Dat de 80%-grens in volle evolutie is, blijk ook uit het feit dat 

de ministerraad in 2004 een werkgroep van deskundigen en topambtenaren van het ministerie van 

financiën heeft samengeroepen, die een aantal aanbevelingen moest formuleren om de 80%-grens 

te vereenvoudigen en te verduidelijken. Dit is uitgemond in advies nr. 5 van 24 november 2004 

waarin de commissie voor aanvullende pensioenen een adviesdocument ingediend door deze 

werkgroep op 22 juni 2004, goedkeurt. Ondanks deze goedkeuring is aan dit advies maar in zeer 

beperkte mate gevolg gegeven door aanpassing van de gevraagde wetgeving (Vandendijk en 

Hendrickx, 2008 en Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 
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3. Fiscaal voordeel 

3.1. Fiscaal voordeel op collectieve toezeggingen 

De premies die gestort worden in het kader van een collectieve pensioen-en overlijdenstoezegging 

kunnen meestal opgesplitst worden in een deel ten laste genomen door de werkgever en een deel 

ten laste genomen door de werknemer. De werkgeversbijdragen vormen aftrekbare beroepskosten, 

mits voldaan aan de 80%-regel. Hiernaast gelden nog enkele bijkomende aftrekvoorwaarden: 

• De premies moeten definitief gestort worden aan een verzekeraar gevestigd in een 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte. 

 

• De premies moeten betaald worden ter uitvoering van en ook effectief verschuldigd 

zijn krachtens het pensioenreglement, dat moet beantwoorden aan de voorwaarden 

gesteld door reglementering betreffende de controle ervan. Dit houdt concreet in 

dat elke premiebetaling moet berusten op een contractuele verbintenis die 

ingeschreven is in het pensioenreglement. 

 

• De vennootschap moet binnen de wettelijke termijnen de nodige bewijsstukken 

voorleggen. Ten eerste een attest opgemaakt door de verzekeraar waarin wordt 

bevestigd dat er aan de 80%-regel wordt voldaan en ten tweede een algemene 

informatiefiche, opgemaakt door de vennootschap. 

 

• De verzekering moet gelden voor alle werknemers, of een bijzondere categorie 

ervan. Indien het stelsel wordt afgesloten ten gunste van een deel van het 

personeel dan moet het pensioenreglement de betrokken categorie of indien er 

meerdere zijn, de betrokken categorieën vermelden. De oprichting van deze 

categorieën wordt niet verboden door de wet, zolang ze maar berusten op een 

objectief criterium en redelijk verantwoord zijn. 

 

• De eventuele persoonlijke premies moeten vermeld worden op de jaarlijkse 

individuele loonfiche van de werknemer. 

 

• Het pensioenreglement moet bepalen dat verpandingen en voorschotten slechts 

mogelijk zijn voor bepaalde ‘Europese’ vastgoedverrichtingen. 

 

• Het algemene basisartikel inzake de fiscale aftrek van beroepskosten, meer bepaald 

artikel 49 WIB, moet geëerbiedigd worden (WIB, Vandendijk en Hendrickx, 2008 en 

Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

Dankzij de fiscale aftrekbaarheid daalt de werkelijke kostprijs van de premie enorm. Het 

belastingvoordeel voor de onderneming is afhankelijk van het niveau van de belastbare 

vennootschapswinst. Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33% waardoor de 

werkelijke kostprijs van de premie beperkt blijft tot 67%. Als de vennootschap in aanmerking komt 
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voor de verminderde tarieven levert dit een kleiner voordeel op. In onderstaande tabel zien we de 

werkelijke kostprijs voor de verschillende belastingtarieven. 

Tabel 1: werkelijke kostprijs premie bij verschillende belastingtarieven 

vennootschapsbelasting  belastingtarief 
werkelijke kostprijs van 

de premie 

minder dan 25.000 euro 24,25% (op die schijf) 75,75% 

van 25.001 tot 90.000 euro 31,00% (op die schijf) 69,00% 

van 90.001 tot 322.500 euro 34,50% (op die schijf) 65,50% 

meer dan 322.500  euro 33,00% (op die schijf) 67,00% 

De persoonlijke bijdragen van werknemers en bedrijfsleiders aan een collectieve 

pensioentoezegging geven recht op een belastingvermindering aan een bijzondere gemiddelde 

aanslagvoet die niet lager dan 30% mag zijn en niet hoger dan 40%. Met betrekking tot de 

voorwaarden voor het genot van de belastingsvermindering voor de persoonlijke bijdragen kan 

verwezen worden naar de hierboven vermelde aftrekvoorwaarden van de werkgeversbijdragen, 

tenzij dan de laatste voorwaarde met betrekking tot artikel 49 WIB. Deze geldt enkel voor 

werkgeversbijdragen (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

De belastingvermindering wordt dus berekend op basis van de zogenaamde bijzondere gemiddelde 

aanslagvoet. Deze stemt overeen met de belasting die wordt berekend op het geheel van de 

belastbare inkomsten, met uitzondering van de inkomsten die afzonderlijk worden belast. De 

persoonlijke bijdrage wordt door de werkgever ingehouden op het loon van de aangeslotene. De 

werkgever mag ook de bedrijfsvoorheffing op het loon verminderen met een bedrag dat gelijk is 

aan 30% van de ingehouden bijdrage. De aangeslotene geniet hierdoor dus een onmiddellijk 

belastingvoordeel. De aangeslotene kan vervolgens de persoonlijke bijdragen opnemen in zijn 

belastingsaangifte. Vervolgens wordt bij de berekening van de definitieve belastingsaanslag 

rekening gehouden met het exacte percentage van de belastingsvermindering. Bedraagt de 

belastingsvermindering minder dan 30% , dan is de volledige vermindering al verrekend via de 

bedrijfsvoorheffing. Is de vermindering groter dan wordt de bijkomende vermindering met de 

definitief verschuldigde belastingen verrekend (De Brabanter et al., 2004 en Vandendijk en 

Hendrickx, 2008). 
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3.2. Fiscaal voordeel op individuele toezeggingen 

3.2.1. Individuele pensioentoezegging ten gunste van een werknemer 

De premies betaald door de werkgever in het kader van een individuele pensioentoezegging zijn, 

net zoals de werkgeversbijdragen betaald in het kader van collectieve pensioentoezeggingen, 

aftrekbaar als beroepskost. Hiervoor moet de individuele pensioentoezegging wel in 

overeenstemming zijn met alle bepalingen van de WAP. Dit betekent dat onder meer de 80%-regel 

van toepassing blijft. Evenwel zullen deze bijdragen, alvorens de 80%-begrenzing te ondergaan, 

beperkt worden tot een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 

het aanslagjaar 2012 2.160,00 euro. Het gedeelte van de premies dat dit bedrag overstijgt is niet 

aftrekbaar als beroepskost en wordt als verworpen uitgave toegevoegd aan de belastbare basis van 

de werkgever. De pensioenuitkeringen gevormd met het gedeelte van de bijdragen die de grenzen 

overschrijden en dus niet aftrekbaar zijn als beroepskost zullen op dezelfde manier belast worden 

als het pensioen gefinancierd gevormd door de aftrekbare bijdragen. Daar is er dus geen verschil in 

fiscale behandeling (WIB en Vandendijk en Hendrickx, 2008). 

De persoonlijke bijdragen in het kader van een individuele pensioentoezegging betaald via een 

inhouding op de bezoldiging van de werknemer komen ook in aanmerking voor 

belastingvermindering. Net als bij de werknemersbijdragen aan collectieve toezeggingen leveren zij 

een belastingvermindering aan een bijzondere gemiddelde aanslagvoet die niet lager dan 30% en 

niet hoger dan 40% mag zijn, op. Op de werknemersbijdragen is in tegenstelling tot de 

werkgeversbijdragen geen maximumbedrag van toepassing (Vandendijk en Hendrickx, 2008). 

3.2.2. Individuele pensioentoezegging ten gunste van een zelfstandige bedrijfsleider 

De vennootschapspremies voor een individuele aanvullende pensioentoezegging inzake een rust-

en/of overlevingspensioen, met het oog op de vorming van een rente of van een kapitaal bij leven 

of overlijden zijn in principe aftrekbaar voor de vennootschap. Op de vennootschapspremies 

gestort in het kader van een IPT voor een zelfstandige bedrijfsleider geldt geen maximumbedrag 

zoals bij de individuele pensioentoezegging ten gunste van een werknemer. Wel dient ten allen 

tijde de 80%-regel gerespecteerd te worden. Daarnaast zijn er nog bijkomende aftrekvoorwaarden, 

deze zijn gelijkwaardig aan de aftrekwaarden voor een collectieve pensioentoezegging 

uitgezonderd de non-discriminatievoorwaarde (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

De persoonlijke premie door de bedrijfsleider geeft andermaal recht op een belastingvermindering 

tussen 30 en 40%. Met de betrekking tot de voorwaarden voor het genot kan verwezen worden 

naar de aftrekvoorwaarden voor de vennootschap, uitgezonderd artikel 49 WIB. In de praktijk 

benutten maar heel weinig bedrijfsleiders de mogelijkheid om persoonlijke premies te storten. Dit 

doordat het fiscaal regime van persoonlijke premies duidelijk minder interessant is dan dat van 

premies gestort door de vennootschap (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 
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3.3 Impact regeerakkoord regering Di Rupo 

In haar regeerakkoord van 1 december 2011 kondigde de regering Di Rupo aan dat het de 80%-

regel zal evalueren, dit om de perverse gevolgen van de huidige regelgeving bloot te leggen en aan 

te pakken. Met perverse gevolgen duidt men ondermeer op het aandikken van de bezoldiging op 

het einde van de loopbaan om van een hoger fiscaal voordeel te kunnen genieten of op het maken 

van rekenfouten door een verkeerde evaluatie van het wettelijk pensioenbedrag bij een gemengde 

loopbaan. Hierbij dient wel vermeld te worden dat deze maatregel werd aangekondigd in een 

beleidsnota maar dat hier nog geen concrete gevolgen aan gegeven zijn via bijvoorbeeld een 

wet(sontwerp) (Di Rupo, 2011). 

In hetzelfde regeerakkoord stelt de regering Di Rupo dat de belastingvermindering op de 

persoonlijke bijdragen voor de pensioenopbouw binnen de tweede en derde pijler zal gereduceerd 

worden tot 30%, ongeacht de omvang van het belastbaar inkomen van de belastingplichtige. 

Voordien werd het tarief van de belastingvermindering vastgesteld op de bijzondere gemiddelde 

aanslagvoet die voor de belastingplichtige van toepassing was met een minimum van 30% en een 

maximum van 40% (zie ook paragraaf 3.1). Belastingplichtigen met een bijzondere gemiddelde 

aanslagvoet van meer dan 30% zullen het fiscale voordeel van pensioensparen dus zien 

verminderen. Deze maatregel is nog niet opgenomen in een wet of wetsontwerp maar zou later dit 

jaar nog opgenomen en goedgekeurd worden. Voor het inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) 

zou men nog kunnen genieten van het gemiddeld tarief tussen 30% en 40%. Vanaf het 

inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) zou een vlak tarief van 30% gelden (Moffice, 2012 en BNP 

Paribas Fortis, 2012). 

Daarnaast stelt de regering Di Rupo in haar regeerakkoord van 1 december 2011 dat de voor de 

tweede pensioenpijler gestorte bijdragen maar fiscaal aftrekbaar zullen zijn indien ze recht geven 

op een aanvullend pensioen dat, bij het wettelijk pensioen samengevoegd, het niveau van het 

hoogste overheidspensioen niet overschrijdt. Dit is dus een aanvulling op de 80%-regel. Waar 

vroeger het aanvullend pensioen in principe onbeperkt kon zijn, wordt er dus nu een plafond 

vastgelegd. In haar programmawet van 22 juni 2012 stelt de regering dat deze maatregel in zal 

gaan vanaf 1 januari 2016. De regeling in de programmawet stelt dat een bijdrage van 1,5% 

verschuldigd is op de werkgeversbijdragen wanneer de som van het wettelijk pensioen en de in 

een maandelijkse rente omgezette aanvullende pensioenreserve de pensioendoelstelling 

overschrijdt. De pensioendoelstelling wordt berekend volgens de volgende formule:  

• Basisbedrag x loopbaanbreuk 

waarbij: 

• basisbedrag = het hoogste pensioen in de publieke sector 

• loopbaanbreuk = aantal gepresteerde loopbaanjaren / 45 
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De bijdrage zal gelijkgesteld worden met een sociale zekerheidsbijdrage, wat impliceert dat zij 

fiscaal aftrekbaar zal zijn in hoofde van de werkgever of de vennootschap (federale overheid, 

2012). 

De maatregel zal pas ingaan in 2016 omdat voor de berekening van deze sociale 

zekerheidsbijdrage rekening gehouden moet kunnen worden met het totale aanvullend pensioen 

dat opgebouwd kan worden via verschillende pensioencontracten. Deze gegevens zijn momenteel 

nog niet beschikbaar voor de overheid. Daarom is gedacht aan een overgangsregime tot en met 

31/12/2015 (Moffice, 2012). 

In tussentijd heeft men, ook via de programmawet van 22 juni 2012, wel een tijdelijke maatregel 

ingevoerd. Deze maatregel begint op 1 januari 2012 en loopt ten einde bij het ingaan van de 

hierboven beschreven definitieve maatregel. Deze tussentijdse maatregel houdt in dat wanneer 

voor een werknemer de som van de stortingen van bijdragen door de werkgever voor de opbouw 

van een aanvullend pensioen een drempelbedrag van 30.000,00 euro per jaar overschrijdt, er een 

bijzondere bijdrage van 1,5 % verschuldigd is. Deze bijdrage van 1,5% is verschuldigd op het deel 

van de premies die de jaarlijkse drempel van 30.000,00 euro overschrijdt. Deze drempel zal 

jaarlijks geïndexeerd worden en moet berekend worden per werkgever en per werknemer. Voor 

zelfstandigen geldt dat de drempel zal worden berekend per vennootschap en per bedrijfsleider. 

Ook zal bij het bepalen van de drempel van 30.000,00 euro geen rekening worden gehouden met 

het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (federale overheid, 2012, KPMG, 2012 en Moffice, 

2012).  

In de hierboven besproken maatregelen wordt melding gemaakt van een bijzonder bijdrage van 

1,5%. Er wordt evenwel niet vermeld dat (een deel van) de gestorte premies voor de opbouw van 

het aanvullend pensioen niet meer fiscaal aftrekbaar zou zijn. Aangezien het fiscaal voordeel groter 

is dan 1,5% zou het fiscaal gezien nog altijd interessant zijn om de nieuwe pensioendrempel te 

overschrijden. 

De nieuwe regering Di Rupo kondigde eind 2011 in haar regeerakkoord ook aan dat de intern 

gefinancierde pensioenopbouw, die in hoofdstuk vier en vijf nog ter sprake komen, niet meer 

mogelijk zou zijn vanaf 2012. Ook was er sprake van dat de bestaande interne pensioenbeloften en 

de daarmee samenhangende pensioenvoorzieningen binnen een termijn van 3 jaar zouden moeten 

worden overgedragen naar een verzekeringsmaatschappij. Zo ver is het uiteindelijk niet gekomen, 

de reeds bestaande pensioenvoorzieningen die werden aangelegd vóór 1 januari 2012 mogen toch 

intern op de balans blijven staan en dit tot de voorziene uitkeringsdatum in de onderhandse 

overeenkomst. De verdere nominale aangroei van de pensioenvoorziening na 2011 is evenwel 

voortaan verboden (Vermoesen en Ottevaere, 2012). 
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4. Controle 80%-regel 

De pensioenen die bij de berekening van de 80%-regel in aanmerking worden genomen zijn 

enerzijds het wettelijk pensioen en anderzijds de extralegale pensioenen. De pensioenen die als 

extralegaal worden beschouwd zijn: 

• groepsverzekering 

• pensioenfonds 

• individuele pensioentoezegging (IPT) 

• bedrijfsleiderverzekering 

• VAPZ-polis 

• RIZIV-polis 

• Voorzorgskassen voor Geneesheren, Apothekers, Advocaten en 

Gerechtsdeurwaarders 

• onderhandse pensioentoezeggingen binnen het bedrijf, los van een verzekering 

Al deze uitkeringen moeten in rekening gebracht worden bij de controle van de 80%-regel. 

Uitkeringen die niet in rekening worden gebracht zijn de aanvullende pensioenen die worden 

opgebouwd in het kader van een individuele levensverzekering of in het kader van een polis 

pensioensparen (Verbist, 2004). 

De 80%-grens wordt gecontroleerd telkens wanneer het aanvullend pensioen een 

belastingvoordeel genereert. Dit voordeel kan zich vertalen onder de vorm van een aftrek, een 

belastingvermindering of een vrijstelling van pensioenvoorziening (Van Eesbeeck en Vereycken, 

2010). 

Voor de groepsverzekering, het pensioenfonds, de bedrijfsleiderverzekering, de extern 

gefinancierde individuele pensioentoezegging en de individuele voortzetting houdt dit in dat de 

controle op de naleving van de 80%-grens gebeurt op het niveau van de premiebetaling en op 

basis van de berekeningsparameters zoals zij elk jaar gekend zijn (referentiebezoldiging, geraamd 

wettelijk pensioen, enz.). Er is geen controle meer bij de uitkering van het pensioen, wat logisch is 

aangezien de uitkering geen aanleiding geeft tot enig voordeel voor de vennootschap (Somers, 

2005 en Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

Bij een intern gefinancierde individuele pensioentoezegging liggen de kaarten enigszins anders. De 

pensioenvoorzieningen die hiervoor aangelegd worden, zijn slechts vrijstelbaar in hoofde van de 

vennootschap indien de pensioenvoordelen waarin de onderliggende pensioenbelofte voorziet de 

80%-grens eerbiedigen. Ook daar kan de controle dus jaarlijks gebeuren en zal men bij de 

berekening van de 80%-grens inzake pensioenvoorzieningen het best rekening houden met de 

parameters zoals die gekend zijn bij het afsluiten van elk boekjaar waarvoor een voorziening wordt 

aangelegd. Voor wat betreft de pensioenbelofte zelf, gebeurt de controle bij de uitkering van het 

pensioen en dit op basis van de berekeningsparameters zoals die gekend zijn bij de uitkering van 

de pensioenvoordelen. Dit is tevens het geval voor een onderhandse pensioenbelofte gefinancierd 



16 

 

door een bedrijfsleiderverzekering. In beide gevallen gebeurt de controle dus in feite twee keer 

(Somers, 2005 en Van Eesbeeck en Vereycken, 2010).  

In de praktijk gebeurt de controle van de 80%-regel aan de hand van verantwoordingsstukken die 

door de werkgever en de pensioeninstelling dienen te worden aangeleverd. Een vennootschap dient 

de volgende verantwoordingsstukken naar de taxatiedienst waarvan de vennootschap afhangt op 

te sturen: 

• Een fiscaal attest: dit is een door de groepsverzekeraar of het pensioenfonds uit te 

reiken attest waarin zij bevestigen dat het pensioenplan voldoet aan de wettelijke 

bepalingen omtrent de 80%-grens. Op het attest moeten zij tevens een aantal 

kenmerken van de pensioenregeling opnemen (bv. de betrokken 

personeelscategorie, de kenmerken van het plan inzake overdraagbaarheid en 

indexatie van de onderliggende pensioenrente). 

 

• Een informatiefiche: de werkgever/vennootschap dient zelf een informatiefiche uit 

te reiken voor de groepsverzekering, het pensioenfonds en de onderhandse 

individuele pensioentoezeggingen die zij aangaat, met daarin tevens een aantal 

kenmerken van deze pensioenregelingen. Vaak zal een verzekeraar een ontwerp of 

een ingevulde versie van zo een informatiefiche meegeven aan de 

verzekeringnemer. 

Het fiscaal attest dient opgestuurd te worden in de volgende situaties: 

• bij de onderschrijving van het contract 

• bij elke wijziging van het contract 

• telkens wanneer de 80%-grens overschreden wordt 

De informatiefiche dient enkel bij onderschrijving van het contract opgestuurd te worden (Somers, 

2005, AG Insurance, 2012 en Vandendijk en Hendrickx, 2008). 

Tot op heden was het geen eenvoudige taak voor de fiscus om de 80%-grens te controleren. Bij 

een “grondige” fiscale controle werd het fiscaal attest en mogelijk een 80%-grensberekening 

opgevraagd. Mits oplevering van deze stukken kon een controle vaak worden afgesloten (zonder 

nader onderzoek). In vele andere gevallen kwam de pensioenvorming binnen het wettelijk fiscaal 

kader zelfs niet ter sprake. Daarnaast wordt/werd bij het afsluiten van een nieuw pensioencontract 

vaak geen rekening gehouden met oude of reeds lopende contracten bij andere verzekeraars. In de 

praktijk geeft dit vaak aanleiding tot foutieve berekeningen van de 80%-regel waardoor er een te 

grote aftrekbare premie wordt berekend. Dit leidde niet tot problemen met de fiscus omdat deze de 

80%-regel in de praktijk louter controleerde per werkgever of vennootschap, zodat het perfect 

mogelijk was dat er voor een bepaalde werknemer of bedrijfsleider (via verschillende werkgevers 

of vennootschappen) veel hogere aanvullende pensioenen werden opgebouwd dan wat wettelijk 

mocht (KPMG, 2012). 
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Om dergelijke praktijken te controleren en uit te sluiten heeft men een databank genaamd 

SIGeDIS opgericht. SIGeDIS staat voor ‘Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles 

Sociales' en is een databank van aanvullende pensioenen waarin alle gegevens zitten van 

werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die onderworpen zijn aan de Belgische sociale en 

arbeidswetgeving met betrekking tot het aanvullend pensioen opgebouwd in België en in het 

buitenland. Deze databank is reeds operationeel wat betreft de aanvullende pensioenen voor 

werknemers en zal vanaf 1 januari 2013 eveneens operationeel worden voor de aanvullende 

pensioenen die zelfstandigen opbouwen of reeds hebben opgebouwd. De banken en verzekeraars 

hebben met het oog op de werking van de databank inmiddels alle informatie m.b.t. extralegale 

pensioenen doorgegeven. Het spreekt voor zich dat de databank de ultieme troef zal zijn in het 

kader van een betere controle van de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving (KPMG, 

2012). 
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5. Sancties bij overschrijding van de 80%-regel 

Indien de 80%-grens overschreden wordt dan is de fiscale aftrek van de vennootschapspremies als 

beroepskost beperkt tot het bedrag dat noodzakelijk is om de totale pensioenuitkering binnen de 

80%-grens te verzekeren. De excedentaire premie is niet aftrekbaar en wordt beschouwd als een 

verworpen uitgave. In paragraaf 6.7.6. vinden we hier een toepassing op (Van Eesbeeck en 

Vereycken, 2010). 

Als de pensioentoezegging zowel door vennootschaps- als door persoonlijke premies gefinancierd 

wordt, wordt het ‘teveel’ in de eerste plaats aangerekend op de vennootschapspremies en pas 

daarna, zo nodig, op de persoonlijke premies van de aangeslotene (Van Eesbeeck en Vereycken, 

2010). 

Bij de onderhandse pensioenovereenkomst gebeurt er ook nog een controle op het ogenblik van de 

uitkering van het pensioenkapitaal. De uitkering van het pensioenkapitaal door de vennootschap 

aan de aangeslotene is slechts aftrekbaar in de mate dat de 80%-grens niet overschreden wordt 

(Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

Het kan voorkomen dat er aan eenzelfde werknemer of bedrijfsleider meerdere 

pensioentoezeggingen worden toegekend (bv. een bedrijfsleider geniet zowel een 

groepsverzekering als een individuele pensioentoezegging). In principe wordt de 80%-grens 

toegepast op het gezamenlijke bedrag van de voordelen bij pensionering waarin de verschillende 

pensioentoezeggingen voorzien. De belastingadministratie heeft daarbij een soort van 

prioriteitsregel uitgewerkt inzake de sanctionering van de overschrijding van de 80%-grens. 

Volgens die richtlijnen geschiedt de verwerping achtereenvolgens op de vennootschapsbijdragen 

voor een groepsverzekering of pensioenfonds, vervolgens op de persoonlijke bijdragen voor een 

groepsverzekering of pensioenfonds en ten slotte op de pensioenuitkeringen uit de onderhandse 

pensioenbelofte. In een situatie waarin een groepsverzekering en een bedrijfsleiderverzekering 

gelijktijdig naast elkaar bestaan, stelde de minister van financiën dat de eventuele overschrijding 

proportioneel moet worden aangerekend. Over de plaats van andere extralegale pensioen zoals 

vermeldt in paragraaf 5 is nog geen melding gemaakt (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 
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6. Formule 80%-regel 

Voor extrawettelijke pensioenen uitgedrukt in jaarrente: 

• EWP≤(80% S – WP) x N/D 

Voor extrawettelijke pensioenen uitgedrukt in kapitaal: 

• EWP≤((80% S – WP) x N/D)*omzettingscoëfficiënt 

Met: 

• EWP = extrawettelijk pensioen 

• S = de laatste normale bruto jaarbezoldiging  

• WP = het wettelijk pensioen 

• N = totaal aantal gepresteerde en nog te presteren jaren 

• D = de normale duur van de beroepsactiviteit  

6.1. Omzettingscoëfficiënt 

De omzettingscoëfficiënt gaat toekenningen uitgedrukt in een kapitaal omzetten naar een jaarrente 

om zo de 80%-regel te kunnen controleren. Deze omzettingscoëfficiënt varieert in functie van een 

aantal parameters: 

• Leeftijd bij aanvang van de pensioenrente: een hogere leeftijd bij aanvang betekent 

een lagere coëfficiënt. 

 

• Indexering van de pensioenrente: de pensioenrenten kunnen geïndexeerd worden 

met een maximum van 2% per jaar te rekenen van hun aanvang. Indien er 

indexatie is zal de coëfficiënt logischerwijze hoger zijn. 

 

• Overdraagbaarheid van de pensioenrente: de toekenningen kunnen overgedragen 

worden naar de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner en dit voor 

een maximum van 80%. Indien de rente overdraagbaar is zal de coëfficiënt hoger 

zijn. 

Als het de bedoeling is de aftrekbare premie zo groot mogelijk te maken, zal men steeds kiezen 

voor de coëfficiënt met indexatie en zal men, indien gehuwd, ook kiezen voor de formule met 80% 

overdraagbaarheid. In dit geval is de omzettingscoëfficiënt immers groter wat leidt tot een groter 

maximaal pensioenkapitaal. In paragrafen 6.8.3 en 6.8.4 zijn hiervan enkele concrete voorbeelden 

terug te vinden. Het pensioenreglement moet dan wel voorzien in de mogelijkheid van uitkering 

van een geïndexeerde rente en overdraagbaarheid van de rente aan de partner (De Brabanter et 

al., 2004).  
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De huidige coëfficiënten zijn nog steeds gebaseerd op achterhaalde sterftetafels en op een te hoge 

technische intrestvoet. De sterftetafels zijn achterhaald doordat ze gebaseerd zijn op de 

sterftestatistieken van eind jaren ‘80. De evolutie van de sterftestatistieken geven duidelijk een 

toename van de levensverwachting oftewel een daling in de sterftekans weer. We kunnen dus 

stellen dat indien de omzettingscoëfficiënten gebaseerd zouden zijn op recente sterftestatistieken 

dit er toe zou leiden dat de omzettingscoëfficiënten hoger zouden liggen. Immers een hogere 

levensverwachting betekent dat gemiddeld gezien een jaarlijkse pensioenrente langer uitbetaald 

moet worden. De koopsom of het kapitaal voor deze jaarlijkse rente zal dan ook hoger liggen. Een 

aanpassing naar de levensverwachting van vandaag zou kunnen leiden tot een fiscale meerkost 

voor de overheid. Het belang van deze fiscale meerkost houdt uiteraard verband met de frequentie 

waarbij deze aanpassing zich ook vertaalt in extra aanvullende pensioenopbouw. Het is immers 

niet zo dat pensioenplannen massaal genereuzer zullen worden omdat de fiscale bovengrens 

verhoogt. Aanvullende pensioenopbouw blijft immers het resultaat van de wil van de sociale 

partners. Omwille van deze potentiële meerkost voor de overheid, stelde de werkgroep 80%-regel 

in 2004 dat het geen alternatieve coëfficiënten gaat ontwikkelen en dit in afwachting van de 

beschikbaarheid van realistische budgettaire ramingen. Er zou momenteel evenwel sprake van zijn 

om de achterhaalde coëfficiënten toch te actualiseren (De Brabanter et al., 2004, werkgroep 80%-

regel, 2004 en Everaert, 2012).  

Naast de achterhaalde sterftetafels leidt ook een te hoge technische interestvoet tot inaccurate 

omzettingscoëfficiënten. Indien er gebruik zou gemaakt worden van een lagere technische 

rentevoet wat realistischer is gezien de huidige marktomstandigheden, dan zou ook dit leiden tot 

grotere omzettingscoëfficiënten. De toekomstige pensioenrente-ontvangsten zouden immers 

geactualiseerd worden met een kleinere factor. Bovenvermelde factoren leiden ertoe dat de fiscale 

rente berekend volgens de 80%-regel veel hoger is dan de werkelijke rente die kan worden 

verkregen aan de hand van eenzelfde kapitaal. Oftewel het gebruik van meer realistische 

omzettingscoëfficiënten zou ertoe leiden dat het maximaal verzekerbaar pensioenkapitaal volgens 

de 80%-regel een stuk groter zou zijn dan met de huidige, verouderde omzettingscoëfficiënten (De 

Brabanter et al., 2004 en werkgroep 80%-regel, 2004).  

In bijlage 1 staat een overzicht van de verschillende coëfficiënten. Indien het percentage van de 

indexatie of overdraagbaarheid minder bedraagt dan respectievelijk 2% en 80% kan gebruik 

worden gemaakt van geïnterpoleerde omzettingscoëfficiënten (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 
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6.2 Laatste normale bruto jaarbezoldiging  

De 80%-grens wordt berekend op basis van de laatste normale bruto jaarbezoldiging, wat als volgt 

praktisch vertaald kan worden: 

• De bruto jaarbezoldiging is de bezoldiging vóór aftrek van de persoonlijke sociale 

bijdragen, beroepskosten en belastingen, en dit ongeacht of zij in België of in het 

buitenland aan sociale bijdragen onderworpen is. De bezoldigingen moeten wel 

aftrekbare beroepskosten vormen voor de werkgever of de vennootschap en dus 

ook effectief door de werkgever of de vennootschap gedragen worden. 

 

• Al dan niet kunstmatige (fikse) verhogingen van bezoldigingen, vooral naar het 

einde van de loopbaan toe, moeten op basis van hun abnormaal karakter uit de 

referentiebezoldiging voor de berekening van de 80%-grens geweerd worden. 

Hetzelfde geldt voor toevallige of uitzonderlijke componenten van de bezoldiging. 

Eindejaarspremies, vakantiegeld en andere gelijkaardige vergoedingen dienen niet 

als abnormaal beschouwd te worden en mogen dus meegeteld worden. 

 

• Bij een controle van de 80%-grens tijdens de opbouwfase van het pensioen, wordt 

de normale bruto jaarbezoldiging tijdens het betreffende jaar in aanmerking 

genomen. 

 

• De laatste normale bruto jaarbezoldiging is de bezoldiging die werd toegekend 

gedurende het laatste kalenderjaar, en dus niet gedurende de laatste 12 maanden, 

voorafgaand aan de oppensioenstelling waarin de betrokkene een normale 

beroepswerkzaamheid heeft gehad. Indien de arbeidstijd op het einde van de 

loopbaan vermindert ten gevolge van sociale maatregelen zoals het halftijds 

brugpensioen en tijdskrediet mag toch nog de voltijdse jaarbezoldiging gebruikt 

worden. Dit was immers de laatste ‘normale’ bruto jaarbezoldiging. 

 

• Wanneer iemand voor verschillende vennootschappen werkt, moet de 80%-grens 

per vennootschap beoordeeld worden op basis van de bezoldiging die fiscaal aan 

elk van die vennootschappen wordt aangerekend. Dit is anders voor iemand die 

voor verschillende vaste inrichtingen van eenzelfde vennootschap werkt. In dat 

geval mag de 80%-grens over de totale bezoldiging berekend worden, en moeten 

nadien de vennootschapspremies worden aangerekend op de winst van de 

verschillende inrichtingen in dezelfde verhouding als de bezoldigingen die met de 

activiteit voor elk van die inrichtingen verband houden.  

 

• Indien iemand in de loop van het jaar wordt aangenomen mag er geen extrapolatie 

van het maandelijks loon naar een brutojaarloon gedaan worden. Enkel het 

werkelijk betaalde bedrag mag in aanmerking genomen worden. In de meeste 

gevallen is de premie afhankelijk van het loon en wordt er in dit eerste jaar ook een 
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kleinere, geprorateerde premie gestort. Deze beperking gaat in deze gevallen dan 

ook geen probleem opleveren. 

 

• Specifiek voor bedrijfsleiders bepaalt artikel 195 § 1 tweede lid WIB 1992 dat de 

referentiebezoldiging aan een aantal bijkomende voorwaarden moet voldoen. Meer 

bepaald zijn de pensioenbijdragen slechts aftrekbaar zover zij betrekking hebben 

op bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand worden betaald of 

toegekend voor het einde van het belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding 

gevende bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en mits zij door de vennootschap 

op de resultaten van dat tijdperk worden aangerekend. Daartoe behoren bijgevolg 

de ten minste om de maand betaalde bezoldigingen, zonder dat daarbij de 

eindejaarspremies, het vakantiegeld en gelijkaardige vergoedingen worden 

uitgesloten. 

 

• Voordelen van alle aard die belastbaar zijn als bezoldiging, mogen opgenomen 

worden in de referentiebezoldiging voor de berekening van de 80%-grens mits die 

voordelen een regelmatig en minstens maandelijks karakter hebben. Klassieke 

voorbeelden hiervan zijn een bedrijfswagen of een bedrijfswoning (Van Eesbeeck en 

Vereycken, 2010, De Brabanter et al., 2004 en Vandendijk en Hendrickx, 2008).  

6.3. Normale duurtijd van de loopbaan 

De normale looptijd van een loopbaan bestrijkt, voor de berekening van de 80%, in principe 40 

jaar. Wanneer de betrokkene kan aantonen dat de volledig loopbaan van het beroep minder of 

meer dan 40 jaar bestrijkt mag het effectieve lagere of hogere aantal jaren in aanmerking worden 

genomen. Dit is echter slechts mogelijk als een normale volledige loopbaan van minder of meer 

dan 40 jaar voortvloeit uit de aard zelf van de beroepswerkzaamheid en niet uit conventionele of 

statutaire bepalingen. Zo zijn bijvoorbeeld piloten verplicht vervroegd op pensioen te gaan omwille 

van hun beroepsactiviteit (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en De Brabanter et al., 2004). 

6.4. Het wettelijk pensioen 

Daar waar de 80%-grens tijdens de pensioenopbouwfase wordt gecontroleerd en het exacte bedrag 

van het wettelijk pensioen tijdens de actieve loopbaan zeer moeilijk te bepalen is, dringt zich een 

raming op. Voor werknemers kan het wettelijk pensioen forfaitair worden vastgesteld op 50% van 

de bruto jaarbezoldiging. De bruto jaarbezoldiging is wel begrensd voor de berekening van het 

wettelijk pensioen. Deze maximale bruto jaarbezoldiging wordt jaarlijks gepubliceerd in een 

circulaire. Momenteel is de meest recente circulaire  nr. 243/616.804. Deze is gepubliceerd op 9 

mei 2012 en heeft betrekking op het jaar 2011. Voor het jaar 2011 bedraagt de grens van de in 

aanmerking komende bruto bezoldigingen 49.773,66 euro. Dit bedrag zou ook gelden voor het 

aanslagjaar 2012. Indien een persoon ook een loopbaan als ambtenaar uitoefende of nog uitoefent 

wordt er bij de berekening van de 80%-regel abstractie gemaakt van de ambtenarenloopbaan en 

het ambtenarenpensioen. De reden hiervoor is dat er geen duidelijkheid bestaat wat betreft de 
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wijze van raming van zo’n ambtenarenpensioen (De Brabanter et al., 2004, Axa, 2012 en AG 

Insurance, 2012). 

Voorbeeld 1: 

Een werknemer heeft een bruto jaarbezoldiging van 25.000,00 euro. Zijn wettelijk pensioen zal dus 

logischerwijze op 12.500,00 euro geschat worden: 25.000*0,50 = 12.500 euro. 

Voorbeeld 2: 

Nu ontvangt de werknemer een bruto jaarbezoldiging van 60.000,00 euro. Normaal zou het 

geschatte wettelijk pensioen nu 50% hiervan bedragen, nl. 30.000,00 euro. Hij zal echter slechts 

49.773,66 euro van het loon kunnen gebruiken voor de berekening van het wettelijk pensioen. Hij 

zal dus bij de berekeningen van de 80%-regel een wettelijk pensioen van 24.886,83 euro moeten 

inbrengen. 

Voor zelfstandigen mag het rustpensioen beraamd worden op 25% van het bruto-inkomen, zonder 

dat het resultaat lager of hoger mag zijn dan respectievelijk het jaarlijks vast te stellen minimum-

of maximumpensioen. Volgens eerder vermelde circulaire  243/616.804 bedragen deze voor het 

jaar 2011 respectievelijk 11.574,60 euro en 15.195,79 euro. Voor 2012 zouden deze bedragen 

respectievelijk 12.085,25 euro en 15.781,67 euro zijn. Het is wel niet meteen duidelijk of men 

25% moet nemen op de referentiebezoldiging voor de toetsing van de 80%-grens, dan wel op de 

totale bruto jaarbezoldiging. In deze bruto jaarbezoldiging kunnen elementen opgenomen zijn die 

niet in rekening gebracht mogen worden bij de controle van de 80%-grens. De toepasselijke 

circulaire lijkt een berekening op basis van de totale bruto jaarbezoldiging naar voor te schuiven, 

terwijl in de praktijk het wettelijk pensioen meestal berekend wordt op basis van de 

referentiejaarbezoldiging voor de berekening van de 80%-grens (Van Eesbeeck en Vereycken, 

2010, Axa, 2012 en AG Insurance, 2012). 

Voorbeeld: 

Een bedrijfsleider ontvangt een bruto jaarinkomen van 40.000,00 euro door zijn werk binnen de 

onderneming.  25% van dit bruto jaarinkomen geeft een wettelijk pensioen van 10.000,00 euro. 

Dit is echter minder dan het minimumpensioen voor zelfstandigen, dus zal het wettelijk pensioen 

dat gebruikt wordt in de berekeningen van de 80%-regel 12.085,25 euro bedragen. 

Zoals eerder vermeld worden de loongrenzen jaarlijks via een circulaire bekend gemaakt. De 

loongrenzen waarop het wettelijk pensioen wordt berekend voor het jaar t is evenwel slechts in het 

voorjaar van het jaar t+1 gekend. De laattijdige bekendmaking van deze bedragen bemoeilijkt in 

de praktijk de berekening op het ogenblik dat de premie moet worden betaald. Om dit probleem op 

te lossen heeft de werkgroep rond de 80%-regel, met uitzondering van één lid, voorgesteld om in 

de administratieve commentaar een berekeningsmethode op te nemen zodat in het begin van het 

jaar t de bedragen gekend zijn voor het jaar t. Bepaalde bedrijven zijn in mei 2012 al op de hoogte 

van de loongrenzen voor 2012, hoewel er nog geen circulaire verspreid is. Blijkbaar vindt er 
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tegenwoordig dus toch op een bepaalde manier communicatie plaats (Van Eesbeeck en Vereycken, 

2010, werkgroep 80%-regel, 2004, Axa, 2012 en AG Insurance, 2012).  

6.4.1 Gemengde loopbaan 

Er zijn geen administratieve richtlijnen over de manier waarop het wettelijk pensioen moet worden 

geschat indien men een gemengde loopbaan achter de rug heeft. Dit is iemand die in de loop van 

carrière onder verschillende statuten valt, bijvoorbeeld iemand die eerst loontrekkende is geweest 

en vervolgens zelfstandige is geworden. De werkgroep rond de 80%-regel heeft twee systemen 

voorgesteld om de berekening van het wettelijk pensioen te doen bij een gemengde loopbaan: 

• De berekening van de 80 %-regel gebeurt aan de hand van het laatste statuut. 

• De berekening van de 80 %-regel gebeurt aan de hand van een proratisering van 

de carrière in functie van de verschillende sociale statuten (werkgroep 80%-regel, 

2004). 

Voorbeeld op proratisering: 

Het verloop van de loopbaan van een persoon die geboren is op 21/08/1957: 

• 01/01/1980 – 31/12/1988: loontrekkende met bruto jaarbezoldiging van 25.000,00 

euro 

• 01/01/1989 – pensioenleeftijd : zelfstandig bestuurder met bruto jaarbezoldiging 

van 60.000,00 euro 

Er van uitgaande dat deze persoon zijn pensioen wil inzetten op zijn 65e, zal zijn pensioen ingaan 

op 21/08/2022. Zijn verwachte loopbaan als zelfstandige zal dan 33 jaar en 8 maanden zijn en zijn 

totale loopbaan spreidt zich over 42 jaar en 8 maanden. Het geschatte wettelijk pensioen zal een 

gewogen gemiddelde zijn van de wettelijke pensioenen in functie van de duur van de verschillende 

loopbanen. Zo komt men uit op het volgende geschatte wettelijk pensioen: 

• Minimum (49.773,66; 60.000) * 0,50 = 24.886,83 

• 60.000 * 0,25 = 15.000  

• (9/42,67 * 24.886,83) + (33,67/42,67 * 15.000) = 17.085,3 

Het is onduidelijk of voor de schatting van het wettelijk pensioen als loontrekkende rekening moet 

gehouden worden met het loon als loontrekkende of ook met de laatste bruto jaarbezoldiging. Het 

lijkt veiliger om te werken met de laatste bruto jaarbezoldiging omdat hier het loon en dus ook het 

wettelijk pensioen hoger ligt. 
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6.4.2 Meerdere tewerkstellingen 

6.4.2.1 Meerdere vennootschappen 

Een bijzondere situatie is die van een bedrijfsleider die in meerdere ondernemingen tegelijkertijd 

een bezoldigde werkzaamheid uitoefent. Een ruling (ruling nr. 2010.032 van 27 april 2010) heeft 

de mogelijkheid bevestigd om het wettelijk pensioen van de bedrijfsleider proportioneel te verdelen 

over de verschillende vennootschappen waarin hij bedrijfsleider is  en dit in verhouding tot de 

bruto jaarbezoldiging die hij in elk van deze vennootschappen geniet. Daarvoor werd in vele 

gevallen de 80%-grens in elk van de betrokken vennootschappen afzonderlijk berekend na aftrek 

van het volledig wettelijk pensioen dat de bedrijfsleider bij zijn pensionering zou ontvangen. Door 

deze volledige aftrek werd het wettelijk pensioen van een bedrijfsleider van twee vennootschappen 

echter tweemaal in mindering gebracht van de 80%-grens: éénmaal in de ene vennootschap en 

een tweede maal bij de andere vennootschap (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en werkgroep 

80%-regel, 2004). 

Voorbeeld 

Een persoon is zaakvoerder in twee vennootschappen. Hier volgen zijn carrièregegevens: 

• 01/01/1980 - 31/12/1989: bediende  

• 01/01/1990 – pensioen: zelfstandige  

• 01/01/1990: oprichting vennootschap A met bruto jaarbezoldiging van 20.500 euro 

• 01/01/2000: oprichting vennootschap B met bruto jaarbezoldiging van 50.000 euro 

• Geboortedatum: 01/01/1960 

• Pensioenleeftijd: 60 jaar 

Stel dat deze persoon op 01/05/2012 een IPT wil afsluiten voor vennootschap B. In deze situatie 

moeten we dus de 80%-regel en het bijbehorende wettelijk pensioen berekenen. Het probleem is 

dat indien we voor iedere vennootschap apart de 80%-regel berekenen, er in beide berekeningen 

rekening gehouden wordt met het wettelijk pensioen. Dit terwijl slechts eenmaal het wettelijk 

pensioen ontvangen zal worden. Om dit probleem op te lossen wordt als volgt te werk gegaan: er 

wordt gedaan alsof deze persoon slechts actief is in één fictieve vennootschap. Hierbij wordt de 

80%-regel berekend aan de hand van de totale bezoldiging die hij ontvangt in beide 

vennootschappen samen. Er zal dus rekening gehouden worden met een bruto jaarloon van 

70.500,00 euro. Op deze wijze wordt het wettelijk pensioen slecht éénmaal afgehouden (Verbist, 

2004). 

De berekening van het wettelijk pensioen gaat als volgt: 

• Loopbaan als loontrekkende: 10 jaar  

• Loopbaan als zelfstandige: 30 jaar 

• Wettelijk pensioen als loontrekkende: 49.773,66 * 0,5 = 24.886,83 

• Wettelijk pensioen als zelfstandige: 70.500 * 0,25 = 17.625 > 15.781,67  

� 15.781,67 
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• Schatting wettelijk pensioen: (10/40 * 24.886,83) + (30/40 * 15.781,67) = 

18.057,96 

Nu gaan we dit wettelijk pensioen verrekenen op 80% van het bruto jaarloon van 70.500 euro in 

de fictieve vennootschap: 

• 80% van 70.500 is gelijk aan 56.400 euro 

• In rekening brengen van het wettelijk pensioen geeft 38.342,04 euro (56.400,00-

18.057,96). 

Aan de hand van dit bedrag kan de 80%-regel voor elke vennootschap apart berekend worden. De 

verdeling van 38.342,04 onder de twee vennootschappen gebeurt in verhouding tot het bruto 

jaarloon dat uitgekeerd wordt in iedere vennootschap. Dus 11.149,10 (29,08% van 38.342,04) 

wordt de basis voor de berekening van de 80%-regel in vennootschap A en 27.192,94 (70,92% 

van 38.342,04) wordt de basis voor de berekening in vennootschap B. De verdere uitwerking van 

dit voorbeeldje is terug te vinden in alinea 6.8.5 (Verbist, 2004). 

Er is echter wel een probleem verbonden aan deze werkwijze. Bij een controle van de fiscus moet 

bij de berekening van de 80%-regel in vennootschap A rekening gehouden worden met de situatie 

in vennootschap B. Als bijvoorbeeld de bezoldiging van de zaakvoerder in vennootschap B 

verandert, zal dit een effect teweeg brengen op de 80%-regel berekening van vennootschap A. Als 

men dit probleem echter wil ontlopen kan men best voor elke vennootschap apart een 80%-regel 

berekenen (Verbist, 2004).  

6.4.2.2 Werknemer en zelfstandige in bijberoep 

Een andere moeilijke situatie is die waarbij een activiteit als werknemer bij vennootschap A wordt 

gecombineerd met een werkzaamheid als zelfstandige bij vennootschap B. Hoe de proportionele 

opsplitsing dan moet gebeuren, is onduidelijk, zeker als de activiteit als zelfstandige in bijberoep 

wordt uitgeoefend. De werkgroep rond de 80%-regel heeft in haar advies van 22 juni 2004 al om 

meer duidelijkheid gevraagd rond deze situatie (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en werkgroep 

80%-regel, 2004).  

In deze situatie lijken er verschillende mogelijkheden te zijn om de 80%-regel te berekenen. Een 

eerste manier is om de berekening van de 80%-regel te doen aan de hand van de totale 

bezoldiging die hij ontvangt voor beide beroepen samen, net zoals bij een persoon met meerdere 

vennootschappen (zie paragraaf 6.4.2.1). Deze methode wordt het meest toegepast aangezien het 

fiscaal gezien de meest interessante optie is (Verbist, 2004).  
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Voorbeeld 

Een persoon heeft de volgende carrièregegevens: 

• Geboortedatum: 01/01/1980 

• Tewerkgesteld als loontrekkende sinds 01/08/1998 met bruto jaarbezoldiging van 

25.000,00 euro. 

• Zelfstandige in bijberoep sinds 01/08/1998 met bruto jaarbezoldiging van 

10.000,00 euro. 

Dit leidt tot volgende gegevens voor de berekening van de 80%-regel: 

• Totale bruto jaarbezoldiging: 35.000,00 euro 

• Wettelijk pensioen als zelfstandige: 0,25*10.000=2.500  < 12.085,25  

� 12.085,25 euro 

• Wettelijk pensioen als loontrekkende: 0,5 * 25.000=12.500 euro 

• Totaal wettelijk pensioen: 24585,25 euro 

• Verschil tussen 80% van bruto jaarbezoldiging en wettelijk pensioen: 3.414,75 

Een tweede methode bestaat eruit om de 80%-regel apart te berekenen per beroepsactiviteit. Stel 

dat de persoon uit bovenstaand voorbeeldje een IPT wil afsluiten in de vennootschap waarvoor hij 

werkt als zelfstandige in bijberoep. Dit zou volgens deze methode dan leiden tot volgende 

gegevens voor de berekening van de 80%-regel: 

• Totale bruto jaarbezoldiging: 10.000 euro 

• Wettelijk pensioen als zelfstandige: 0,25*10.000=2.500  < 12.085,25 � 12.085,25 

euro 

• Verschil tussen 80% van bruto jaarbezoldiging en wettelijk pensioen: -4.085,25 

We stellen dus vast dat dit leidt tot een negatieve 80%-regel wat er op neerkomt dat er geen 

fiscale aftrek mogelijk is van eventuele premies. Dit kan wanneer het wettelijk pensioen groter is 

dan de 80% van de bruto jaarbezoldiging. In vergelijking met de vorige methode zal de ruimte 

volgens de 80%-regel veel kleiner zijn. Deze methode zal dan ook zeer uitzonderlijk toegepast 

worden (Verbist, 2004). 

Een derde manier om in dit geval de 80%-regel te berekenen is: uitgaan van de bezoldiging als 

zelfstandige en daarop het wettelijk pensioen als loontrekkende berekenen. Hier wordt dus een 

laag loon en een hoog wettelijk pensioen gebruikt. Hierdoor gaat de fiscus nooit moeilijk doen voor 

de correctheid van de 80%-regel, want men zit sowieso onder het maximaal verzekerbaar 

pensioenkapitaal. De berekeningen volgens deze methode leiden eveneens tot een negatieve 80%-

regel. Zoals te verwachten is het verschil tussen 80% van de bruto jaarbezoldiging en het wettelijk 

pensioen nog kleiner, namelijk -4.500,00 euro (Verbist, 2004). 
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Een laatste methode bestaat eruit om in de berekening van de 80%-regel op geen enkele manier 

rekening te houden met een ontvangen wettelijk pensioen. De gedachtegang hierachter is dat 

volgens de regels van de sociale zekerheid de aangeslotene voor zijn zelfstandige activiteit in 

bijberoep geen wettelijk pensioen zal ontvangen. Het nadeel van deze methode is dat voor deze 

methode in de fiscale wetgeving geen aanknopingspunten terug te vinden zijn. Fiscaal gezien is 

deze methode natuurlijk wel enorm interessant. 

6.5. Totaal aantal gepresteerde en nog te presteren jaren 

In de formule van de 80%-regel wordt voor de maximale toekenning rekening gehouden met het 

aantal gepresteerde en nog te presteren jaren. Hiermee wordt de duur van de loopbaan binnen de 

betrokken onderneming vanaf de datum van de indiensttreding tot de normale datum van 

pensionering bedoeld. De niet-werkelijk gepresteerde jaren, zoals de jaren van hogere studie, 

kunnen niet in rekening gebracht worden. Jaren tijdens de uitoefening van de 

beroepswerkzaamheid die hiermee gelijkgesteld worden door het sociaal recht, zoals periodes van 

ziekte, werkloosheid, bevalling, enz., worden daarentegen wel als werkelijk gepresteerde jaren 

beschouwd. Het totaal  aantal gepresteerde jaren en nog te presteren jaren in de onderneming kan 

evenwel niet hoger zijn dan 40, gezien de breuk N/D steeds beperkt is tot 1. In paragraaf 6.7.8 

zien we een voorbeeldje waarin het effect van de duurtijd van de loopbaan wordt geanalyseerd (De 

Brabanter et al., 2004). 

Er is echter de mogelijkheid om extra jaren te valoriseren. Het gaat om maximaal tien jaar van een 

vroegere beroepswerkzaamheid en maximaal vijf jaar van een tot de normale pensioenleeftijd nog 

uit te oefenen beroepswerkzaamheid. De toevoeging van extra jaren mag er evenwel nooit toe 

leiden dat er meer jaren in rekening worden gebracht dan de normale duur van de 

beroepswerkzaamheid van in principe 40 jaar (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010). 

Wat betreft de aanrekening van (maximaal) 10 jaar van een vroegere beroepswerkzaamheid, 

gelden volgende bijzonderheden: 

• Niet alleen vroegere beroepswerkzaamheden in België maar ook deze in het 

buitenland komen hiervoor in aanmerking en dit ongeacht de hoedanigheid waarin 

ze zijn verricht (bezoldigde, zelfstandige of ambtenaar). 

 

• Periodes die door het sociaal recht erkend worden als met een werkelijk 

uitgeoefende activiteit gelijkgestelde periode, zoals ziekte, werkloosheid, 

bevallingsverlof, etc. gelden ook. 

 

• Het maximum van 10 jaar geldt niet voor personeelsleden of bedrijfsleiders die 

achtereenvolgens of gelijktijdig in ondernemingen van dezelfde groep werken op 

voorwaarde dat er in verband met die jaren een extrawettelijk pensioen is gevormd 

dat echter lager is dan de regeling die van toepassing is bij de huidige werkgever 

en in de mate dat dergelijke aanrekening van bijdragen niet als abnormaal moet 
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worden beschouwd. Het maximum van 10 jaren buiten de onderneming mag dan 

uitgebreid worden met het aantal jaren dat er een groepsverzekering was bij de 

verbonden onderneming. Dit om de mobiliteit binnen de groep niet te hinderen. Als 

tijdens de gepresteerde jaren buiten de huidige onderneming geen extrawettelijk 

pensioen werd gevormd, dan moet de begrenzing van 10 jaren buiten de 

onderneming, strikt worden toegepast. Zelfs als het gaat om jaren bij een 

verbonden onderneming (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en De Brabanter et al., 

2004).  

De pensioentoezegging kan tevens voorzien in de valorisatie van maximum 5 jaar van een nog te 

presteren beroepswerkzaamheid tot de normale pensioenleeftijd: 

• De fiscale administratie plaatst deze mogelijkheid in het kader van werknemers die 

op gevorderde leeftijd ontslagen worden of die met vervroegd pensioen gaan, en 

aan wie dan toch een volledig extrawettelijk pensioen kan worden uitgekeerd.  

 

• Deze valorisatieperiode van 5 jaar begint, in geval van ontslag van een werknemer, 

te lopen vanaf de dag na de periode van non-activiteit die door de 

opzeggingsvergoeding wordt gedekt. 

 

• In geval van brugpensioen geldt de beperking tot 5 jaar volgens de commentaren 

van de belastingadministratie niet (de wetgeving zelf voorziet evenwel niet in deze 

uitzondering) en kan de volledige periode van brugpensioen gecompenseerd 

worden (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en De Brabanter et al., 2004).  

De mogelijkheid tot valorisering van die 5 jaar is voor interpretatie vatbaar en kent twee mogelijke 

invullingen: 

●   Een eerste invulling is dat de normaal voorziene pensioenvoordelen bij vervroegde  

loopbaanbeëindiging onverminderd mogen toegekend worden. Zo zou een 

groepsverzekering die bijvoorbeeld voorziet in een jaarlijkse premiebetaling van 

2.500,00 euro tot 65 jaar, bij vervroegde pensionering kunnen bepalen dat er ter 

gelegenheid hiervan een eenmalige koopsom wordt gestort die gelijk is aan de som 

van de premies die de vennootschap nog tot 65 jaar zou betaald hebben in de 

veronderstelling dat de werknemer of bedrijfsleider tot de einddatum van 65 jaar in 

dienst was gebleven. De filosofie van deze invulling is terug te vinden in de 

commentaren van de belastingadministratie.  

●   Een andere mogelijke invulling bestaat erin om van meet af aan bij de berekening  

van de 80%-grens maximum 5 extra jaren toe te voegen in de teller van de 

loopbaanbreuk wanneer de normale eindleeftijd van de groepsverzekering lager zou 

liggen dan de normale pensioenleeftijd. Zo zou, wanneer de eindleeftijd 60 jaar 

bedraagt, toch het aantal jaren gerekend tot de leeftijd van 65 jaar in aanmerking 
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genomen worden voor de berekening van het aantal nog te presteren jaren in het 

kader van de 80%-grens (Van Eesbeeck en Vereycken, 2010 en De Brabanter et 

al., 2004).  

6.6. Correctie voor winstdeelname 

Het maximaal extrawettelijk pensioen volgens de 80%-regel is het kapitaal inclusief 

winstdeelname. In vele pensioenplannen is het zo dat de pensioenuitkering nog wordt verhoogd 

met de door de verzekeraar toegekende winstdeling die niet op voorhand gekend is, deze is 

immers afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Ook deze winstdeelnemingen die zullen 

worden uitgekeerd dienen in aanmerking te worden genomen bij de controle van de 80%-regel. De 

fiscale administratie laat toe deze winstdeelnemingen forfaitair te ramen op 20% van het 

verzekerde kapitaal. Hierdoor moet het totaal verzekerbaar kapitaal gedeeld worden door een 

factor van 1,20 om het maximaal verzekerbaar kapitaal aan de gegarandeerde intrestvoet te 

bekomen (De Brabanter et al., 2004).  

Voorbeeld 

Stel dat de maximale verzekerbare jaarrente 7.807,51 euro bedraagt en dat de toepasselijke 

omzettingscoëfficiënt 13,4282 is. Het maximum pensioenkapitaal met de winstdeelname 

inbegrepen is dan 104.804,87. Door dit bedrag te delen door 1,2 bekomen we 87.367,34. Dit is het 

maximaal toegelaten pensioenkapitaal exclusief winstdeelname. 

Deze factor van 20% kan in het voordeel zijn van de cliënt. Dit in het geval dat het kapitaal dat op 

de pensioendatum wordt gevormd door de winstdeelneming groter is dan 20% van het totale 

kapitaal van de pensioenuitkering. Eind jaren negentig was dit voor vele contracten het geval en 

werd de forfaitaire schatting van 20% dan ook graag gebruikt. De laatste jaren staan de winsten 

van verzekeraars en pensioenfondsen echter steeds meer onder druk waardoor ook de 

winstdeelnames fel zijn afgenomen. Een forfaitaire schatting van 20% lijkt momenteel dan ook niet 

meer realistisch. In een advies van 2004 beaamde de werkgroep rond de 80%-regel het 

bovenstaande. Zij stelde dat het forfaitaire percentage van 20 % overschat is en vroeg om een 

actualisering. Een deel van de werkgroep ging zelfs een stap verder en deden volgende suggesties 

aan de bevoegde overheid: 

• Bij een individuele berekening van de schatting van het winstdeelname-aandeel in 

de totale uitkering wordt best rekening gehouden met de initiële duur van de 

verrichting. Voor verzekeringen met een lange duur zal het aandeel in de 

winstdeelname uiteraard groter zijn dan voor verzekeringen met een korte looptijd. 
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• Uit simulaties blijkt dat het winstdeelnamepercentage voor alle types van 

pensioenplannen het best als volgt wordt geschat: 

 

� 0<n<=10 : 0% 

� 10<n<=20 : 5% 

� 20<n<=30 : 10% 

� 30<n<=40 : 15% 

                       Waarbij n de initiële duur van de overeenkomst voorstelt. 

• Bij een pensioenplan van het type te bereiken doelsysteem (zie hoofdstuk 7) waar 

de winstdeelnames worden toegekend bovenop de verzekerde prestaties, 

suggereert de werkgroep een winstdeelnamepercentage van 10 % te hanteren. 

Aan dit advies is tot de dag van vandaag geen gevolg gegeven (De Brabanter et al., 2004 en 

werkgroep 80%-regel, 2004). 

In een arrest van 5 januari 2000 oordeelde het hof van beroep te Brussel zelfs dat de forfaitair 

berekende winstdeling op basis van de administratieve circulaire geen enkele wettelijke basis heeft. 

Het hof stelde dat de forfaitaire raming voorgesteld door de administratie wordt bepaald in functie 

van een jaarlijks betaalbare premie voor een groepsverzekering voor werknemers en niet zomaar 

kan worden veralgemeend en toegepast voor een bedrijfsleidersverzekeringscontract waar een 

éénmalige premie wordt betaald bij het afsluiten van de polis. In navolging van deze rechtspraak 

en gelet op de veroudering van de forfaitaire ramingsmethode in het licht van de evolutie van de 

verzekeringsproducten, kan men zich voor de raming van de winstdeelnemingen beter steunen op 

een realistische prognose vooropgesteld door de verzekeraar in de polis. Een afwijking van het 

forfaitaire winstdeelnamepercentage van 20% moet men wel steeds kunnen verantwoorden 

tegenover de fiscus (De Brabanter et al., 2004).  

6.7. Voorbeelden1 

6.7.1 Algemeen voorbeeld 

Stel dat we te maken hebben met een persoon met de volgende eigenschappen: 

• Een gehuwde werknemer 

• Geboren op 01/01/1960 

• Pensioenleeftijd is 65 jaar 

• Tewerkgesteld bij onderneming A van 01/01/1980 tot 01/01/1995 

• Indiensttreding bij onderneming B vanaf 01/06/1995 

• Loon in rekening te brengen: 90.000,00 euro 

                                                           
1 In de voorbeelden wordt steeds gebruik gemaakt van de omzettingcoëfficiënt met 2% indexatie. Op die manier wordt steeds 
het grootst mogelijke pensioenkapitaal volgens de 80%-regel berekend. 
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Dit leidt tot volgende gegevens voor de 80%-regel: 

• Duurtijd loopbaan bij onderneming A is 15 jaar, dit wordt beperkt tot 10 jaar (zie 

paragraaf 6.5). 

• Duurtijd loopbaan bij onderneming B is 29 jaar en 7 maanden 

• Duurtijd totale loopbaan is 39 jaar en 7 maanden 

• Het wettelijk pensioen bedraagt 24.886,83 euro (=0,5*49.773,66) 

Dit levert dan volgende berekeningen op: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/01/2025 

loon 90000 

0,8xloon 72000 

-wettelijk pensioen 24886,83 

 

47113,17 

x loopbaanbreuk 0,989583333 

maximale extralegale 

rente 
46622,40781 

x omzettingscoëfficiënt 16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

750639,4147 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
625532,8456 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 625532,8456 

Het maximale extrawettelijk pensioen uitgedrukt in een kapitaal is dus gelijk aan 625.532,85 euro. 

6.7.2.  Verschil in eindkapitaal bij andere pensioenleeftijd  

We hernemen terug het voorbeeld uit paragraaf 6.7.1, hier werd de 80%-regel berekend voor een 

pensioen op 65-jarige leeftijd. Nu gaan we bekijken of er een verschil is in het eindkapitaal 

wanneer voor dezelfde gegevens een pensioenleeftijd van 60 jaar genomen wordt. 

Dit leidt tot volgende gegevens voor de 80%-regel: 

• Duurtijd loopbaan bij onderneming A is 15 jaar, dit wordt beperkt tot 10 jaar. 

• Duurtijd loopbaan bij onderneming B is 24 jaar en 7 maanden 
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• Duurtijd totale loopbaan is 34 jaar en 7 maanden 

• Het wettelijk pensioen bedraagt 24886,83 euro (=0,5*49773,66) 

Dit levert dan volgende berekeningen op: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/01/2020 

loon 90000 

0,8xloon 72000 

-wettelijk pensioen 24886,83 

 

47113,17 

x loopbaanbreuk 0,864583333 

maximale extralegale 

rente  
40733,26156 

x omzettingscoëfficiënt 18,3749 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

748469,6079 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
623724,6732 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 623724,6732 

We stellen vast dat het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal lichtjes (1.808,18 euro) gedaald 

is. Uit de berekeningen kan men afleiden dat het verschil in eindkapitaal zich situeert in twee 

elementen van de berekening. Ten eerste ziet men dat de loopbaanbreuk kleiner is. Dit komt 

doordat in het tweede voorbeeld slechts gewerkt wordt tot 60-jarige leeftijd. Hierdoor zal het 

aantal gepresteerde dienstjaren dalen waardoor een kleinere loopbaanbreuk bekomen wordt. De 

maximale extra legale rente zal hierdoor dalen.  

Ten tweede kunnen we zien dat de kleinere maximale jaarrente vermenigvuldigd wordt met een 

grotere coëfficiënt. Hierdoor wordt het maximaal te verzekeren kapitaal groter. Of het uiteindelijke 

eindkapitaal bij pensioen op 60-jarige leeftijd groter of kleiner zal zijn dan dat op 65-jarige leeftijd 

verschilt van situatie tot situatie omdat de invloed van de hierboven vermelde elementen niet altijd 

hetzelfde is. 
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6.7.3. Verschil in pensioenkapitaal bij niet-overdraagbaarheid van het pensioen 

We hernemen het voorbeeldje uit paragraaf 6.7.1. Stel dat deze persoon ongehuwd is of dat deze 

persoon er voor kiest om zijn pensioen niet over te dragen. In dit geval krijgen we de volgende 

berekening voor de 80%-regel: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/01/2025 

loon 90000 

0,8xloon 72000 

-wettelijk pensioen 24886,83 

  47113,17 

x loopbaanbreuk 0,989583333 

maximale extralegale 

rente 
46622,40781 

x omzettingscoëfficiënt 13,4282 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

626055,0166 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
521712,5138 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 521712,5138 

We kunnen vaststellen dat het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal in dit geval beduidend 

(103.820,33 euro) lager ligt. Dit doordat de omzettingscoëfficiënt lager is. Fiscaal gezien is het dus 

voor een gehuwd iemand interessanter om voor een pensioenformule met overdraagbaarheid te 

kiezen. De vraag is natuurlijk of het niet mogelijk moet zijn voor ongehuwden om ook gebruik te 

maken van de coëfficiënt met overdraagbaarheid aangezien op het moment van de aansluiting bij 

het aanvullend pensioenplan nog niet geweten is of de aangeslotene op het ogenblik van de 

pensionering gehuwd zal zijn of niet. In haar advies van 2004 stelde de werkgroep 80%-regel dan 

ook voor om, indien het pensioenplan in een overdraagbaarheid van de rente voorziet, de 

coëfficiënten die rekening houden met de overdraagbaarheid voor alle aangeslotenen te hanteren 

(werkgroep 80%-regel, 2004). 
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6.7.4. Verschil in pensioenkapitaal door indexatie van de pensioenrente 

We hernemen terug ons voorbeeldje uit paragraaf 6.7.1. Deze keer gaan we er echter van uit dat 

de persoon gekozen heeft voor een pensioenformule waarbij de pensioenrente geen jaarlijkse 

indexatie met 2% kent. Dit geeft volgende berekeningen voor de 80%-regel: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/01/2025 

loon 90000 

0,8xloon 72000 

-wettelijk pensioen 24886,83 

  47113,17 

x loopbaanbreuk 0,989583333 

maximale extralegale 

rente 
46622,40781 

x omzettingscoëfficiënt 13,3711 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

623392,8771 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
519494,0643 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 519494,0643 

We kunnen vaststellen dat het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal aanzienlijk (106.038,78 

euro) lager is dan in het oorspronkelijke voorbeeld. Dit door een lagere omzettingscoëfficiënt. 

Fiscaal gezien is het dus veel interessanter om voor een pensioenformule met een maximale 

indexatie van 2% per jaar te kiezen. 
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6.7.5. Meerdere vennootschappen 

We hernemen het voorbeeldje uit paragraaf 6.4.2.1. In deze paragraaf hebben we het wettelijk 

pensioen eenmaal uit de bruto jaarbezoldiging van beide vennootschappen samen gehaald.  Nu 

kunnen we de 80%-regel voor elke vennootschap apart berekenen. Bij de uitwerking gaan we 

ervan uit dat de deze persoon getrouwd is en heeft gekozen voor de formule met 

overdraagbaarheid. 

  Vennootschap A   Vennootschap B 

einddatum 

 

1/01/2020   

loon 

 

70500   

0,8xloon 

 

56400   

-wettelijk pensioen 

 

18057,96   

  

 

38342,04   

verdeling onder 

vennootschappen 
11149,1 

 
27192,94 

x loopbaanbreuk 1 
 

0,75 

maximale extralegale 

rente 
11149,1 

 
20394,705 

x omzettingscoëfficiënt 18,3749 
 

18,3749 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 

inclusief winstdeelname 

204863,5976 
 

374750,6649 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,2 

 

1,2 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
170719,6647 

  
312292,2208 

-andere pensioenen 0 

 

0 

vrije ruimte 170719,6647   312292,2208 

6.7.6. Overschrijding 80%-regel 

We hernemen het voorbeeldje uit paragraaf 6.7.1. In deze paragraaf zagen we dat het maximum 

verzekerbaar pensioenkapitaal 625.532,85 euro bedroeg. Veronderstel dat deze persoon een 

pensioenplan heeft waarin het pensioenkapitaal op einddatum voor deze persoon 1.000.000,00 

euro bedraagt (zonder winstdeelname), dat er dit jaar een premie van 5.000 euro wordt gestort en 

dat het hier niet gaat om een IPT ten voordele van een werknemer (paragraaf 3.2.1). Doordat het 

pensioenkapitaal van 1.000.000,00 groter is dan het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal van 

625.532,85 zal een deel van de premie verworpen moeten worden. 

 



37 

 

 Men past volgende berekening toe om te zien welk gedeelte van de premie fiscaal aftrekbaar is: 

• 5000*625532,85/1000000=3.127,66 

Het andere gedeelte van de premie zal als een verworpen uitgave beschouwd moeten worden 

(Cauwelier, 2009). 

6.7.7. Andere extra-legale pensioen(en) 

We hernemen het voorbeeldje uit paragraaf 6.7.1, maar in de veronderstelling dat deze persoon 

nog een ander pensioenplan heeft lopen dat voorziet in een aanvullende pensioenrente van 

11.000,00 euro (exclusief winstdeelname). Om te berekenen hoeveel pensioenkapitaal deze 

persoon nog mag opbouwen binnen de 80%-regel zijn er verschillende methodes. 

In onderstaande berekeningen zien we dat bij de eerste methode terug gewoon het maximum 

verzekerbaar pensioenkapitaal wordt berekend, identiek aan paragraaf 6.7.1. In een laatste stap 

wordt dan rekening gehouden met de reeds bestaande aanvullende pensioenrente. Dit zien we in 

het veld “andere pensioenen”. Hier is niet de jaarlijkse rente van 11.000,00 euro opgenomen, 

maar wel de koopsom (kapitaal) van deze rente. Deze bedraagt 177.104,40 en is het product van 

11.000,00 met de omzettingscoëfficiënt van 16,1004. 

Een tweede methode gaat de rente niet omzetten in een kapitaal, maar gaat de jaarlijkse 

pensioenrente verrekenen samen met het wettelijk pensioen. Dit zien we in onderstaande tabel in 

het veld “andere pensioenrente”. Hier is niet 11.000,00 euro in opgenomen, maar wel 13.200,00. 

Dit omdat de reeds bestaande pensioenrente exclusief winstdeelname is. Omdat in een latere stap 

de winstdeelname terug uit het pensioenkapitaal wordt gehaald, voegen we hier een 

winstdeelname van 20% toe (13.200=11.000*1,2).  
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berekening 80%-regel 

  methode 1 methode 2 

einddatum                       1/01/2025 

loon                           90000 

0,8xloon                           72000 

-wettelijk pensioen                       24886,83 

                        47113,17 

-andere pensioenrente   13200 

x loopbaanbreuk                     0,989583333 

maximale extralegale rente 46622,40781 33422,40781 

x omzettingscoëfficiënt                        16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 750639,4147 538114,1347 

/(1+schatting winstdeelname)                            1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 625532,8456 448428,4456 

-andere pensioenen 177104,4   

vrije ruimte 448428,4456 448428,4456 

In de cel “vrije ruimte” kunnen we het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal aflezen dat nog 

beschikbaar is voor nieuwe pensioenovereenkomsten en dus rekening houdt met de reeds 

bestaande pensioenrente. We kunnen zien dat beide methoden leiden tot eenzelfde waarde in de 

cel “vrije ruimte” en dus equivalent zijn. Methode A is berekeningstechnisch wel iets simplistischer 

en duidelijker. Via deze methode kunnen we bijvoorbeeld makkelijker zien dat de aanwezigheid 

van de andere pensioenrente geen invloed heeft op het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal 

maximum zelf, maar dat wel de vrij ruimte vermindert.  

6.7.8. Invloed van de duurtijd van de loopbaan op het pensioenkapitaal 

Stel dat we te maken hebben met een werknemer met de volgende eigenschappen: 

• Een gehuwde werknemer 

• Geboren op 01/04/1972 

• Pensioenleeftijd is 65 jaar 

• Tewerkgesteld bij onderneming A vanaf 01/08/1992  

• Loon in rekening te brengen: 40.000,00 euro 
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De berekeningen voor de 80%-regel zijn dan als volgt: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/04/2037 

loon 40000 

0,8xloon 32000 

-wettelijk pensioen 20000 

  12000 

x loopbaanbreuk 1 

maximale extralegale 

rente 
12000 

x omzettingscoëfficiënt 16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

193204,8 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
161004 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 161004 

Veronderstel dat deze persoon besluit om het bedrijf te verlaten en vanaf 1/8/2012 bij 

onderneming B begint te werken en dit voor een loon van 42.000,00 euro. Als we nu de 

berekeningen voor de 80%-regel uitvoeren en hierbij rekening houden met enkel de carrière bij 

onderneming B dan bekomen we de volgende berekeningen: 
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berekening 80%-regel 

einddatum 1/04/2037 

loon 42000 

0,8xloon 33600 

-wettelijk pensioen 21000 

  12600 

x loopbaanbreuk 0,616666667 

maximale extralegale 

rente 
7770 

x omzettingscoëfficiënt 16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

125100,108 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
104250,09 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 104250,09 

Het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal is substantieel gedaald. Van 161.004,00 euro bij 

onderneming A naar 104.250,09 euro bij onderneming B en dit ondanks de loonstoename van 

2.000,00 euro. Zonder de loonstoename zou het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal zelfs 

naar 99.285,80 euro gedaald zijn. Dit is te wijten aan de verandering van de loopbaanbreuk. Deze 

is kleiner geworden doordat de factor in de teller, het aantal gepresteerde en nog te presteren 

jaren, gewijzigd is. Voor de berekeningen bij onderneming A kan er een loopbaan van 40 jaar 

gebruikt worden, terwijl de loopbaan bij onderneming B maar 24 jaar en 8 maanden bedraagt. 

Nu zagen we in paragraaf 6.5 dat er de mogelijkheid is om extra jaren te valoriseren. In dit geval 

kunnen er bij de berekeningen voor onderneming B tien jaar van een vroegere 

beroepswerkzaamheid ingebracht worden. Dit leidt tot de volgende berekeningen: 
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berekening 80%-regel 

einddatum 1/04/2037 

loon 42000 

0,8xloon 33600 

-wettelijk pensioen 21000 

  12600 

x loopbaanbreuk 0,866666667 

maximale extralegale 

rente 
10920 

x omzettingscoëfficiënt 16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

175816,368 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
146513,64 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 146513,64 

Het valoriseren van de extra jaren leidt tot een groter maximum verzekerbaar pensioenkapitaal en 

dus ook tot een grotere fiscaal aftrekbare premie. Het maximaal verzekerbaar pensioenkapitaal bij  

onderneming B is wel nog steeds kleiner dan het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal bij 

onderneming A en dit ondanks de loonstijging! Dit is nog altijd te wijten aan de verandering in de 

loopbaanbreuk. De fiscus geeft de mogelijkheid om extra jaren te valoriseren, maar beperkt dit tot 

10 jaar waardoor bij onderneming B niet meer met de volledige loopbaan rekening gehouden mag 

worden. 
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7. Het vaste bijdragensysteem 

Voor het bepalen van de premies van een aanvullende pensioenregeling kan men een onderscheid 

maken tussen twee principes. Het eerste principe is dat van het te bereiken doelsysteem. Hier 

wordt vooraf een streefdoel bepaald. Dit streefdoel is meestal in functie van het aantal dienstjaren 

in het bedrijf, het loon en het wettelijk pensioen. Op basis van het streefdoel wordt dan de premie 

berekend die nodig is om het uiteindelijke doel te bereiken. Bij deze methode is op voorhand 

geweten wat uitgekeerd zal worden op de pensioendatum (Verbist, 2004). 

Een tweede principe is dat van het vaste bijdragensysteem. Dit is in praktijk de meest gebruikte 

regeling voor het vaststellen van de premies. De premies die betaald moeten worden, worden 

vooraf vastgelegd. Daarom is het bedrag van de premie nog niet elk jaar hetzelfde. Meestal zal dit 

immers een percentage van het loon van de verzekerde zijn. Dit percentage kan ook in de tijd 

evolueren, bijvoorbeeld wanneer een werknemer van functie verandert. Via de betaalde premies 

wordt dan het pensioenkapitaal of de pensioenrente opgebouwd. Dit pensioen is, in tegenstelling 

tot bij het te bereiken doelsysteem, dan ook niet vooraf niet gekend. Dit ondermeer doordat de 

gestorte premies kunnen veranderen, deze zijn immers (meestal) onder meer afhankelijk van de 

evolutie van het loon (Verbist, 2004). 

De beoordeling van de 80%-grens gebeurt ten opzichte van de pensioenrente of het 

pensioenkapitaal dat de betrokkene op de pensioenleeftijd zal genieten. In een plan van het type te 

bereiken doelsysteem is dit normaal gesproken het kapitaal of de rente op einddatum die in het 

pensioenplan vastgelegd wordt. In vaste bijdragenplannen, die enkel het premiebudget vastleggen, 

is de hoogte van het pensioen veel sterker afhankelijk van het rendement dat gegenereerd wordt 

tijdens de opbouwfase van het pensioen. Dit rendement is echter niet volledig gekend tijdens de 

opbouwfase, zodat een schatting zich dan ook opdringt bij de beoordeling van de 80%-regel. Er is 

echter nog altijd geen duidelijkheid hoe bij vaste bijdrageplannen het pensioenkapitaal moet 

berekend worden dat aan de 80%-grens getoetst wordt. In afwachting van verdere preciseringen 

kan er dan ook slechts aangeraden worden om voort te gaan op ramingen die de verzekeraar zelf 

naar voor schuift op basis van een realistisch geschat rendement (Van Eesbeeck en Vereycken, 

2010). 

7.1. Berekening maximale premie 

De 80 %-regel is, qua concept, ontworpen voor aanvullende pensioenplannen die een prestatie op 

eindvervaldag voorzien en dus behoren tot het te bereiken doelsysteem. De 80 %-regel is minder 

gemakkelijk toepasbaar voor pensioenplannen waar geen prestaties op eindvervaldag zijn 

voorzien. Een circulaire van 4 februari 1987, de zogenaamde circulaire Massart, voorzag in een 

regel die de 80%-regel vertaalt in een aftrekbaar premieniveau in functie van het loon en die werd 

aanvaard als controleregel voor de vaste bijdrageplannen. Het bleef wel altijd mogelijk om toch de 

algemene 80%-regel in functie van de verzekerde eindprestaties te hanteren, wat het onder 
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andere mogelijk maakt om ook in vaste bijdrageplannen een backservice1 en inhaalbijdragen te 

voorzien. De methode voorzien in de circulaire Massart is wel iets eenvoudiger omdat er dan geen 

schatting van het pensioenkapitaal op einddatum moet gemaakt worden. Deze schatting is bij 

vaste bijdrageplannen zeer complex onder meer omdat ze fel afhankelijk is van de toekomstige 

evolutie van verschillende parameters zoals het loon of eventuele risicodekkingen in 

cafeteriaplannen (werkgroep 80%-regel, 2004). 

De circulaire Massart maakt een onderscheid tussen verschillende gevallen om overeenstemming te 

bekomen tussen de verzekerde rente op eindvervaldag en het te storten premieniveau: 

• Het al dan niet aanwezig zijn van een overlijdenswaarborg voor pensionering. 

• Het al dan niet indexeren van de rente (met een maximum van 2 %). 

• Het al dan niet overdraagbaar zijn van de rente (met een maximum van 80 %). 

In onderstaande tabel vindt u voor de verschillende situaties het percentage van de verzekerde 

rente dat overeenstemt met een premie van 1 % op het loon. 

Tabel 2: coëfficiënten vaste bijdragenplannen 

Kenmerk van het contract 

Inclusief een waarborg 

overlijden voor 

pensionering 

Exclusief een 

waarborg overlijden 

voor pensionering 

Indexering: 2%  

Overdraagbaarheid: 80% 2,5% 3,3% 

Indexering: 2%  

Geen overdraagbaarheid n.v.t. 3,9% 

Geen indexering  

Overdraagbaarheid: 80% 3% 3,9% 

Geen indexering  

Geen overdraagbaarheid n.v.t. 4,7% 

Als men bijvoorbeeld recht heeft op een rente die geïndexeerd wordt met 2 % en die 

overdraagbaar is naar de langstlevende echtgenoot en indien er een overlijdensdekking is, dan 

geeft een premie die gelijk is aan 1 % van het loon recht op een toekomstig extrawettelijk 

pensioen van 2,5% van het loon. Door het toegelaten extrawettelijk pensioen te delen door de 

coëfficiënt die vermeld staat in de omzettingstabel, wordt de fiscaal toegelaten aftrekbare premie 

bekomen. Een correctie in functie van de duur van de loopbaan moet niet gebeuren (werkgroep 

80%-regel, 2004). 

 

                                                           
1
 Voor zelfstandigen die al enkele jaren gewerkt hebben en die nu pas willen beginnen met pensioensparen, heeft de wetgever 

de mogelijkheid voorzien om de vennootschap een inhaalstorting te laten doen voor die jaren waarin niet gespaard werd. Die 

inhaalstorting noemen we de backservice. 
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7.1.1.  Berekening maximale premie indien geen overschrijding van de loongrens 

Aangezien er geen correctie moet gebeuren voor de duurtijd van de loopbaan, wordt de formule 

voor de berekening van het maximaal extrawettelijk pensioen als volgt: 

• EWP≤80%S – WP 

Hierbij mag voor werknemers het wettelijk pensioen geschat worden op 50% van de bruto 

jaarbezoldiging en voor zelfstandigen op 25% van de bruto jaarbezoldiging (zie paragraaf 6.4). De 

bovenstaande formule kunnen we dan verder uitwerken: 

• Voor werknemers: EWP≤80%S – 0,5*S=30%S 

• Voor zelfstandigen: EWP≤80%S – 0,25*S=55%S 

Stel dat men volgens de omzettingstabel de coëfficiënt van 2,5 % dient te gebruiken, dan bekom 

je de volgende formules voor de bepaling van de maximale premie: 

• Voor werknemers: 30%S/2,5=12%S 

• Voor zelfstandigen: 55%S/2,5=22%S 

In geval van een werknemer mag de premie dus maximaal 12% van de bruto jaarbezoldiging 

bedragen, bij een zelfstandige is dit 22%. Als we naar de omzettingstabel kijken dan zien we dat 

2,5% de kleinste coëfficiënt is. Om een zo groot mogelijk fiscaal aftrekbare premie te bekomen, 

kan dus best een pensioencontract met indexatie, overdraagbaarheid en een waarborg overlijden 

voor pensionering afgesloten worden. In paragraaf 6.1 zagen we al dat bij pensioenplannen van 

het type te bereiken doelsysteem ook best gekozen wordt voor overdraagbaarheid en indexatie 

(Cauwelier, 2009). 

7.1.2. Berekening maximale premie bij overschrijding van de loongrens 

In voorgaande paragraaf werd de formule bepaald voor de berekening van de maximale premie in 

de situatie dat de bruto jaarbezoldiging niet hoger is dan de loongrenzen vermeld in de jaarlijkse 

circulaire. Net zoals bij het te bereiken doelsysteem moet er evenwel rekening gehouden worden 

met een maximumgrens. Om dit te doen wordt de bezoldiging gesplitst in twee delen: 

• De bruto jaarbezoldiging onder de maximale wettelijke pensioengrens: S1 voor 

werknemers en T1 voor zelfstandigen. 

• De bruto jaarbezoldiging boven de maximale wettelijke pensioengrens: S2 voor 

werknemers en T2 voor zelfstandigen. 

Voor de bezoldiging boven de maximale grens moet er geen rekening gehouden worden met een 

wettelijk pensioen in de berekening van het maximaal pensioenkapitaal. Dit was ook het geval bij 

het te bereiken doelsysteem. Om dit te implementeren zal de formule uit de vorige paragraaf een 

kleine wijziging ondergaan. Het resultaat van deze berekening leidt logischerwijze tot een grotere 
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maximale aftrekbare premie. De formule voor de berekening van het maximaal extrawettelijk 

pensioen wordt als volgt: 

• Voor werknemers: EWP≤80%S – 0,5*S=80%(S1+S2)-0,5*S1=30%S1+80%S2 

• Voor zelfstandigen: EWP≤80%S – 0,25*S=80%(T1+T2)-0,25*T1 

=55%T1+80%T2 

Indien we deze formule verder uitwerken met de fiscaal voordelige coëfficiënt van 2,5 %, dan 

bekomen we de volgende formules voor de bepaling van de maximale premie: 

• Voor werknemers: (30%S1+80%S2)/2,5=12%S1+32%S2 

• Voor zelfstandigen: (55%T1+80%T2)/2,5=22%T1+32%T2 

Voorbeeld: 

Veronderstel dat er een werknemer is die een pensioenplan heeft met de volgende kenmerken: 

• Jaarlijkse premie: 15 % van de bruto jaarbezoldiging. 

• Bruto jaarbezoldiging: 60.000,00 euro. 

• Indexatie van de pensioenrente met 2 %. 

• Overdraagbaarheid van de pensioenrente voor 80 %. 

• Er is een overlijdensdekking voor pensionering. 

Volgens de eerder berekende formule is de maximale premie gelijk aan de som van 12 % van de 

bezoldiging tot aan de loongrens en 32 % van het gedeelte boven de loongrens. In 2012 bedraagt 

de loongrens voor werknemers 49.773,66. Dit leidt tot de volgende berekening: 

• 49.773,66 * 12 % + (60.000 – 49.773,66) * 32% = 9.245,27 

De gestorte premie bedraagt 9.000,00 euro (15% van 60.000) en is dus volledig fiscaal aftrekbaar. 

Of anders geformuleerd, de maximaal aftrekbare premie bedraagt 15,41% van het brutoloon.  

We kunnen voor iedere coëfficiënt in de omzettingstabel identieke formules ontwikkelen. Dit leidt 

tot de formules in onderstaande tabellen voor de berekening van de maximale premie in functie 

van het brutoloon. 
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Tabel 3: maximale premie in functie van loon voor werknemers 

 

Kenmerk van het contract 

Inclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering 

Exclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering 

 

Indexering: 2% 

12%S1+32%S2 9,09%S1+24,24%S2 

 

Overdraagbaarheid: 80% 

 

Indexering: 2% 

n.v.t. 7,69%S1+20,51%S2 

 

Geen overdraagbaarheid 

 

Geen indexering 

10%S1+26,66%S2 7,69%S1+20,51%S2 

 

Overdraagbaarheid: 80% 

 

Geen indexering 

n.v.t. 6,38%S1+17,02%S2 

 

Geen overdraagbaarheid 

Tabel 4: maximale premie in functie van loon voor zelfstandigen 

 

Kenmerk van het contract 

Inclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering 

Exclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering 

 

Indexering: 2% 

22%T1+32%T2 16,66%T1+24,24%T2 

 

Overdraagbaarheid: 80% 

 

Indexering: 2% 

n.v.t. 14,1%T1+20,51%T2 

 

Geen overdraagbaarheid 

 

Geen indexering 

18,33%T1+26,66%T2 14,1%T1+20,51%T2 

 

Overdraagbaarheid: 80% 

 

Geen indexering 

n.v.t. 11,7%T1+17,02%T2 

 

Geen overdraagbaarheid 

Naar deze berekeningswijze wordt ook vaak verwezen via het begrip 12/32-regel. Hiermee wordt 

telkens verwezen naar het hierboven omschreven overzicht van omzettingsregels in functie van de 

verschillende parameters en in functie van het sociaal statuut van de verzekerde (Cauwelier, 

2009). 

7.1.3. Aanpassing wetgeving 

In de circulaire Massart ontbreken nog twee omzettingscoëfficiënten. In 2004 adviseerde de 

werkgroep 80%-regel om de tabel te vervolledigen. Een deel van de werkgroep deed ook een 

concreet voorstel en stelde volgende omzettingscoëfficiënten voor: 

• Contract met indexatie, zonder overdraagbaarheid en inclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering: omzettingscoëfficiënt van 3%.  Dit naar analogie met 

de verhouding 3% versus 3.9% voor de rubriek “geen indexering en 

overdraagbaarheid van 80%”. 

• Contract zonder indexatie, zonder overdraagbaarheid en inclusief een waarborg 

overlijden voor pensionering: omzettingscoëfficiënt van 3,6%. Hier wordt een 
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andere gedachtegang gevolgd en wordt de verhouding tussen de percentages 4.7% 

en 3.9% voor de rubriek “exclusief overlijden” overgenomen. 

Zoals eerder gesteld dateert de 12/32-regel van een circulaire uit 1987. Deze documenten hebben 

echter geen kracht van wet en daarom stelde de werkgroep 80%-regel in 2004 dat het 

noodzakelijk is om aan de 12/32-regel een wettelijke grondslag te geven. De wetgever ging in op 

het voorstel van de werkgroep 80%-regel. Immers, bij wet van 27 december 2006 heeft de 

wetgever de in artikel 59 WIB 1992 vermelde 80%-grens genuanceerd voor wat betreft haar 

toepasselijkheid op vaste bijdrageplannen. Dit door te stellen dat: “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 deelnemingen in de winst.” 

Dat artikel is van toepassing sinds 1 januari 2007. In §5 van artikel 59 van het WIB 1992 werd de 

Koning belast met de bepaling van de percentages. Deze bepaling houdt in dat er niet 

vastgehouden wordt aan de  12/32-regel, maar dat er ook voor pensioentoezeggingen van het type 

vaste bijdrage een inschatting gedaan moet worden voor de pensioenprestatie op einddatum 

(Hendrickx, 2008).  

In navolging van wetswijziging werd door de toenmalige minister van pensioenen, de heer Bruno 

Tobback, een verzoek gedaan aan de commissie voor aanvullende pensioenen om een advies uit te 

brengen omtrent de verschillende percentages die door de Koning moeten vastgelegd worden. De 

13e februari 2007 heeft de commissie voldaan aan dit verzoek. In dit advies haalt de commissie ten 

eerste aan dat het betreurt dat de wijzigingen die aangebracht werden in de wet slechts een 

deelaspect regelen en dat zij enkel geconsulteerd wordt over enkele uitvoeringsmodaliteiten van 

deze wijzigingen, daarnaast krijgt zij in deze aangelegenheid niet de kans om een gefundeerd 

advies uit te brengen over het geheel van de regelingen. 

Bij het uitwerken van haar advies heeft de commissie enkele randvoorwaarden gesteld: 

• Het reglementaire fiscale kader voor de tweede pensioenpijler moet stabiel blijven 

over langere tijd. Hierdoor is er de vereiste dat: 

 

o De premies van de bestaande pensioenplannen, die voorheen aftrekbaar 

waren volgens de 12/32 regel, aftrekbaar blijven volgens de nieuwe regels. 
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o De berekeningsregels met betrekking tot de 80% controle met daarin de 

berekeningspercentages, stabiel blijven doorheen de tijd. 

 

• Het nieuwe reglementaire kader moet een eenvoudigere, duidelijkere en beter 

controleerbare 80%-regel verzekeren. 

 

• De berekeningsmodaliteiten voor de verschillende types pensioentoezeggingen 

dienen coherent met elkaar te zijn. 

 

• Ofschoon de voorliggende wetgeving voor interpretatie vatbaar is, gaat de 

commissie ervan uit dat de pensioenprestatie voor vaste bijdrageplannen bepaald 

moet worden rekening houdende met de verworven reserve en de toekomstige 

bijdragen tot aan de normale pensioenleeftijd. 

 

• Loonprojecties moeten op eenzelfde manier in rekening gebracht worden bij de 

raming van de pensioenprestatie als bij de berekening van de maximale 80%-

grens.  

Naast de randvoorwaarden heeft de commissie een concreet voorstel gedaan om de 

pensioenprestatie te schatten in het geval van vaste bijdrageplannen. De formule is als volgt: 

• Rest x Kap_nett tot 65+somt tot 65 [Pt x Kap_netleeftijd storting tot 65 ] ≤ maximum 

verzekerbaar pensioenkapitaal volgens 80%-regel (zie hoofdstuk 6) 

waarbij: 

• t = moment van berekening 

• Rest = verworven reserve op moment t 

• Pt = bijdrage op moment t 

• Kap_net = nettokapitalisatiefactor (nominale kapitalisatievoet–loonstijging) 

De commissie is van mening dat de berekeningswijze van de geraamde pensioenuitkering voor 

vaste bijdrageplannen coherent dient te zijn met de wijze waarop de 80%-grens berekend wordt. 

Aangezien deze laatste berekend wordt op basis van het loon op het ogenblik van berekening, 

vereist deze coherentie dat in de geraamde pensioenuitkering rekening gehouden wordt met een 

verdiscontering naar het moment van berekening. De pensioenuitkering zal dus niet berekend 

worden op basis van een kapitalisatie van de verworven reserve en de toekomstige bijdragen 

volgens de nominale kapitalisatievoet maar op basis van een kapitalisatiepercentage gelijk aan het 

deel van de nominale kapitalisatievoet boven de geprojecteerde loonstijging. Op die manier wordt 

er in de geprojecteerde pensioenuitkering rekening gehouden met de verdiscontering (Commissie 

voor aanvullende pensioenen, 2007). 
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De commissie adviseert om voor de hierboven beschreven berekeningswijze de volgende 

berekeningspercentages te hanteren: 

• Verhogingspercentage van de bezoldigingen, indexering inbegrepen: 4% (2% 

indexering + 2% baremieke stijging). 

• Nominale kapitalisatievoet (inclusief winstdeelname): 4% (2% reëel rendement 

bovenop de inflatievoet van 2%). 

Bovenstaande percentages leiden tot een nettokapitalisatiefactor gelijk aan 0%. Dit door de 

nominale kapitalisatievoet van 4% te verminderen met de loonstijging van 4%. Als we dit 

implementeren in de formule van hierboven, wordt deze als volgt: 

• Rest + aantal jaren tot eindtermijn * Pt  ≤ maximum verzekerbaar pensioenkapitaal 

volgens 80%-regel 

De 80%-controle voor vaste bijdrageplannen zou in dit geval dus gebeuren door de verworven 

reserves en de som van de toekomstige constante veronderstelde premies te toetsen aan de 80%-

grens. 

Desondanks dit advies en de eis van een snelle uitvoering betreffende de regeling voor vaste 

bijdrageplannen in de eerder aangehaalde wet van 27 december 2006, moet vastgesteld worden 

dat een koninklijk besluit uitblijft. Gelet op het uitblijven van het vereiste koninklijk besluit, heeft 

de fiscus blijkbaar beslist om de controle op de 80%-grens voorlopig te blijven doen aan de hand 

van de bestaande 12/32-regel. Waarbij dus ook de vraag gesteld kan worden naar de 

rechtsgeldigheid. Er is immers geen wettelijke bepaling waaruit blijkt dat wie zich baseert op de 

12/32-regel, er zeker van is dat hij de 80%-regel respecteert. Door het rechtsvacuüm met 

betrekking tot de toepassing van de 80%-grens op vaste bijdrageplannen, is het voor 

ondernemingen en hun verzekeraar of pensioeninstelling moeilijk in te schatten of zij de 80%-

grens al dan niet hebben overschreden (Hendrickx, 2008).  
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8. 80%-pensioenkapitaal bepalen a.d.h.v. excelprogramma 

Met behulp van een eenvoudig excelprogramma is het mogelijk om het maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal te berekenen. Dit programma kan gebruikt worden voor zeer veel gevallen. Enkel 

uitzonderingen, zoals een zelfstandige met meerdere vennootschappen, vereisen extra 

berekeningen. In bijlage 2 is een printscreen te vinden van het programma met daaronder ook een 

beschrijving van de formules die gebruikt worden in het excelprogramma. 

8.1. Inputvelden 

Aan de linkerzijde van het excelbestand bevinden zich de inputvelden, deze zijn ter verduidelijking 

rood omlijnd. Er moeten in totaal minimaal negen velden ingevuld worden, afhankelijk van de 

loopbaanhistoriek zullen dit meer dan of exact 9 velden zijn. Een korte omschrijving: 

• Geboortedatum: hier moet de geboortedatum van de betrokken persoon ingevuld 

worden. Indien op deze cel geklikt wordt, zal automatisch een kalender met 

keuzemogelijkheden verschijnen. De cel kan ook ingevuld worden m.b.v. het 

toetsenbord, belangrijk is dan wel om als notatie de formule dd/mm/yyyy te 

gebruiken. 

 

• Pensioenleeftijd: hier dient de pensioenleeftijd van de betrokken persoon ingegeven 

te worden. 

 

• Loon: hier dient de laatste normale brutojaarbezoldiging, zoals omschreven in 

paragraaf 6.2, ingegeven te worden. 

 

• Datum in dienst: hier dient men de datum waarop de werknemer zijn carrière bij de 

huidige werkgever is begonnen in te geven. De werking van de cel is gelijk aan die 

van de geboortedatum. 

 

• Huwelijkse status: hier dient de huwelijkse status van de betrokkene ingegeven te 

worden. Indien op de cel geklikt wordt, kan je in de rechterbovenhoek van de cel 

op een pijltje klikken. Door hier op te klikken verschijnen vier keuzemogelijkheden 

waaruit gekozen kan worden: gehuwd, ongehuwd, wettelijk samenwonend en 

gescheiden. 

 

• Kapitaal andere pensioenen: hier dient de totale waarde van de pensioenkapitalen 

die binnen de toepassing van de 80%-regel vallen, ingegeven te worden, exclusief 

een mogelijke winstdeelname. Het gaat om de kapitalen zoals ze zullen zijn bij 

uitkering, dus niet de huidige stand van de reserves.  

 

• Rente andere pensioenen: hier dient de totale waarde van de pensioenrentes die 

binnen de toepassing van de 80%-regel vallen, ingegeven te worden, exclusief een 
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mogelijke winstdeelname. Het gaat om de rentes zoals ze zullen bij uitkering op de 

pensioenleeftijd. 

 

• Schatting winstdeelname: hier dient een schatting voor de winstdeelname 

ingegeven te worden. Standaard staat deze op 20%. Hier kan echter van 

afgeweken worden zoals beschreven in paragraaf 6.5. 

 

• Loopbaanhistoriek: hier dienen de carrièregegevens van de betrokken persoon 

ingegeven te worden. Meer bepaald dient voor iedere werkgever die de betrokkene 

heeft gehad de begindatum, einddatum en het statuut ingegeven te worden. Enkel 

de werktijd als ambtenaar dient niet ingegeven te worden omdat we abstractie 

maken van de loopbaan als ambtenaar. We maken deze abstractie omwille van de 

onduidelijkheden rond de schatting van het wettelijk pensioen van een ambtenaar 

(zie ook paragraaf 6.4). Tevens dient de einddatum van de carrière bij de huidige 

onderneming niet ingegeven te worden. Deze wordt automatisch berekend a.d.h.v. 

de geboortedatum en de pensioenleeftijd van de betrokkene. De begin- en 

einddatumvelden volgen hetzelfde principe van het geboortedatumveld en het 

datum in dienstveld. Als statuut kan voor zelfstandige en loontrekkende gekozen 

worden. De kolom met de begindatum wordt automatisch chronologisch geordend 

en dit telkens na het wijzigen van een cel in deze kolom. Zo is de loopbaanhistoriek 

op ieder moment chronologisch geordend en zal fout ingegeven data sneller 

opgemerkt worden. Het automatisch sorteren gebeurt door middel van een 

commando in visual basic. Zeer belangrijk is dat er geen lijnen onvolledig ingevuld 

mogen worden. Er mag dus geen lijn zijn waar enkel een begin-of einddatum is 

ingevuld! 

8.2. Outputvelden 

Aan de rechterzijde, in kolommen E en F, staan de outputvelden. Deze mogen niet overschreden 

worden omdat ze formules bevatten. Er zijn 13 outputvelden waarvan er 2 geen omschrijving 

hebben. Zij dienen om een tussenresultaat weer te geven. Onderstaande zijn de 11 omschreven 

outputcellen: 

• Einddatum: dit is de pensioenleeftijd van de betrokkene. Er wordt verondersteld dat 

dit altijd de eerste van de maand is en dat de pensioenleeftijd bereikt moet zijn. 

Bijvoorbeeld: indien iemand geboren is op 04/04/1980 en de pensioenleeftijd is 65 

jaar, dan is de datum van het op pensioen gaan 01/05/2045. Indien de persoon 

geboren zou zijn op de eerste van de maand, is de pensioenleeftijd 01/04/2045.  

 

• Loon: dit veld wordt gewoon overgenomen van het inputveld ‘loon’. Het loon is een 

cruciaal element in de berekening van het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal 

en wordt dan ook ter verduidelijking weergegeven.  
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• 0,8 x loon: de jaarlijkse pensioenrente mag niet hoger zijn dan 80% van de laatste 

normale bruto jaarbezoldiging, vandaar 0,8 vermenigvuldigd met het loon.  

 

• Wettelijk pensioen: om te bepalen hoeveel pensioen nog opgebouwd mag worden, 

wordt het wettelijk pensioen afgetrokken van 0,8 vermenigvuldigd met het loon. Dit 

is gewoonweg de toepassing van de formule van de 80%-regel zoals beschreven in 

hoofdstuk 6. Voor de schatting van het wettelijk pensioen is gekozen voor de 

methode waarbij enkel rekening wordt gehouden met het laatste statuut. Dit is in 

het voordeel van iemand die als huidig statuut dat van zelfstandige heeft en in het 

nadeel van iemand die als huidig statuut dat van loontrekkende heeft in het geval 

dat de betrokkene een gemengde loopbaan (zie paragraaf 6.4.1) achter de rug 

heeft. Dit omdat de schatting van het wettelijk pensioen bij een gemengde 

loopbaan bij deze methode leidt tot een lager wettelijk pensioen voor een 

zelfstandige in vergelijking met de methode waarbij proratisering wordt toegepast. 

Bij een loontrekkende is het effect juist andersom. De loongrenzen die toegepast 

worden zijn deze van het aanslagjaar 2012. Indien er berekeningen gedaan worden 

voor een ander aanslagjaar kunnen de toepasselijke loongrenzen in de cellen B23-

B25 geplakt worden.  

 

• Loopbaanbreuk: de loopbaanbreuk is de verhouding tussen ‘het aantal 

gepresteerde en nog te presteren jaren’, zoals omschreven in paragraaf 6.5, en ‘de 

normale duurtijd van de loopbaan’, zoals omschreven in paragraaf 6.3. De normale 

duurtijd is in dit programma vastgelegd op 40 jaar, indien de loopbaan van de 

betrokkene om een reden, zoals vermeld in paragraaf 6.3, afwijkt van 40 jaar, kan 

dit eenvoudig aangepast worden in cel F7.  

 

• Omzettingscoëfficiënt: deze is afhankelijk van de huwelijkse status en 

pensioenleeftijd van de betrokkene. De bedoeling van dit excelprogramma is om 

het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal steeds te maximaliseren. Indien 

iemand getrouwd of wettelijk samenwonend is, zal er dan ook automatisch voor de 

coëfficiënt met de maximale overdraagbaarheid van 80% gekozen worden. 

Daarnaast wordt altijd gekozen voor de coëfficiënt waarop de maximale indexatie 

van 2% op de pensioenrente van toepassing is. Indien om een of andere reden een 

andere coëfficiënt van toepassing is kan deze manueel in cel F9 aangepast worden. 

Moesten er in de toekomst nieuwe coëfficiënten opgelegd worden, kunnen deze 

over de oude coëfficiënten geplakt worden in het bereik B52-C77.  

 

• Maximum verzekerbaar pensioenkapitaal inclusief winstdeelname: dit spreekt voor 

zichzelf.  

 

• /(1+schatting winstdeelname): zoals vermeld in paragraaf 6.6 dient er ook 

rekening gehouden te worden met de winstdeelname. Deze staat standaard op 
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20%, maar kan dus aangepast worden.  

 

• Maximum verzekerbaar pensioenkapitaal: dit is dan uiteindelijk het maximum 

verzekerbaar pensioenkapitaal, exclusief de mogelijke winstdeelnames.  

 

• Andere pensioenen: dit is de schatting van de waarde van de al gekende 

pensioenen in het kader van de tweede pijler. Deze bestaat enerzijds uit het 

‘kapitaal andere pensioenen’ en anderzijds uit een schatting van het samenstellend 

kapitaal van de ‘rente andere pensioenen’. Dit samenstellend kapitaal wordt 

geschat door de ‘rente andere pensioenen’ te vermenigvuldigen met de eerder 

gebruikte omzettingscoëfficiënt. Zowel het kapitaal als de rente van andere 

pensioen zijn exclusief winstdeelname omdat hiervoor in de vorige stap al 

gecorrigeerd werd.  

 

• Vrije ruimte: dit is het pensioenkapitaal dat je nog mag opbouwen met een nieuwe 

pensioenformule, exclusief de eerder geschatte winstdeelname.  

9. Vergelijking te bereiken doelsysteem en vaste bijdragensysteem 

In dit hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximaal fiscaal aftrekbare premie 

berekend volgens de 12/32-regel en de maximaal fiscaal aftrekbare premie binnen de 80%-regel. 

Om deze vergelijking te kunnen maken moeten we prognoses kunnen maken van het 

pensioenkapitaal op einddatum. 

9.1. Prognose aan de hand van excelprogramma 

Via de hulp van een eenvoudig excelprogramma zullen er prognoses gemaakt kunnen worden van 

het pensioenkapitaal op einddatum. Op die manier kunnen we verschillende simulaties uitvoeren en 

de invloed van diverse parameters inschatten. In bijlage 3 is een printscreen van het programma 

terug te vinden met daaronder ook een beschrijving van de gebruikte formules. 

9.1.1. Inputvelden 

Om een correcte prognose uit te voeren moeten er minstens 9 en mogelijk 10 inputcellen ingevuld 

worden. Het gaat om de cellen B1 tot en met B10, hieronder volgt een korte beschrijving van deze 

velden: 

• De begindatum: hierin moet de begindatum van het pensioencontract ingevuld 

worden. Deze datum moet gelegen zijn tussen 1 januari 2000 en 1 december 2099. 

 

• De einddatum: hierin moet de einddatum van het pensioencontract ingevuld 

worden. Deze datum moet eveneens gelegen zijn tussen 1 januari 2000 en 1 

december 2099. 
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• Het interestpercentage: hier moet het interestpercentage ingegeven worden dat 

geldig is voor het pensioencontract. 

 

• De premie: hier moet de brutopremie ingegeven worden die geldig is voor het 

pensioencontract. 

 

• Het kostenpercentage: hier kan een bepaald kostenpercentage ingegeven worden. 

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan commissie-en administratiekosten die in vele 

contracten standaard aanwezig zijn. 

 

• Het taksenpercentage: op premies voor pensioensparen moeten meestal één of 

meerdere taksen betaald worden. Zo is er op premies gestort in het kader van de 

populaire groepsverzekering een verzekeringstaks van 4,4 % en een rijksdienst 

voor pensioenen (RVP) bijdrage van 8,86 % verschuldigd. Bij de berekening van de 

80%-grens moet er rekening gehouden worden met de netto premie, zonder 

verzekeringstaks en RVP bijdrage. 

 

• De formule voor de waarborg overlijden: bij de meeste pensioencontracten is het 

mogelijk om een verzekering af te sluiten zodat er ook een bepaald  kapitaal 

uitgekeerd wordt in geval van overlijden van de verzekerde voor de 

pensioendatum. Er is een keuze uit drie verschillende formules: 

 

o Aanwezige reserves: in dit geval worden de aanwezige reserves zoals 

deze zijn op moment van overlijden uitgekeerd. 

o Vast kapitaal: in dit geval wordt er een bepaald, vast kapitaal uitgekeerd 

bij overlijden. Dit bedrag is onafhankelijk van de stand van de reserves op 

dat moment.  

o Geen overlijden: in dit geval is er geen waarborg voor overlijden en wordt 

er bijgevolg niets uitgekeerd, zelfs niet de reserves. 

 

• Kapitaal overlijden: indien er gekozen is voor de formule “vast kapitaal” bij de 

formule van de waarborg overlijden, dan dient hier het verzekerd kapitaal 

ingegeven te worden. 

 

• Het geslacht: hier moet het juiste geslacht van de betrokkene gekozen worden. 

 

• De geboortedatum: hier moet de geboortedatum van de betrokkene ingevuld 

worden. 
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9.1.2. Berekenings-en outputvelden 

Er is slecht één outputveld namelijk het veld “eindprognose”. Hier kan de eindprognose van een 

bepaald pensioencontract, waarvan de gegevens ingevuld zijn in de inputvelden, afgelezen worden. 

Daarnaast zijn er verschillende berekeningsvelden: 

• De datum: in cellen A14 tot en met A2014 staan datums. De eerste datum is 

1/1/2000 waarna er telkens één maand bijkomt bij het verplaatsen naar de 

volgende datumcel. De laatste datum is dan ook 1/12/2099. Deze datumvelden 

worden gebruikt in andere berekeningsvelden en maken het mogelijk om de 

aanwezige reserves per maand te laten evolueren. 

 

• De beginreserves: in cellen B14 tot en met B2014 staan de beginreserves. Dit zijn 

de reserves zoals ze zijn op het moment van de datum die staat in het datumveld 

in dezelfde rij. De beginreserves zijn gelijk aan de eindreserves van de vorige 

periode enkel op 1/1/2000 zijn de beginreserves 0 omdat dit de startperiode is.  

 

• De nettopremie: in cellen C14 tot en met C2014 staat het bedrag van de te betalen 

nettopremies. Indien er een premiebetaling is in de desbetreffende periode, komt in 

deze kolom de nettopremie te staan. De nettopremie is hier de brutopremie na 

verrekening van kosten en taksen.  

 

• Het kapitaal bij overlijden: in cellen D14 tot en met D2014 staat het kapitaal bij 

overlijden vermeld. Dit bedrag is afhankelijk van de inputvelden “formule voor de 

waarborg overlijden” en “kapitaal overlijden”. Afhankelijk hiervan staat in de cel 

van het kapitaal bij overlijden: de stand van de reserves, het kapitaal overlijden uit 

cel B8 of 0.  

 

• De leeftijd: in cellen E14 tot en met E2014 staat de leeftijd vermeld. Dit is de 

leeftijd van de verzekerde op het moment van de datum die staat in het datumveld 

in dezelfde rij.  

 

• De sterftekans: in cellen F14 tot en met F2014 staat de sterftekans vermeld. Dit is 

de sterftekans van de verzekerde op het moment van de datum die staat in het 

datumveld in dezelfde rij. Deze wordt bepaald door de in de juiste sterftetafel op 

het tweede tabblad de leeftijd op te zoeken van de verzekerde op dat moment. 

Wanneer de leeftijd gevonden is wordt dan de bijbehorende sterftekans in de cel 

geplaatst. Indien er geen waarborg overlijden is, wordt de sterftekans gezocht in de 

MR- of FR-tabel.  Indien er wel een waarborg overlijden is, wordt de sterftekans 

gezocht in de MK- of FK-tabel. Voor de levensverzekeringsverrichtingen die 

verbonden zijn met een overlijdensverzekeringverrichting worden de tarieven 

immers meestal vastgesteld op basis van een sterftetafel overlijden. Het 

sterfteverlies dat vastgesteld wordt op het onderdeel leven van de verrichting wordt 
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dan gecompenseerd door de winst op het onderdeel overlijden.   

 

• De risicopremie: in cellen G14 tot en met G2014 staan de risicopremies vermeld. 

De risicopremie is het product van de sterftekans en het kapitaal overlijden.  

 

• De eindreserves: in cellen H14 tot en met H2014 staan de eindreserves vermeld. 

Dit zijn de reserves op het einde van de maand die begint op het moment van de 

datum die staat in het datumveld in dezelfde rij. De eindreserves worden berekend 

door de beginreserves en eventuele premie op te renten en de risicopremies te 

verrekenen zodat de waarborg overlijden gefinancierd wordt. De formule is 

opgesteld op basis van de recurrentiemethode, deze gaat als volgt: 

 

o t+1Vx = ((tVx + p)(1 + i) – C*qx+t*(1 + i)^(1/2))/(1px+t) 

waarbij: 

o tVx zijn de wiskundige reserves van een contract onderschreven op leeftijd x, 

berekend t jaar na onderschrijving, dus op leeftijd x+t. 

o p is de nettopremie 

o i is het interestpercentage 

o C is het kapitaal bij overlijden 

o qx+t is de sterftekans van een (x+t)-jarige 

o 1px+t is de één-jarige overlevingskans van een (x+t)-jarige 

 

• In tabblad 2 zijn 4 sterftetafels terug te vinden. Dit zijn de wettelijke sterftetafels 

zoals vermeldt in bijlage 1 van het koninklijk besluit Leven (Everaert, 2012). 

Dit programma om pensioenprognoses te bepalen is zeer eenvoudig en kent zijn beperkingen. Er 

kunnen ondermeer enkel jaarlijke premies en geen proratapremies gestort worden, er zijn geen 

kosten op overlijden, er is geen winstdeelname,…We beseffen dat dit in de praktijk parameters zijn 

die van invloed zijn op de eindprognose. We zijn echter van mening dat dit geen parameters zijn 

die (grote) invloed hebben op het verschil tussen het te bereiken doelsysteem en het vaste 

bijdragensysteem en dat de belangrijkste parameters mee opgenomen zijn in de analyse. 

9.2. Vergelijking voor werknemers 

Stel dat we een man hebben met de volgende gegevens: 

• Een gehuwde werknemer 

• Geboren op 01/01/1992 

• Pensioenleeftijd is 65 jaar 

• Tewerkgesteld bij onderneming A sinds 1/1/2012 

• Loon in rekening te brengen: 40.000,00 euro 

• Begindatum pensioencontract: 1/1/2012 
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Dit levert volgende berekeningen op voor de 80%-regel: 

berekening 80%-regel 

einddatum 1/01/2057 

loon 40000 

0,8xloon 32000 

-wettelijk pensioen 20000 

  12000 

x loopbaanbreuk 1 

maximale extralegale 

rente 
12000 

x omzettingscoëfficiënt 16,1004 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal inclusief 

winstdeelname 

193204,8 

/(1+schatting 

winstdeelname) 
1,20 

maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal 
161004 

-andere pensioenen 0 

vrije ruimte 161004 

Nu berekenen we de maximale premie volgens de 12/32-regel. Het maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal volgens de 80%-regel is berekend met de omzettingscoëfficiënt inclusief indexatie 

en 80%-overdraagbaarheid dus gaan we voor de 12/32-regel ook de coëfficiënt met indexatie en 

overdraagbaarheid gebruiken. Verder gaan we er van uit dat er geen overlijdenswaarborg is. De 

formule voor de berekening van de maximale premie is dan als volgt: 9,09%S1+24,24%S2. In dit 

geval is de maximale premie dan 3.636,00 euro. Dit leidt tot de volgende prognose: 

begindatum (dd/mm/yyyy) 1/01/2012 

einddatum  (dd/mm/yyyy) 1/01/2057 

interestpercentage 3,25% 

premie 3636 

kostenpercentage 5,00% 

taksen (%) 13,26% 

formule waarborg overlijden geen overlijden 

kapitaal overlijden 0 

geslacht man 

geboortedatum (dd/mm/yyyy) 1/01/1992 

    

eindprognose 356901,63 
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We zijn hierbij uitgegaan van volgende veronderstellingen: 

• Een interestpercentage van 3,25%: dit lijkt zeer redelijk aangezien werkgevers een 

minimaal rendement van 3,75% voor personeelsbijdragen en 3,25% voor hun 

eigen stortingen moeten waarborgen. 

• Een kostenpercentage van 5 procent. 

• Een taksenpercentage van 13,26%: som van de verzekeringstaks van 4,4 % en de 

RVP-bijdrage van 8,86 % die de werkgever verschuldigd is op de premies die hij 

betaalt in het kader van een aanvullend pensioenplan voor zijn werknemers. We 

maken dus abstractie van de persoonlijke bijdragen door de werknemer. 

We kunnen dus vaststellen dat in dit geval de maximale premie veel groter is indien gebruik 

gemaakt wordt van de 12/32-regel i.p.v. de 80%-regel. Het kapitaal dat opgebouwd kan worden 

binnen de 12/32-regel is immers veel (195.897,63 euro) groter. We kunnen het ook anders stellen 

en via trial-and-error zoeken naar de maximale premie waarmee toch aan de 80%-regel voldaan 

wordt. Dit leidt tot volgende berekening: 

begindatum (dd/mm/yyyy) 1/01/2012 

einddatum  (dd/mm/yyyy) 1/01/2057 

interestpercentage 3,25% 

premie 1640 

kostenpercentage 5,00% 

taksen (%) 13,26% 

formule waarborg overlijden geen overlijden 

kapitaal overlijden 0 

geslacht man 

geboortedatum (dd/mm/yyyy) 1/01/1992 

    

eindprognose 160978,73 

 

Deze prognose is net iets kleiner het maximaal verzekerbaar pensioenkapitaal volgens de 80%-

regel en dit met een premie van 1.640,00 euro. Deze premie is nog niet de helft van de maximale 

premie volgens de 12/32-regel. 

9.2.1. Invloed overlijdenswaarborg 

In paragraaf 7.1.1. zagen we dat om een zo groot mogelijke fiscaal aftrekbare premie te bekomen 

volgens de 12/32-regel,  best een pensioencontract met indexatie, overdraagbaarheid en een 

waarborg overlijden voor pensionering afgesloten wordt. We hernemen de gegevens uit de vorige 

paragraaf en voegen verschillende overlijdenswaarborgen toe. Indien er een overlijdenswaarborg 

is, neemt de maximale premie toe tot 4.800,00 euro en krijgen we volgende prognoses voor 

verschillende verzekerde kapitalen: 
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Tabel 5: maximale pensioenkapitalen bij verschillende verzekerde kapitalen 

verzekerd kapitaal 0 euro 1 euro reserves 200000 euro 

te bereiken doelsysteem 161004/100% 161004/100% 161004/100% 161004/100% 

vaste bijdragensysteem 356901,63/222% 536048,54/333% 411838,65/256% 420946,04/261% 

We kunnen vaststellen dat het toevoegen van een overlijdenswaarborg dankzij de hogere premie 

telkens leidt tot een hogere eindprognose en dit ondanks de overlijdenswaarborg die telkens 

gefinancierd moet worden. Het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal volgens de 80%-regel is 

onafhankelijk van een overlijdenswaarborg en blijft dus constant. De eindprognose volgens de 

12/32-regel is dan ook telkens veel groter dan het maximum verzekerbaar pensioenkapitaal 

volgens de 80%-regel. Dit vertaalt zich ook in de maximaal aftrekbare premies binnen de 80%-

regel die we in onderstaande tabel zien. Wel wordt het verschil procentueel gezien kleiner 

naarmate de overlijdenswaarborg meer financiering vraagt. 

Tabel 6: maximale premies bij verschillende verzekerde kapitalen 

verzekerd kapitaal 0 euro 1 euro reserves 200000 euro 

te bereiken doelsysteem 1640/100% 1441/100% 1876/100% 2472/100% 

vaste bijdragensysteem 3636/222% 4800/333% 4800/256% 4800/194% 

9.2.2. Invloed loon 

Aangezien een pensioencontract met 80%-overdraagbaarheid, indexatie van de rente en een 

overlijdenswaarborg optimaal is, werken we verder met prognoses voor zulke pensioencontracten. 

We maken volgende veronderstellingen: 

• Een gehuwde werknemer 

• Geboren op 01/01/1992 

• Pensioenleeftijd is 65 jaar 

• Tewerkgesteld bij onderneming A sinds 1/1/2012 

• Overlijdenswaarborg met als verzekerd kapitaal de aanwezige reserves 

• Een interestpercentage van 3,25 

• Een kostenpercentage van 5 procent 

• Een taksenpercentage van 13,26% 

Nu bekijken we de impact van het loon: 

Tabel 7: maximale pensioenkapitalen bij verschillende inkomens 

loon 25000 euro 40000 euro 80000 euro 

te bereiken doelsysteem 100627,5/100% 161004/100% 524781,4/100% 

vaste bijdragensysteem 257399,15/256% 411838,67/256% 1342359,73/256% 
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Tabel 8: maximale premies bij verschillende inkomens 

loon 25000 euro 40000 euro 80000 euro 

te bereiken doelsysteem 1172/100% 1876/100% 6116/100% 

vaste bijdragensysteem 3000/256% 4800/256% 15645,27/256% 

We kunnen vaststellen dat bij de 12/32-regel het maximale pensioenkapitaal en de maximale 

premie telkens 2,56 keer groter is in vergelijking met het maximale pensioenkapitaal en de 

maximale premie bij de 80%-regel. Dit is  logisch aangezien zowel de 12/32-regel en de 80%-regel 

gebruik maken van dezelfde loongrens. 

9.2.3 Invloed interestpercentage 

We hernemen de gegevens van het voorbeeld uit de vorige paragraaf en zetten het loon vast op 

40.000,00 euro. Nu bekijken we de impact van het interestpercentage: 

Tabel 9: maximale pensioenkapitalen bij verschillende interestpercentages 

interestvoet 2,50% 3,25% 3,75% 

te bereiken doelsysteem 161004/100% 161004/100% 161004/100% 

vaste bijdragensysteem 336628,34/209% 411838,64/256% 472833,55/294% 

Tabel 10: maximale premies bij verschillende interestpercentages 

interestvoet 2,50% 3,25% 3,75% 

te bereiken doelsysteem 2295/100% 1876/100% 1634/100% 

vaste bijdragensysteem 4800/209% 4800/256% 4800/294% 

Zoals te verwachten leidt een hogere interestvoet ertoe dat er bij de 12/32-regel een veel hoger 

pensioenkapitaal kan opgebouwd worden in vergelijking met de 80%-regel en dat de maximaal 

aftrekbare premie dus ook veel groter is. Momenteel staan de gegarandeerde interestvoeten onder 

druk en een aanpassing hiervan zou er dan ook toe leiden dat het verschil tussen de 12/32-regel 

en de 80%-regel kleiner wordt (Desmet, 2012). 

9.2.4. Invloed duurtijd pensioenplan 

We hernemen het voorbeeld uit de vorige paragraaf en werken terug met een interestvoet van 

3,25%. Deze keer bekijken we de invloed van de duurtijd van het pensioenplan. We willen hierbij 

wel dezelfde loopbaangegevens behouden, daarom moeten de geboortedatum en de datum van de 

tewerkstelling aangepast worden. We gaan er nog steeds vanuit dat de begindatum van het 

pensioencontract 1/1/2012 is. We analyseren drie situaties: 

• Een pensioenplan met duurtijd van 40 jaar met geboortedatum 1/1/1987 en de 

datum van tewerkstelling op 1/1/2007. 
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• Een pensioenplan met duurtijd van 25 jaar met geboortedatum 1/1/1972 en datum 

van tewerkstelling 1/1/1992. 

 

• Een pensioenplan met duurtijd van 10 jaar met geboortedatum 1/1/1957 en datum 

van tewerkstelling 1/1/1977. 

Hieronder zien we de grote impact van de duurtijd van het pensioenplan. Het maximum 

verzekerbaar pensioenkapitaal volgens de 80%-regel is niet afhankelijk van de duurtijd van de 

duurtijd van het pensioenplan, terwijl bij het vaste bijdragensysteem het maximum verzekerbaar 

pensioenkapitaal steeds kleiner wordt naarmate de duurtijd van het pensioencontract vermindert. 

Waar bij een duurtijd van 40 jaar het maximale verzekerbaar pensioenkapitaal en de maximale 

premie volgens het vaste bijdragensysteem nog meer dan het dubbel is dan bij het te bereiken 

doelsysteem, is bij een duurtijd van 10 jaar het maximale verzekerbaar pensioenkapitaal en de 

maximale premie volgens het vaste bijdragensysteem slechts 30% van deze bij het te bereiken 

doelsysteem. 

Tabel 11: maximale pensioenkapitalen bij verschillende duurtijden van het pensioencontract 

duurtijd pensioenplan 10 jaar 25 jaar 40 jaar 

te bereiken doelsysteem 161004/100% 161004/100% 161004/100% 

vaste bijdragensysteem 48282,96/30% 156796,34/97% 332075,86/206% 

Tabel 12: maximale premies bij verschillende duurtijden van het pensioencontract 

duurtijd pensioenplan 10 jaar 25 jaar 40 jaar 

te bereiken doelsysteem 16006/100% 4928/100% 2327/100% 

vaste bijdragensysteem 4800/30% 4800/97% 4800/206% 

9.2.5. Invloed duurtijd loopbaan 

We hernemen het voorbeeld uit paragraaf 9.2.3 en werken terug met een interestvoet van 3,25%. 

Deze keer bekijken we de invloed van de duurtijd van de loopbaan. Bij het vaste bijdragensysteem 

is er geen correctie voor de duurtijd van de loopbaan, bij het te bereiken doelsysteem is hier wel 

een correctie voor. Te verwachten is dus dat dit een grote impact heeft. De eenvoudigste manier 

om in de berekeningen van de 80%-regel het effect van de duurtijd van de loopbaan te 

onderzoeken is door de loopbaanbreuk manueel aan te passen in het excelprogramma. Een andere 

mogelijkheid is om de geboortedatum, pensioendatum en carrièregegevens telkens zo in te vullen 

dat de gewenste gegevens bekomen worden. Dit is omslachtiger en zal toch leiden tot dezelfde 

resultaten, we hebben dus gekozen voor de manuele aanpassing van de loopbaanbreuk. 
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Tabel 13: maximale pensioenkapitalen bij verschillende duurtijden van de loopbaan 

duurtijd loopbaan 15 jaar 30 jaar 40 jaar 

te bereiken doelsysteem 60376,5/100% 120753/100% 161004/100% 

vaste bijdragensysteem 411838,64/682% 411838,64/341% 411838,64/256% 

Tabel 14: maximale premies bij verschillende duurtijden van de loopbaan 

duurtijd loopbaan 15 jaar 30 jaar 40 jaar 

te bereiken doelsysteem 703/100% 1407/100% 1876/100% 

vaste bijdragensysteem 4800/683% 4800/341% 4800/256% 

Zoals verwacht leidt een kortere loopbaan ertoe dat er een groter verschil optreedt tussen het 

vaste bijdragensysteem en het te bereiken doelsysteem. De assumpties van deze analyse zijn wel 

niet zeer realistisch omdat de duurtijd van de loopbaan samenloopt met de duurtijd van het 

pensioenplan. Indien bij iemand een 80%-controle uitgevoerd wordt en deze persoon kan maar 

een korte loopbaan inbrengen dan is in de meeste gevallen de duurtijd van het pensioenplan ook 

niet zo lang. Dit effect wordt dus best samen bekeken met het effect van de duurtijd van het 

pensioenplan. 

9.3. Vergelijking voor zelfstandigen 

We hernemen de gegevens van het voorbeeld uit paragraaf 9.2.3. en werken terug met een 

interestvoet van 3,25%. Nu bekijken we de invloed van het loopbaanstatuut. Uit onderstaande 

tabellen kunnen we afleiden dat de 12/32-regel nog voordeliger is indien iemand het statuut van 

zelfstandige heeft i.p.v. het statuut van werknemer. Bij een werknemer is onder het vaste 

bijdragensysteem de maximale premie en het maximaal verzekerbaar pensioenkapitaal 2,56 keer 

groter dan bij het te bereiken doelsysteem, bij een zelfstandige zijn de maximale premie en het 

pensioenkapitaal 3,08 keer groter. Er zijn twee oorzaken voor dit verschil. Een eerste oorzaak is 

het verschil in taksen, bij zelfstandigen is er geen RVP bijdrage. Indien we hiervoor corrigeren door 

de taksen gelijk te stellen aan mekaar, zijn de maximale premie en het maximale pensioenkapitaal 

2,83 keer groter i.p.v. 3,08 keer. De tweede reden voor dit verschil is de bruto jaarbezoldiging van 

40.000,00 euro die ertoe leidt dat bij de bepaling van het wettelijk pensioen het wettelijk 

minimumpensioen bekomen wordt. 25% van 40.000,00 is immers kleiner is dan het wettelijk 

minimumpensioen. In de berekeningen van de 80%-regel moet er rekening gehouden worden met 

dit minimumpensioen, in de 12/32-regel wordt hier echter geen rekening mee gehouden. Indien we 

een soortgelijke analyse uitvoeren met een bruto jaarbezoldiging waarbij het pensioen groter is 

dan het wettelijk minimumpensioen en we maken abstractie van het verschil in taksen dan heeft 

het fiscaal statuut geen invloed.  

Tabel 15: maximale pensioenkapitalen bij verschillende loopbaanstatuten 

loopbaanstatuut werknemer zelfstandige 

te bereiken doelsysteem 161004/100% 267196,2/100% 

vaste bijdragensysteem 411838,64/256% 819114,44/307% 
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Tabel 16: maximale premies bij verschillende loopbaanstatuten 

loopbaanstatuut werknemer zelfstandige 

te bereiken doelsysteem 1876/100% 2870/100% 

vaste bijdragensysteem 4800/256% 8800/307% 

Aangezien voor zowel de 12/32-regel als de 80%-regel de berekeningen voor zelfstandigen 

soortgelijk zijn aan de berekeningen voor werknemers zullen de in paragraaf 9.2. onderzochte 

elementen eenzelfde effect hebben bij zelfstandigen als bij werknemers. Deze worden dus niet nog 

eens apart onderzocht. 
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10. Besluit  

Het wettelijk pensioen alleen volstaat steeds minder om bij pensionering eenzelfde 

levensstandaard te kunnen behouden. Om de financiële toekomst van de gepensioneerde bevolking 

van België te beschermen, moedigt de overheid allerlei vormen van pensioensparen aan door er 

fiscale voordelen aan te verbinden. Vormen van pensioensparen uit de tweede pijler worden dan 

ook steeds populairder. Dit sparen via fiscale voordelen kan echter niet onbeperkt en wordt 

begrensd via de fiscale 80%-regel. Deze maatregel werd oorspronkelijk vooral geschreven voor 

werknemers en ook vooral voor pensioenplannen van het type ‘te bereiken doelsysteem’. 

Gaandeweg stapelden de toepassingsproblemen en bijbehorende kritiek zich op. Als antwoord 

hierop werd een speciale werkgroep opgericht die moest trachten een antwoord te vinden op deze 

toepassingsproblemen en tegelijkertijd de 80%-regel te vereenvoudigen. Deze werkgroep bracht in 

2004 een uitgebreid advies uit dat werd goedgekeurd door de commissie aanvullende pensioen. 

Ondanks deze goedkeuring is er maar in zeer beperkte mate navolging gegeven aan dit advies 

door uitbreiding of aanpassing van de wetgeving. Ook latere voorstellen inzake een globale 

hervorming van de 80%-grens hebben tot niets geleid. Concreet betekent dit dat er nog steeds 

zeer veel onduidelijkheden zijn over de concrete toepassing van de 80%-regel. Een herziening, 

vereenvoudiging of verduidelijking van de 80%-regel dringt zich dan ook steeds meer op. 
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Bijlage 1: omzettingscoëfficiënten 

• kolom A: niet geïndexeerd, niet overdraagbaar 

• kolom B: 2 % geïndexeerd, niet overdraagbaar 

• kolom C: niet geïndexeerd, 80 % overdraagbaar 

• kolom D: 2 % geïndexeerd, 80 % overdraagbaar 

leeftijd bij 

aanvang rente 
A B C D 

40 jaar                         17,7063 23,6733 19,0075 26,0421 

41 jaar                            17,5247 23,3225 18,8616 25,7236 

42 jaar                              17,3371 22,9655 18,7101 25,393 

43 jaar                             17,1434 22,6024 18,5526 25,0659 

44 jaar                         19,9436 22,2331 18,389 24,7264 

45 jaar                             16,7376 21,8578 18,2192 24,3799 

46 jaar                           16,5254 21,4767 18,043 24,0264 

47 jaar                              16,3069 21,0899 17,8603 23,6658 

48 jaar                            16,0821 20,6974 17,6709 23,2982 

49 jaar                           15,851 20,2996 17,4747 22,9236 

50 jaar                              15,6137 19,8966 17,2717 22,542 

51 jaar                       15,3701 19,4886 17,0616 22,1537 

52 jaar                           15,1203 19,0759 16,8445 21,7586 

53 jaar                          14,8644 18,6585 16,6202 21,3568 

54 jaar                             14,6025 18,2371 16,3886 20,9486 

55 jaar                           14,3347 17,8117 16,1498 20,5341 

56 jaar                        14,0612 17,3828 15,9037 20,1135 

57 jaar                          13,782 16,9507 15,6503 19,687 

58 jaar                       13,4974 16,5157 15,3897 19,2548 

59 jaar                            13,2077 16,0783 15,1219 18,8174 

60 jaar                            12,913 15,6389 14,847 18,3749 

61 jaar                           12,6137 15,198 14,5651 17,9277 

62 jaar                            12,21 14,7559 14,2764 17,4763 

63 jaar                          12,0023 14,3133 13,981 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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Bijlage 2: printscreen excelprogramma voor berekening maximum verzekerbaar pensioenkapitaal 
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• Cel F2: “=DATUM(JAAR($B$3)+$B$4;MAAND($B$3)+ALS(DAG(B3)=1;0;1);1)”. 

• Cel F3: “=B5”. 

• Cel F4: “=F3*0,8”. 

• Cel F5: 

“=ALS(D13="loontrekkende";0,5*MIN(B5;B23);ALS(D13="zelfstandige";MAX(MIN(

0,25*B5;B25);B24);"fout laatste statuut"))”. 

• Cel F6: “=F4-F5” 

• Cel F7 “=MIN(40;JAAR(F2)-JAAR(B6)+((MAAND(F2)-MAAND(B6)-

ALS(DAG(B6)>1;1;0))/12)+ALS(DAG(B6)>1;30-DAG(B6);0)/365 

+MIN(10;(JAAR(B6)-JAAR(B13)+((MAAND(B6)-MAAND(B13)-

ALS(DAG(B13)>DAG(B6);1;0))/12) +ALS(DAG(B13)>DAG(B6);30-(DAG(B13)-

DAG(B6));DAG(B6)-DAG(B13))/365)+(JAAR(C14)-JAAR(B14)+((MAAND(C14)-

MAAND(B14)- ALS(DAG(B14)>DAG(C14);1;0))/12)+ALS(DAG(B14)>DAG(C14);30-

(DAG(B14)-DAG(C14));DAG(C14)-DAG(B14))/365)+(JAAR(C15)-

JAAR(B15)+((MAAND(C15)-MAAND(B15)-ALS(DAG(B15)>DAG(C15); 

1;0))/12)+ALS(DAG(B15)>DAG(C15);30-(DAG(B15)-DAG(C15));DAG(C15)-

DAG(B15))/365)+(JAAR(C16)-JAAR(B16)+((MAAND(C16)-MAAND(B16)-

ALS(DAG(B16)>DAG(C16);1;0))/12) +ALS(DAG(B16)>DAG(C16);30-(DAG(B16)-

DAG(C16));DAG(C16)-DAG(B16))/365)+(JAAR(C17)-JAAR(B17)+((MAAND(C17)-

MAAND(B17)- ALS(DAG(B17)>DAG(C17);1;0))/12)+ALS(DAG(B17)>DAG(C17);30-

(DAG(B17)-DAG(C17));DAG(C17)-DAG(B17))/365) +(JAAR(C18)-

JAAR(B18)+((MAAND(C18)-MAAND(B18)-ALS(DAG(B18)>DAG(C18);1;0))/12)+ 

ALS(DAG(B18)>DAG(C18);30-(DAG(B18)-DAG(C18));DAG(C18)-

DAG(B18))/365)+(JAAR(C19)-JAAR(B19)+((MAAND(C19)-MAAND(B19)-

ALS(DAG(B19)> DAG(C19);1;0))/12)+ALS(DAG(B19)>DAG(C19);30-(DAG(B19)-

DAG(C19));DAG(C19)-DAG(B19))/365)+(JAAR(C20)-JAAR(B20)+((MAAND(C20)-

MAAND(B20)-ALS(DAG(B20)>DAG(C20);1;0))/12)+ALS(DAG(B20)>DAG(C20);30-

(DAG(B20)-DAG(C20));DAG(C20)-DAG(B20))/365)))/40” 

• Cel F8: “=F6*F7” 

• Cel F9: “=ALS(OF(B7="gehuwd";B7="wettelijk 

samenwonend");VERT.ZOEKEN(B4;A32:C57;3);VERT.ZOEKEN(B4;A32:C57;2))”. 

• Cel F10: “=F9*F8”. 

• Cel F11: “=1+B10”. 

• Cel F12: “=F10/F11”. 

• Cel F13: “=(B8+B9*F9)”. 

• Cel F14: “=F12-F13”. 
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Bijlage 3: printscreen excelprogramma voor prognose pensioenkapitaal
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• De formule in cel B16 is: “=H15”. In cel H15 staan logischerwijze de eindreserves 

van de vorige periode. Deze formule kan dan doorgesleept worden tot cel B2014. 

• De formule in cel C15 is: 

“=ALS(EN(A15>=$B$1;A15<$B$2;MAAND($B$1)=MAAND(A15));$B$4*(1-

$B$5)/(1+$B$6);0)”. Deze formule kan dan doorgesleept worden tot cel C2014. 

• De formule in cel D15 is: “=ALS(EN(A15>=$B$1;A15<$B$2);ALS($B$7="geen 

overlijden";0;ALS($B$7="aanwezige reserves";B15;$B$8));0)”. Deze formule kan 

dan doorgesleept worden tot cel D2014. 

• De formule in cel E15 is: “=(JAAR(A15)-JAAR($B$10)+((MAAND(A15)-

MAAND($B$10)-ALS(DAG($B$10)>DAG(A15); 

1;0))/12)+ALS(DAG($B$10)>DAG(A15);(30-DAG($B$10)-DAG(A15));DAG(A15)-

DAG($B$10))/365)”. Deze formule kan dan doorgesleept worden tot cel E2014. 

• De formule in cel F15 is:” =ALS($B$7="geen overlijden";ALS($B$9="man"; 

VERT.ZOEKEN(E15;Blad2!$A$8:$L$1448;9);VERT.ZOEKEN(E15;Blad2!$A$8:$L$14

48;12));ALS($B$9="man";VERT.ZOEKEN(E15;Blad2!$A$8:$F$1448;3);VERT.ZOEK

EN(E15; Blad2!$A$8:$F$1448;6)))”. Deze formule kan dan doorgesleept worden tot 

cel F2014. 

• De formule in cel G15 is: “=F15*D15”. Deze formule kan dan doorgesleept worden 

tot cel G2014. 

• De formule in cel H15 is:” =ALS(A15<$B$2;((B15+C15)*(1+$B$3)^(1/12)-

G15*(1+$B$3)^(1/24))/(1-F15);B15)”. In deze cellen wordt wel op maandbasis 

geteld terwijl de algemene recurrentieformule op jaarbasis werd voorgesteld. Deze 

formule kan dan doorgesleept worden tot cel H2014. 
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Bijlage 4: printscreens circulaire 243/376.395 van 4 februari 1987 
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