Het pensioen als
Zelfstandige
• De grote principes/stelsels
• Wettelijk pensioen/vervroegd pensioen

• Simulatie pensioenberekening
• Cumulatie pensioen & Arbeid
• Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021
• Aanvullend pensioen

Oktober 2021

Wie is Fediplus
Wie zijn we ?
• Vzw
• Opgericht in 1982
• Apolitiek
• Verdediging van de rechten van
gepensioneerden, lobbyen,
informatieverschaffing
• Seminaries en vormingen
• Culturele activiteiten onder leden
• Lidgeld 38€-49€/jaar
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De 3 pijlers

1ste pijler
Wettelijke
pensioenen

RVP/PDOS/RSVZ =>
FPB.BE

2de pijler
Aanvullende
pensioenstelsels
verbonden aan de
beroepsactiviteit
Groepsverzekering

3de pijler
Individuele
pensioenopbouw
Levensverzekering/
Pensioensparen
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De grote principes/stelsels
1/ Werknemers/loontrekkenden
- Basis van de gemiddelde lonen (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)
2/ Zelfstandigen
- Basis van aangifte inkomsten (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)
3/ Ambtenaren (statutair)
- Basis van de referentiewedde over een periode van 10 jaar (of 5 jaar
in sommige gevallen)
- Begrensd tot 75% van de laatste wedde
- geen onderscheid tussen alleenstaande # gezinspensioen
4/ Contractuele werknemers in de openbare sector
- Basis van de gemiddelde lonen (geplafonneerd) over 45 jaar
- onderscheid tussen pensioen alleenstaande (60%) en gezinspensioen (75%)
4

Beleidsverklaring & Algemene Beleidsnota Minister Lalieux :
https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/1610/55K1610021.pdf Beleidsverklaring
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580008.pdf Algemene Beleidsnota

Wat zijn de plannen
voor de pensioenen?

https://www.premier.be/nl/federale-regering-verlengt-en-breidt-steunpakket-uit
Steunpakket Federale regering

De regering voorziet, onder andere,
volgende hervormingen:
• Verhoging van het
minimumpensioen (1.500€ op
het einde van deze legislatuur –
2024)
• Verhoging loonplafond
• Verhoging basisbedragen IGO en
GI (gewaarborgd Inkomen.)
• Verhoging grensbedrag van
pensioenen berekend op basis
van het gewaarborgd Inkomen.
• Verhoging drempelbedragen
van de ZIV-bijdrage
• Deeltijds Pensioen &
Pensioenbonus
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De wettelijke pensioenleeftijd
➢Op dit ogenblik (2021) op de leeftijd van 65 jaar, voor mannen als vrouwen
➢Pensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de 65° verjaardag
2030

2025

2020

60 jaar

65 jaar

66 jaar

67 jaar
De werknemer is vrij vanaf de
aanvang van zijn pensioen.

De werknemer kan zijn huidige
activiteit na de wettelijke
pensioenleeftijd verder zetten in
zoverre dat de werkgever hiermee
akkoord gaat.

Aanvang van de carrière
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Wanneer een pensioenaanvraag indienen?
 Wanneer u op de wettelijke pensioenleeftijd van
65 jaar met pensioen gaat moet u geen
pensioenaanvraag indienen. De FPB/RSVZ doet
automatisch al het nodige om uw pensioen te
berekenen en tijdig te betalen.

 U ontvangt documenten ter invulling vanaf
de maand waarin u de leeftijd van 64 jaar
bereikt
 Als u vóór uw 65ste (vervroegd pensioen) met
pensioen wilt gaan, kunt u uw aanvraag ten
vroegste 1 jaar en ten laatste 1 maand vóór de
ingangsdatum die u in gedachten had, indienen.
U moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden
inzake leeftijd en loopbaan.
 => via mypension.be of pensioenaanvraag.be
 => bij het gemeentebestuur van uw woonplaats
 => bij de Pensioendienst/Pensioenpunt
(momenteel niet mogelijk)

7

De wettelijke pensioenleeftijd
Pensioen gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de 65° verjaardag

1

voorwaarde : LEEFTIJD

65 jaar (2021)
66 jaar (2025)
67 jaar (2030)
8

Het vervroegd pensioen

u moet voldoen aan

2

voorwaarden:

Vervroegd pensioen :

gaat in vóór de wettelijke pensioenleeftijd :
=> Leeftijdsvoorwaarde
en
=> Loopbaanvoorwaarde
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Wanneer kan u met vervroegd pensioen?

2019/2021 63 jaar

42 jaar

60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar
61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar

Voorstel van de minister 09/2021 : 60 jaar bij 42 jaar loopbaan
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Andere overgangsmaatregelen
#2016
 Wie op om het even welk ogenblik aan de voorwaarden voldoet
om NU op vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt deze
voorwaarden ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van
zijn pensioen.
 Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan in een andere
categorie van personeel, behoudt men zijn eerder verworven
rechten
 Personen in december geboren, rustpensioenen die ingaan in de
maand januari worden onderworpen aan de voorwaarden van
het voorgaande jaar.
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Zelfstandigen…
Wie een activiteit als zelfstandige of als helper uitoefent
=> onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Hij of zij heeft een aantal plichten maar ook een aantal rechten, waaronder het recht op
pensioen.

Zelfstandige:
u heeft een beroepsbezigheid uitgeoefend
=> zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut.

Helper van een zelfstandige:
U heeft een zelfstandige geholpen of vervangen bij de uitoefening van zijn beroep.

U bent meewerkende echtgeno(o)t(e)
U bent met een zelfstandige gehuwd (of verbonden door een verklaring van wettelijke
samenwoning) en U heeft de zelfstandige geholpen of vervangen bij de uitoefening van
zijn beroep
=> u hebt zelf geen andere inkomsten uit een andere beroepsactiviteit
(behalve indien het gaat om een zelfstandige bezigheid met een inkomen van
maximum 3.000 euro per jaar) of uit een vervangingsinkomen, waarmee u rechten
opent op sociale zekerheid die minstens gelijkwaardig zijn aan die van een
zelfstandige
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Zelfstandigen…
Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen:
U dient:
• de pensioenleeftijd bereikt te hebben
• een aanvraag in te dienen (behalve bij automatisch
onderzoek)
• een beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper
bewijzen

Welke leeftijd ?
De pensioenleeftijd is 65 jaar wanneer het pensioen
daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat vóór 1 februari
2025,
=> 66 jaar vanaf 2025
=> 67 jaar vanaf 2030,
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Zelfstandigen…
Wanneer de pensioenaanvraag indienen?
 ten vroegste 1 jaar voor de gekozen ingangsdatum indienen.
 Uw pensioen mag echter niet ingaan vóór de eerste van de maand die volgt op die van
de vereiste minimumleeftijd

Wanneer worden uw rechten automatisch onderzocht?
 Het RSVZ onderzoekt uw rechten op een rustpensioen zonder dat u een aanvraag moet
indienen
 Als u de pensioenleeftijd bereikt binnen de 12 maanden die volgen op het overlijden
van uw echtgeno(o)t(e).
 Als u de pensioenleeftijd bereikt, u in België woont op de eerste dag van de 15de
maand vóór u de pensioenleeftijd bereikt en u een beroepsactiviteit als zelfstandige
of helper heeft uitgeoefend waardoor u onderworpen was aan het sociaal statuut van
de zelfstandigen.
 Als uw rechten op het rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid worden
onderzocht in een pensioenregeling van de openbare sector en men dan vaststelt dat
u een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper hebt uitgeoefend.
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Welke beroepsloopbaan?

Zelfstandigen…

Er wordt rekening gehouden met uw eigen beroepsloopbaan als zelfstandige of
als helper.
 De kalenderjaren en -kwartalen gelegen vóór het kwartaal waarin het
pensioen ingaat, komen in aanmerking.
 Het moet gaan om jaren en kwartalen waarvan bewezen is dat u als
zelfstandige of als helper werkzaam was.
Gelijkgestelde periodes:
 Studieperiodes (mits validatie)
 periodes van militaire dienst
 periodes van ziekte of invaliditeit
 periodes gedekt door vrijwillige bijdragebetaling (voortgezette verzekering)
 periodes van voorlopige hechtenis
 periodes (vóór 2003) van effectieve hulp als echtgeno(o)-t(e) van een
zelfstandige
 periodes van vrijwillige onderbreking van de activiteit als zelfstandige of als
helper om zorg te verlenen aan een ernstig ziek of palliatief familielid, of aan
een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.
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Zelfstandigen…
Overlevingspensioen
Als weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of helper kan je aanspraak maken op
een overlevingspensioen.
Voorwaarden
 Leeftijdsvoorwaarde
 Als je echtgeno(o)t(e) overlijdt in 2019, kan je een overlevingspensioen krijgen als je
zelf minstens 47 jaar bent.
 Tip: Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voor het overlevingspensioen? Dan kan je
misschien aanspraak maken op een tussenoplossing: de overgangsuitkering.

 Duur van het huwelijk
• Je was wettelijk getrouwd met de zelfstandige / helper op het moment van overlijden.
• Jullie waren minstens één jaar getrouwd.
of
• Jullie waren minder dan één jaar getrouwd, maar hebben eerder wettelijk samengewoond. De
onafgebroken duur van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning bedraagt samen
minstens één jaar.
 De duur van minstens één jaar is niet vereist in volgende situaties:
• Jullie hebben een kind samen.
• Het overlijden is het gevolg van een ongeval of beroepsziekte na jullie huwelijk.
• Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag kreeg
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Zelfstandigen…
Overlevingspensioen
Als weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of helper kan je aanspraak maken op een
overlevingspensioen.
Beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen
 Om een overlevingspensioen te kunnen krijgen, moet je de beroepsloopbaan als zelfstandige
of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen, tenzij hem/haar al een rustpensioen
als zelfstandige was toegekend.
 Komen in aanmerking: de kalenderjaren en -kwartalen voor het kwartaal waarin je echtgeno(ot(e) overleed.
 Je kan de beroepsloopbaan bewijzen door aan te tonen dat er sociale bijdragen betaald werden.

Bedrag
 Hoeveel je overlevingspensioen precies bedraagt, hangt af van de beroepsloopbaan en
beroepsinkomsten van je overleden echtgeno(o)t(e).
 Er bestaat ook een minimum overlevingspensioen.
 Let op: Als je hertrouwt, wordt je overlevingspensioen niet meer betaald.
Aanvraag
Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overlevingspensioen aanvragen. In een
paar gevallen moet je geen aanvraag indienen en wordt je recht op een overlevingspensioen
automatisch onderzocht.
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Zelfstandigen…
Indienen van de pensioenaanvraag
U woont in België:

 bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats,
 bij het RSVZ te Brussel of bij een van zijn gewestelijke kantoren
 hetzij via de website: www. pensioenaanvraag.be .
U woont in het buitenland:
 bij het RSVZ te Brussel per aangetekende brief of ter plaatse.
 Wanneer u in een land van de Europese Economische Ruimte woont of in een
land waarmee België een overeenkomst gesloten heeft, gelden speciale regels
Contact
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Centraal bestuur Willebroekkaai 35 1000 Brussel
T +32 2 546 42 11 F +32 2 511 21 53
pen-cor-n@rsvz-inasti.fgov.be
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Zelfstandigen…
Bewijs van de beroepsloopbaan
 De jaren en kwartalen in aanmerking waarvan bewezen is dat er een
beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper werd uitgeoefend.
 Bewijzen: de betaling van sociale bijdragen aan een sociaal
verzekeringsfonds.

Bijdragen
 het bedrag moet minstens gelijk zijn aan de bijdrage die betaalt moet worden
door een zelfstandige in hoofdberoep.
 In principe kunnen alleen bijdragen die volledig betaald zijn (voorlopige
en regularisatie) rechten op pensioen openen.
 De rechten op het pensioen worden berekend aan de hand van de
basisbijdragen die effectief betaald zijn.
 https://www.rsvz.be/sites/rsvz.be/files/publication/folder_sociale_bijdrag
en_2021.pdf
19

Zelfstandigen…

Welke beroepsinkomsten?
 Voor elk jaar of kwartaal vóór 1984 neemt men een forfaitair beroepsinkomen in
aanmerking.
 Voor elk jaar of kwartaal na 1983 berekent men het pensioen in functie van uw
reële beroepsinkomsten.

 Voor de jaren tussen 1996 en 2003 wordt deze breuk vervangen door 2
coëfficiënten:







 0,567851 voor dat deel van het beroepsinkomen tot 35.341,68 EUR
 0,463605 voor dat deel van het beroepsinkomen boven 35.341,68 EUR
 Voor de jaren tussen 2002 en 2019, zijn de coëfficiënten:
 0,663250 voor het deel van het beroepsinkomen tot 31.820,77 EUR
 0,541491 voor het deel van het beroepsinkomen boven 31.820,77 EUR
Voor de jaren na 2018 is er maar 1 coëfficiënt: 0,691542. => dit wordt 1,00 vanaf 2021
Er is een aanpassing ifv. de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen tot
aan de ingangsdatum van het pensioen.
75 % voor een rustpensioen als gezin
60 % voor een rustpensioen als alleenstaande, een overlevingspensioen of een
overgangsuitkering
37,5 % voor een pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot

(Het rustpensioen als gezin kunt u maar verkrijgen wanneer u gehuwd bent en uw echtgeno(o)t(e) geen eigen pensioen geniet)
 geen sociale uitkering geniet (zie verder)
20
 geen niet-toegelaten beroepsbezigheid uitoefent (zie verder)

Zelfstandigen…
Minimumpensioen
Het pensioen dat u kunt verkrijgen op basis van de beroepsinkomsten, (45
jaar) kan onder bepaalde voorwaarden verhoogd worden tot het
minimumpensioen.

 Alleenstaande: 1.379,52€/maand bruto (vanaf 01/09/2021)
 Gezinspensioen: 1.723,86€/maand bruto
Voorwaarden
 U moet een eigen beroepsloopbaan bewijzen die ten minste gelijk is aan
2/3 van een volledige loopbaan (bv. 2/3 van 45 = 30).
Wanneer u een overlevingspensioen aanvraagt, moet de beroepsloopbaan van uw
overleden echtgeno(o)t(e) ten minste gelijk zijn aan 2/3 van een volledige loopbaan.
Wanneer u een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) aanvraagt, heeft u
geen recht op het minimumpensioen.

 Pro-rata loopbaan
 Min 2 trimesters per jaar voor zelfstandigen
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Zelfstandigen…

Beperking op het Minimumpensioen

Indien u eveneens een pensioen verkrijgt in de regeling voor werknemers
(gemengd pensioen)
de som van het bedrag van uw pensioen als zelfstandige berekend in functie van het
minimumpensioen en van het bedrag van uw (Belgisch) pensioen als werknemer mag
niet groter zijn dan een welbepaald plafond, is dit toch het geval, dan moet het
minimumpensioen zoveel als nodig is verminderd worden.
Bedrag
Vergelijking van
 het bedrag van uw pensioen berekend in functie van de beroepsinkomsten en
 het bedrag van uw pensioen berekend in functie van het minimumpensioen, d.w.z.
het bedrag van het minimumpensioen vermenigvuldigd met de breuk die met de
loopbaan als zelfstandige of als helper overeenstemt en eventueel beperkt wanneer
ook een pensioen als werknemer wordt toegekend
U heeft recht op het hoogste van de twee bedragen.

Overgangsuitkering
Er bestaat eveneens een minimumrecht, maar zonder minimale loopbaanvoorwaarde
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Zelfstandigen…
Voorwaarden voor uitbetaling pensioen?
Uw pensioen kan maar betaald worden wanneer u:
 geen sociale vergoeding geniet
 geen beroepsbezigheid meer uitoefent.

Wanneer u gehuwd bent, heeft u recht op een rustpensioen als
gezin wanneer uw echtgeno(o)t(e):
 geen (voordeliger) eigen pensioen geniet
 geen sociale vergoeding geniet
 geen beroepsbezigheid meer uitoefent
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Zelfstandigen…
Genot van sociale vergoedingen
Uw pensioen kan niet betaald worden wanneer u, in het genot bent van:
 uitkeringen wegens ziekte of invaliditeit
 uitkeringen wegens werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet
of vermindering van arbeidsprestaties
 een aanvullende vergoeding toegekend in het kader van het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag.
 Wanneer uw echtgeno(o)t(e) één van die uitkeringen geniet, hebt u
enkel recht op een rustpensioen als alleenstaande.
U of uw echtgeno(o)t(e) kunt/kan wel afzien van de sociale vergoeding,
zodat uw pensioen toch kan betaald worden of zodat u toch recht heeft
op het rustpensioen als gezin.
Sancties? Wanneer u toch een van voormelde sociale vergoedingen
geniet naast uw pensioen, zal uw pensioen teruggevorderd worden
Mocht dit voordeliger zijn, dan kunt u eventueel wel vragen de sociale
vergoeding terug te betalen. Dit geldt ook voor uw echtgeno(o)t(e).
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Zelfstandigen…

De cumulatie is niet (meer) toegestaan vanaf het moment dat u een rustpensioen krijgt.

Uitoefening van een beroepsbezigheid
Normaal moet u elke beroepsbezigheid staken en daarvan het bewijs leveren
vooraleer uw pensioen kan betaald worden.
Als u aanspraak maakt op een rustpensioen als gezin moet ook uw
echtgeno(o)t(e) in principe iedere beroepsbezigheid stopzetten.
Onder bepaalde voorwaarden kunt/kan u of uw echtgeno(o)t(e) echter wel nog
een beroepsbezigheid uitoefenen, hetzij onbeperkt, hetzij beperkt.
U mag onbeperkt werken als gepensioneerde wanneer u:
 een beroepsactiviteit hebt aangegeven (zie verder)
 minstens 65 jaar bent en een rustpensioen geniet: de leeftijdsvoorwaarde
mag na de pensionering vervuld zijn en het onbeperkt mogen werken is
van toepassing vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt,

of
 een vervroegd rustpensioen geniet en een loopbaan bewijst van minstens
45 jaren op de ingangsdatum van uw eerste rustpensioen
 een overgangsuitkering ontvangt.
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Zelfstandigen…

De cumulatie is niet (meer) toegestaan vanaf het moment dat u een rustpensioen krijgt.

Zodra u gepensioneerd bent mag u beperkt werken in de andere gevallen, maar u of uw
echtgenoot moeten:
 in bepaalde gevallen, de uitoefening van uw beroepsactiviteit aangeven (zie verder)
 de beroepsinkomsten beperken (zie verder)
Aangifte van beroepsactiviteit
 U moet uw aangifte indienen vóór de eerste uitbetaling van het pensioen voor
elke activiteit die een inkomen kan opleveren, ongeacht waar ze uitgeoefend
wordt en ook al overschrijden de inkomsten de toegelaten grenzen niet of moeten
ze niet beperkt zijn.
 Uw aangifte moet vóór de aanvang van de activiteit worden ingediend wanneer u
of uw echtgenoot: · een wetenschappelijke of artistieke activiteit uitoefent; · een
mandaat, ambt of post in België of in het buitenland uitoefent; · een
beroepsactiviteit in het buitenland uitoefent; · sociale uitkeringen in het
buitenland geniet.
 Uw aangifte moet vooraf worden ingediend, namelijk:
 hetzij binnen de 30 dagen volgend op de aanvang van de activiteit of het genot
van sociale uitkeringen;
 binnen de 30 dagen volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing
tot toekenning van het pensioen.
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Cumulatie
pensioen en arbeid
PROFESSIONELE ACTIVITEIT
 Verplichting om beroepsactiviteit te
melden
UITZONDERINGEN

 Politiek mandaat
 Mandaat van voorzitter van OCMW 's
 Mandaat OCMW-lidmaatschap
 Mandaat bij een openbare instelling
 Mandaat bij een instelling van
openbaar nut
 Mandaat bij een gemeentelijke
vereniging
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De Pensioenbetaling : Cumulatie
Als de beroepsinkomsten de toegelaten jaargrenzen niet overschrijden heeft dit inkomen geen invloed op de
uitbetaling van het pensioen.

Grenzen van de toegelaten inkomsten 2021 (05/01/2021)
Kinderlast

Niet te overschrijden jaarbedrag per type van activiteit

Voorwaarden
Werknemer, ambt of mandaat

65 jaar met een rustpensioen al dan niet gecombineerd met een
A

/

Overlevingspensioen of overgangsuitkering;

45 kalenderjaren GHT op de ingangsdatum van het Belgische rustpensioen.
Enkel overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars
Vóór de wettelijke pensioenleeftijd
C

Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderjaren op het ogenblik van de pensionering
Als huwelijkspartner (jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd) van een
partner met een gezinspensioen.

D

Netto Inkomen

/

Onbegrensd

Onbegrensd

Neen

€ 8.496,00

Ja

€ 12.744,00

€ 10.195,00

Neen

€ 19.782,00

€ 15.826,00

Ja

€ 24.728,00

€ 19.782,00

Neen

€ 24.540,00

€ 19.632,00

Ja

€ 29.850,00

€ 23.880,00

€ 6.797,00

Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen
Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met een rustpensioen en jonger dan 65
jaar;

E

Onbegrensd
Bruto loon

(GHT= gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling)
B

Zelfstandig of gemengd
(werknemer en zelfstandige)

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met alleen een overlevingspensioen
Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke pensioenleeftijd) van een partner met
een gezinspensioen

https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen
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Zelfstandigen…

Geen thematisch verlof voor de zelfstandigen

 Zelfstandigen hebben geen recht op loopbaanonderbrekingen, noch op het
tijdskrediet.
 Zij hebben evenmin recht op thematische verloven, zoals werknemers en
ambtenaren.
 Toch bestaan er enkele specifieke gevallen waar zelfstandigen recht hebben op
een vergoed verlof.
 We noteren dat de zelfstandigen deze uitkering nooit van
de RVA ontvangen, maar meestal van hun ziekenfonds, en in sommige
gevallen van hun sociale verzekeringsfonds.
De verschillende vormen van de vergoede rust of verlof voor de zelfstandigen :
 Moederschapsrust voor zelfstandigen
 Vaderschapsrust voor zelfstandigen
 Geboorte- en vaderschapsverlof voor zelfstandigen
 Adoptieverlof voor zelfstandigen
 Pleegouderverlof voor zelfstandigen
 Mantelzorg door zelfstandigen
 Palliatief verlof voor zelfstandigen
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Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

Zelfstandigen…

Persbericht Federale regering 12 februari 2021

❑Verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht tot 30 juni 2021
❑Versoepelingen klassiek overbruggingsrecht
 Ook voor het klassiek overbruggingsrecht worden er tijdelijk soepelere voorwaarden
aangekondigd. Dat is bemoedigend nieuws voor zelfstandigen die hun zaak failliet zien
gaan of zelf stoppen wegens economische moeilijkheden. Moet je je activiteiten
tijdelijk onderbreken door de coronacrisis, maar heb je geen recht op het crisisoverbruggingsrecht?
 Wat wijzigt er?
 Je zal als startende zelfstandige sneller in aanmerking komen voor het klassiek
overbruggingsrecht.
 Je zal de steun onder bepaalde voorwaarden toch kunnen combineren met
een andere uitkering.
 Verder zullen de kwartalen waarin je het overbruggingsrecht geniet, ook
meetellen voor je pensioen.
• Er komt een uitzondering op de maximale toekenningsperiode van 12 (of 24)
maanden.

 De versoepelingen zijn tijdelijk en zouden gelden voor alle stopzettingen en
onderbrekingen van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021. (wordt wellicht 30 juni30
2021)

Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

Zelfstandigen…

Betalingsuitstel voor je sociale bijdragen als zelfstandige
 Tot en met 14 december 2020 kon je een betalingsuitstel aanvragen voor de voorlopige sociale
bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 betaald
moesten worden. Die bijdragen zal je in 2021 moeten betalen, samen met de bijdragen van
2021 zelf.
 U kan vragen om de betaling van je uitgestelde sociale bijdragen van 2020 te spreiden over 12
extra maanden.
 Ook voor 2021: de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018
en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 moeten betaald worden vóór 31 maart 2022
Verhoging van het pensioen
 Op 1 januari 2021 stijgen de minimumpensioenen met 2,65%.
 Bij een volledige loopbaan van 45 jaar, 1.402,17€/maand voor alleenstaande
 Het minimumgezinspensioen: 1.752,72€/maand
 Ook in 2022, 2023 en 2024 zal het minimumpensioen met telkens 2,65% stijgen. Dat is
trouwens niet alleen goed nieuws voor wie binnenkort met pensioen gaat, maar ook voor wie
al gepensioneerd is.
Naast het minimumpensioen bestaat ook het gewone ‘proportionele’ pensioen, dat berekend
wordt in verhouding tot je inkomsten waarop je sociale bijdragen betaalde.
 Tot nu toe hield de pensioendienst bij de berekening van je pensioen als zelfstandige maar
rekening met 69% van je werkelijke inkomen. Dat komt door de zogenaamde
correctiecoëfficiënt.
 Op 1 januari 2021 wordt die correctiecoëfficiënt afgeschaft. Hij geldt dus niet meer voor
loopbaanjaren vanaf 2021. Daardoor levert elk loopbaanjaar vanaf 2021 ruim 40% extra
pensioen op (voor wie uiteindelijk een proportioneel pensioen ontvangt).
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Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

Zelfstandigen…

Vaderschaps- en geboorteverlof van 10 naar 15 dagen
 Vanaf 2021 heb je als zelfstandige vader of zelfstandige meemoeder recht op 15
dagen geboorteverlof à 83,26 euro per dag.
 In 2023 zal het geboorteverlof opnieuw met vijf dagen verlengd worden.
Adoptie- en pleegouderverlof met een week verlengd
 Vanaf 2021 hebben beide adoptieouders elk recht op zes weken adoptieverlof,
aangevuld met twee weken die ze vrij mogen verdelen – in plaats van één extra
week sinds 2019.
 Adoptieouders kunnen er dus voor kiezen om elk zeven weken verlof op te nemen,
of de ene ouder neemt zes weken en de andere acht weken. Ook
voor pleegouders wordt het verlof met een week verlengd.
Geen fiscale aftrek meer van verhogingen voor te laat betaalde bijdragen
 In 2021 (inkomstenjaar 2020) zal je in de personenbelasting
geen verhogingen door laattijdige betaling van je sociale bijdragen meer kunnen
aftrekken.
 Sinds 2020 zijn dergelijke verhogingen en andere boetes namelijk niet langer
fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Ze worden dan ook niet meer vermeld op
het fiscaal attest.
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Hoe wordt het pensioen berekend?
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Principe van de berekening van het pensioen
(privé sector werknemers)

Geplafonneerd en
geherwaardeerd
loon
Loopbaan
fractie: 1/45

Geplafonneerd salaris in 2020 : 60.026,75 €

+ de komende 4 jaar jaarlijks een verhoging om
in 2023 een totale verhoging van 9,86% te
bekomen tov. vandaag.
Jaarlijkse aanpassing aan de inflatie
Nieuwe index 01/01/2020 147,31

Maximale loopbaan is (14.040 dagen)

60 of 75 %
Alleenstaand of gezinspensioen

Basisformule berekening pensioen werknemer :
Totaal loon x herwaarderingscoëfficiënt
45 jaren

x gezinstoestand (60% of 75%)
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Indien ik een loon had in 2020 t.b.v. ……Wat is de jaarlijkse bijdrage voor mijn pensioen ?
Of,.. Eén jaar langer werken brengt mij €……op?

Hoeveel zal
mijn pensioen
bedragen ?
(werknemer)

Jaarlijks Bruto Maandelijks
Loon
Bruto loon (13x)
€ 20.000
€ 1.538
€ 25.000
€ 1.923
€ 30.000
€ 2.307
€ 35.000
€ 2.692
€ 40.000
€ 3.076
€ 60.026,75
€ 4.617

Jaarlijks Bruto
pensioenbedrag
€ 266,66
€ 331,52
€ 397,83
€ 464,13
€ 530,43
€ 796,01

Maandelijks Bruto
pensioenbedrag
€ 22,10
€ 27,62
€ 33,15
€ 38,68
€ 44,20
€ 66,33

30.000 x 60 % x 1/45 x 0,994570 = 397,83€ (aan index 147,31)
60.0026,75 x60% x 1/45 x 0,994570 = 796,01€
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Principe van de berekening van het pensioen
Zelfstandigen

Geplafonneerd en
geherwaardeerd
inkomen
Loopbaan
fractie: 1/45

Geplafonneerd inkomen in 2020 : 60.427,75€

Jaarlijkse aanpassing aan de inflatie
Index 147,31

Maximale loopbaan is (14.040 dagen)

60 of 75 %
Alleenstaand of gezinspensioen

Basisformule berekening pensioen :
Totaal inkomen x herwaarderingscoëfficiënt
45 jaren

x gezinstoestand (60% of 75%)
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Indien ik een inkomen had in 2020 t.b.v. ……Wat is de jaarlijkse bijdrage voor mijn
pensioen ?
Of,.. Eén jaar langer werken brengt mij €……op?

Hoeveel zal
mijn pensioen
bedragen ?
(zelfstandige)

Jaarlijks netto
inkomen

Jaarlijks Bruto
pensioenbedrag

Maandelijks Bruto
pensioenbedrag

€ 10.000

€ 92,21

€ 7,30

€ 15.000

€ 138,31

€ 11,52

€ 30.000

€ 276,62

€ 23,05

€ 59.795,61

€ 551,35

€ 45,94

30.000 x 0,414925 x1/45 = 276,62€ (aan index 147,31)
(0,60 x 0,688 = 0,414925)
vanaf 01/01/2021: 30.000 x 0,60 x 1/45 = 400€ of 33,33€/maand
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Jaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Voorbeeld van een maximale pensioenberekening voor zelfstandige (index 147,31- 01/01/2021)
Geplafonneerd
Coefficient Coefficient Waarde van
Waarde van 1/45
inkomen
Alleenstaand Gezinspensi
1/45 bij
bij
e
oen
alleenstaande
gezinspensioen

1976

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1977

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1978

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1979

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1980

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1981

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1982

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1983

8.134,12

0,856952

1,07119

154,90

193,63

1984

27.248,66

0,566216

0,70777

342,86

428,57

1985

30.946,73

0,55073

0,6884125

378,74

473,42

1986

31.930,15

385,75

482,18

1987

31.930,15

0,543641 0,67955125
0,546047 0,68255875

387,45

484,32

1988

32.621,85

0,539808

0,67476

391,32

489,15

1989

33.110,25

440,69

550,86

1990

34.449,47

0,598935 0,74866875
0,695145
0,556116

425,73

532,16

1991

35.782,04

436,41

545,51

1992

38.794,89

0,548835 0,68604375
0,53181 0,6647625

458,48

573,10

1993

41.792,10

512,00

640,00

1994

43.272,76

0,551303 0,68912875
0,538514 0,6731425

517,84

647,31

1995

44.038,51

0,542182

0,6777275

530,60

663,25
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1
20
21
22

1995

44.038,51

0,542182

0,6777275

530,60

663,25

1996

44.593,22

0,53123

0,6640375

526,43

658,03

1997

34.824,27

0,485168

0,60646

375,46

469,32

11.210,33

23

1998

35.156,65
11.553,58

24

1999

2000

2001

2002

2003

2004

30

2005

31

2006

0,475254

0,5940675

0,388007 0,48500875
0,463461 0,57932625
0,378379 0,47297375
0,452281 0,56535125
0,369251 0,46156375
0,444975 0,55621875
0,4541075

469,32

100,74 476,19

125,92

386,35

482,93

88,39 474,73
386,35
84,03 470,37
394,88
80,31 475,20
394,85
80,95 475,80
404,39

43.587,20

403,79

44.289,23

0,501099 0,62637375
0,511385
0,409108

413,26

45.694,62

0,487525 0,60940625
0,398025 0,49753125
0,47893

0,5986625

412,41

0,391008

0,48876

38.749,74
8.453,38

0,490445

47.203,12

123,35

375,46

0,511605 0,63950625
0,417685 0,52210625

38.144,92
7.549,70

0,392356

98,68 474,13

0,363286

36.261,83
8.027,40

0,396101 0,49512625
0,480581 0,60072625

49.958,26

35.569,96
8.017,24

29

49.076,97

39.930,55
10.027,71

28

47.505,57

39.289,12
9.787,85

27

46.832,49

37.512,52
9.993,05

26

46.710,23

36.581,67
10.250,82

25

46.034,60

74,42 478,81

72,98 476,77

66,78 480,03

73,45 485,86

110,48

375,46€
+98,68€
474,13€
592,67

595,24

593,42

482,93
105,03

587,97

493,60
100,39

594,00

493,56
101,19

594,75

505,49
93,02

598,51

504,74
91,22

595,97

516,57
83,47

600,04

515,51
91,81

607,33

39

40

0,6 x 68,8% = 0,41

59.795,61€ x 0,414925 = 551,35€
45
01/01/2021: 59.795,61€ x 0,6 = 797,28€
45

Fediplus Magazine 166: Blz. 5-6 : Het pensioen van de Zelfstandigen.
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2018

50.667,45
7.846,14

44

2019

0,39795
58.513,59

59.795,61

2020

0,324895 0,40611875
0,414925 0,51865625

59.795,61

45

0,4974375

60.427,75

0,414925 0,51865625
0,414925 0,51865625

60.427,75

0,414925 0,51865625
Jaarlijks pensioen
Maandelijks bruto pensioen
Bedrijfsvoorheffing
Maandelijks netto pensioen

0,6 x 68,8% = 0,41

448,07
56,65 504,72
551,35
0,00 551,35
557,18
0,00 557,18

560,09

0,00

70,81

630,90

689,19

0,00

0,00

689,19

696,47

0,00

0,00

696,47

18.725,08

22.709,88

1.560,42

1.892,49

-91,36

0

1.469,06

1.892,49

60.427,75€ x 0,414925 = 557,18€
45
01/01/2021: 60.427,75€ x 0,6 = 805,70€
45

Fediplus Magazine 166: Blz. 5-6 : Het pensioen van de Zelfstandigen.
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De inhoudingen op de pensioenen
Inhouding voor Ziekte en invaliditeit (Ziv) t.b.v. 3,55%
Deze bijdrage vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en opent geen recht op de terugbetaling van
gezondheidszorgen.
De ZIV-bijdrage mag niet tot gevolg hebben dat het totale maandbedrag van de pensioenen,
betaald door de RVP en pensioenvoordelen die betaald worden door andere instellingen kleiner is
dan deze drempelwaarde. Als dit wel het geval zou zijn, wordt de ZIV-inhouding zodanig beperkt
dat het totaalbedrag toch minimaal gelijk is aan de drempelwaarde.
Drempel bijdrage ZIV : Alleenstaande/Gezin : 1.628,97/2.001,62€ : => geen inhouding
Bij index 150,26 01/09/2021

De Solidariteitsbijdrage 0 – 2%
 Wordt berekend op alle wettelijke bruto pensioenen
 Bedragen van een groepsverzekering komen eveneens in aanmerking voor de berekening
hiervan, mits omvorming naar een fictieve rente.
De solidariteitsbijdrage is een progressieve sociale inhouding op het totale brutobedrag van de
pensioenen (inclusief buitenlandse pensioenen vanaf 01/2013), renten en sommige
aanvullende voordelen. Deze inhouding varieert van 0 tot 2 %, naargelang de grootte van het
totale brutobedrag en de daaraan gekoppelde overschrijding van de drempels die vastgelegd
werden bij wet (onderscheid ‘alleenstaande’ of ‘met gezinslast.
De Bedrijfsvoorheffing
= voorschot op de belastingen, in functie van het bedrag en gezinssituatie (kinderen ten laste)
vanaf €1.305/€1.935 /maand, te verhogen ifv. Kind. ten laste.
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Ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage
(ZIV-bijdrage)

Netto pensioen werknemers 2020
ALLEENSTAANDE - plafond I

Totaal maandelijks brutobedrag (geïndexeerd) Inhouding ziekteverzekering
kleiner dan 1 628,97 EUR geen inhouding
van 0,01 EUR tot 59,95 EUR (berekend volgens de
van 1 628,97 EUR tot en met 1 688,91 EUR formule: bruto geïndexeerd maandbedrag 1 628,97)
groter dan 1 688,91 EUR

3,55 % van het brutobedrag

MET GEZINSLAST - plafond II
Totaal maandelijks brutobedrag (geïndexeerd) Inhouding ziekteverzekering
kleiner dan 1 930,56 EUR geen afhouding
van 0,01 EUR tot 71,07 EUR (berekend volgens de
van 1 930,56 EUR tot en met 2 001,62 EUR formule: bruto geïndexeerd maandbedrag 1 939,55)
groter dan 2 001,62 EUR

3,55 % van het brutobedrag

Tabel Coëfficiënten barema's 2021
Barema's bedrijfsvoorheffing Pensioenen 2021
Schaal 1: Alleenstaanden (kolom 4)– Schaal 2 : Gezinspensioen (kolom 4)
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MAX. Netto Werknemerspensioen per maand 01/01/2021
Alleenstaande

Gezinspensioen

(= 1,25 x
alleenstaande)
Bruto
ZIV
Belastbaar
Voorheffing
Netto

60%
75%
Netto
pensioen
werknemers
2020
Max.
€ 2.543,55
Bruto
€ 3.153,40
-€ 90,29
€ 2.453,26
-€ 566,15
€ 1.887,11

ZIV 3,55%
Belastbaar
Voorheffing
Netto

-€ 111,95
€ 3.041,45
-€ 455,50
€ 2.585,95

MAX. Netto pensioen Zelfstandige per maand 01/01/2021
Alleenstaande

Max.

60%
€ 1.526,90
0
€ 1.526,90
-€ 96,43
€ 1.430,47

Gezinspensioen

Bruto
ZIV 3,55%
Belastbaar
Voorheffing
Netto

75%
€ 1.908,62
-€ 1,00
€ 1.907,62
-0 €
1.907,62€

(= 1,25 x
alleenstaande)
Bruto
ZIV
Belastbaar
Voorheffing
Netto

Ziekte- en invaliditeitsverzekering bijdrage (ZIV-bijdrage)
De maandelijkse ZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsverzekering) bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van
uw pensioen als het totale maandelijkse brutobedrag van uw pensioenen (inclusief buitenlandse en
45
aanvullende pensioenen, en pensioenen van internationale instellingen) een drempel overschrijdt.

Barema Solidariteit bijdragen (index 150,26)

Tarieven alleenstaande
Maandelijks bruto bedrag van alle pensioenen
begrepen tussen :

Solidariteitsbijdrage :
0

0%

2 699,21 EUR en 2 782,68 EUR

(bruto bedrag - 2 699,21€) x 0,5

0,5%

2 782,68 EUR en 2 989,60 EUR

bruto bedrag x 0,015

1,0%

2 989,60 EUR en 3 020,74 EUR

(bruto bedrag - 2 989,60) x 0,5 +
44,84

1,5%

bruto bedrag x 0,02

2%

0,01 EUR en 2 699,21 EUR

Vanaf 3 020,74 EUR
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Barema Solidariteit bijdragen (index 150,26)

Tarieven gezinspensioen
Maandelijks bruto bedrag van alle pensioenen
begrepen tussen :

Solidariteitsbijdrage :

0,01 EUR en 3 120,62 EUR

0

0%

3 120,62 EUR en 3 217,11 EUR

(bruto bedrag - 3 120,62€) x 0,5

0,5%

3 217,11 EUR en 3 420,04 EUR

bruto bedrag x 0,015

1,0%

3 420,04 EUR en 3 455,67 EUR

(bruto bedrag – 3 420,04€) x 0,5 + 51,30

1,5%

Vanaf 3 455,67 EUR

bruto bedrag x 0,02

2%
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Conversietabel van kapitalen en rente (dient enkel om de solidariteitsbijdrage te berkenen)

Leeftijd

Conversie voet

56

14,82

57

14,58

58

14,32

59

14,07

60

13,8

61

13,53

62

13,26

63

12,97

64

12,69

65

12,4

66

12,1

67

11,8

68

11,49

69

11,18

70

10,87
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Voorbeeld berekening Solidariteitsbijdrage

Bruto maandelijks
pensioen : 1.500 €

Groepsverzekering
t.b.v. 220.000 €
uitgekeerd op de
leeftijd van 65 jaar

Berekening van de
fictieve rente

220.000€/12,40 =
17.742€ jaarlijkse
fictieve rente

17.742€/12 =
1.478,5€
maandelijkse
fictieve rente

Solidariteitsbijdrage

1.500€ +
1.478,5€ =
2.978,5€
➔ tarief
SB 2% t.t.z.
30,00 €

Bijdrage Riziv

1.500€ +
1.478,50€
=
2.978,50€
➔ Riziv
3,55% di.
52,49 €
Geen 3,55%
op SB!
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Regularisatie van de
studiejaren

50

Afkopen van Studiejaren – Diplomabonificatie

Overgangsperiode :

Voorbeeld afrekening regularisatie
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Loont het de moeite mijn studiejaren af te kopen ?
OVERZICHT BELASTINGSCHIJVEN als zelfstandige
(personenbelasting) AANSLAGJAAR 2021 – inkomsten 2020)

Belastingschijf

Inkomensschijf

Tarief belasting

Schijf 1

€ 0 tot €13.440

25%

Schijf 2

€ 13.440 t/m € 23.720

40%

Schijf 3

€ 23.720 t/m € 41.060

45%

Schijf 4

Meer dan € 41.060

50%
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Loont het de moeite
mijn studiejaren af te
kopen ?
Bruto
pensioen

Bruto Pensioen +
regularisatie

€ 1.450,00

€ 1.472,22

-€ 51,48

-€ 52,26

Ziv 3,55%

-€ 77,40

-€ 83,82

Bedrijfsvoorheffing

€ 1.321,12

€ 1.336,14

€ 14,62

Netto Winst

Let wel, zelfs indien u studiejaren afkoopt, zal dit
geen invloed hebben op de duurtijd van uw
loopbaan met het oog op het nemen van
vervroegd pensioen.
Stelsel voor werknemers tot 31/11/2020
Regularisatiekost voor één jaar : 1.591,80€

Fiscale winst : in functie van de marginale
aanslagvoet kan deze gaan tot 50% zijnde
780,00€.
Netto kost regularisatie : 780,00 €
Pensioen toename : 277,44€ bruto/jaar voor een
alleenstaande of 23,12€/maand (346,80€
gezinspensioen.)
Maandelijkse netto winst : 14,62€ Netto winst
op jaarbasis : 175,44€
Besluit :
U moet nog min. 4,28 jaar leven om winst te
maken (750€/175,44€ = 4,28jaar)
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TAX CALC
 een simulatie van de eindbelasting op pensioen + loon voor (toegelaten)
arbeid kan nuttig zijn
 Tax-calc ( = berekeningsmodule personenbelasting)
Via het Tax-Calc van de FOD Financiën kunt u op anonieme wijze berekenen
welk bedrag aan personenbelasting u verschuldigd bent of welke som u zal
worden teruggestort.
Vak V : pensioen → code 1211/ 1228/ 1229 + bedrijfsvoorheffing code
1225
(andere Pensioenen/Wettelijke
pensioenen/Overlevingspensioenen)
Vak IV : loon
→ code 1250 + bedrijfsvoorheffing code 1286
• Tax-on-web is de ‘online dienst’ voor de aangifte van de
personenbelasting (via het internet) en via www.myminfin.be is ‘online
beheer’ van uw elektronisch fiscaal dossier mogelijk.
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HET AANVULLEND PENSIOEN BIJ
ZELFSTANDIGEN

55

HOE WORDEN AANVULLENDE
PENSIOENEN BELAST?
 De bedragen die u terugvindt op uw pensioenfiche en op www.mypension.be zijn
brutobedragen.
 Op het ogenblik dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald, moeten nog de
volgende belastingen en sociale bijdragen worden afgetrokken:
 een RIZIV-bijdrage van 3,55 % van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen inbegrepen). Deze
bijdrage wordt door de pensioeninstelling ingehouden.
 een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw aanvullend
pensioen: ze bedraagt tussen 0 en 2 % van het totale brutobedrag (winstdeelnemingen
inbegrepen). Deze bijdrage wordt door de pensioeninstelling ingehouden.
 bedrijfsvoorheffing, die verschilt naar gelang uw pensioenplan in een kapitaal of
een rente voorziet:

 Als uw pensioenplan zo is opgebouwd dat u bij pensionering
maandelijkse renten ontvangt, wordt er maandelijks bedrijfsvoorheffing afgehouden.
U moet die maandelijkse renten ook vermelden op uw jaarlijkse belastingaangifte.
 Ontvangt u het aanvullend pensioenkapitaal in één keer, dan is de bedrijfsvoorheffing
een percentage dat afhangt van twee elementen:
 de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt;
 of uw aanvullend pensioen werd gefinancierd met werknemersbijdragen of met werkgeversbijdragen.
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HOE WORDEN AANVULLENDE
PENSIOENEN BELAST?
Bron: WikiFin
Percentage belasting (*)

Leeftijd waarop het aanvullend (*) de bedrijfsvoorheffing ligt iets hoger om rekening te houden met de gemeentebelasting
die nadien via de belastingaangifte verrekend wordt
pensioenkapitaal wordt uitbetaald
Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd
met werknemersbijdragen
· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald

vóór 1/01/1993

60 jaar

· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na

1/01/1993

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd
met werkgeversbijdragen

· 10% indien u met pensioen gaat na
een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren)
én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen
effectief actief bent gebleven
· 16,5% als u uw aanvullend

pensioen opneemt wanneer u met pensioen
gaat
→ opgelet: brugpensioen valt hier niet onder
· 20% als u uw aanvullend
pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat
· 10% indien u met pensioen gaat na

· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald

vóór 1/01/1993

61 jaar

62 jaar

· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na

1/01/1993

· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald
vóór 1/01/1993
· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na

1/01/1993

een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren)
én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen
effectief actief bent gebleven
· 16,5% als u uw aanvullend

pensioen opneemt wanneer u met pensioen
gaat
→ opgelet: brugpensioen valt hier niet onder
· 18% als u uw aanvullend
pensioen opneemt vóór u met pensioen gaat
· 10% indien u met pensioen gaat na
een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren)
én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen
effectief actief bent gebleven
· anders 16,5%
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HOE WORDEN AANVULLENDE
PENSIOENEN BELAST?
Percentage belasting (*)

Leeftijd waarop het aanvullend
pensioenkapitaal wordt
uitbetaald

(*) de bedrijfsvoorheffing ligt iets hoger om rekening te houden met de
gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend wordt
Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd
met werknemersbijdragen

Aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd
met werkgeversbijdragen
· 10% indien u met pensioen gaat na

· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald

63 jaar

vóór 1/01/1993
· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na

1/01/1993

een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren)
én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen
effectief actief bent gebleven
· anders 16,5%
· 10% indien u met pensioen gaat na

· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór

64 jaar

1/01/1993
· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na

1/01/1993
· 16,5 % m.b.t. de bijdragen betaald vóór

65 jaar

1/01/1993
· 10 % m.b.t. de bijdragen betaald na
1/01/1993

een volledige loopbaan (45 gewerkte jaren)
én u de laatste 3 jaren voor uw pensioen
effectief actief bent gebleven
· anders 16,5%

· 10 % als u de laatste 3 jaren voor uw
pensioen effectief actief bent gebleven
· anders 16,5%

De gemeentelijke belastingen (opcentiemen), die afhankelijk zijn van de gemeente waar u woont.
De vorige belastingen worden door de pensioeninstelling ingehouden bij de uitbetaling van uw kapitaal.
De gemeentelijke opcentiemen worden verrekend bij de afrekening van uw belastingen voor het jaar waarin u het kapitaal ontvangen hebt.

Als u uw aanvullend pensioen als een eenmalig kapitaal ontvangt, kan u er voor kiezen om dit te laten omzetten in een rente.
Dan wordt het op het vlak van de belastingen nog iets ingewikkelder.
- Eerst wordt het kapitaal belast zoals hiervoor beschreven.
- Nadien wordt dit netto-kapitaal omgezet in een periodieke rente.
- Dan moet u nog jaarlijks een roerende voorheffing betalen op een bedrag van 3 procent van het netto-kapitaal dat u ontving.
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Aanvullend Pensioen
VAPZ: Vrijwillig aanvullend pensioen zelfstandigen: klassiek of sociaal
IPT: Individuele Pensioen Toezegging: enkel voor vennootschappen
POZ: Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen:
enkel indien geen vennootschap

Pensioensparen
Lange termijn sparen
Spaarverzekering (niet fiscaal)

59

Aanvullend Pensioen

VAPZ- Vrijwillig aanvullend
pensioen zelfstandigen

VAPZ (Vrijwillig aanvullend pensioen zelfstandigen
klassiek of sociaal)
 Het sociale luik voorziet vaste prestatie in geval van
werkongeschiktheid en overlijden.
 Het sociaal VAPZ is voor iedereen toegankelijk ZONDER
medische acceptatie.
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Aanvullend Pensioen

VAPZ- Vrijwillig aanvullend
pensioen zelfstandigen

Klassiek VAPZ
 Zelfstandige in hoofdberoep
 Zelfstandige in bijberoep met inkomen ≥ 13.993,78 € en al drie volledige
jaren actief
 Meewerkende echtgeno(o)t(e)
 De premie betaling is VRIJ.
 Maximum 8,17 % van referte-inkomen
 Maximum premie: €3.302,77 jaarlijks, € 825,69 per trimester
 Minimum premie: € 100 jaarlijks, € 25 per trimester

Sociaal VAPZ
 Maximum 9,40% van het referte-inkomen
 Maximum premie: € 3.800,01 jaarlijks, € 950,00 per trimester
 Minimum premie: € 111,11 jaarlijks, € 27,75 per trimester
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VAPZ- Vrijwillig aanvullend
pensioen zelfstandigen

Aanvullend Pensioen
VAPZ

Sociaal VAPZ

Sparen voor je aanvullend pensioen
Extra inkomensbescherming

Fiscaal maximum

3.302,77 euro per jaar
8,17% van je netto belastbaar
beroepsinkomen van 3 jaar geleden

3.800,01 euro per jaar
9,40% van je netto belastbaar
beroepsinkomen van 3 jaar geleden

Fiscaal voordeel

Premies zijn aftrekbaar als beroepskost
Korting op je sociale bijdragen

Premies zijn aftrekbaar als beroepskost
Korting op je sociale bijdragen

Rendement

Gewaarborgd rendement
Variabele winstdeelname

Gewaarborgd rendement
Variabele winstdeelname

Vergoeding voor inkomensverlies

Bij invaliditeit
Tijdens je moederschapsrust

Verdere pensioenopbouw

Bij arbeidsongeschiktheid
Bij invaliditeit

Geboortepremie

€ 250

Gunstige eindbelasting

Jaarlijks voordelige fictieve rente
Geen verzekeringstaks

Jaarlijks voordelige fictieve rente
Geen verzekeringstaks

Pensioenkapitaal

100% van je premie wordt gebruikt voor
je pensioen

90% van je premie wordt gebruikt voor
je pensioen, 10% gaat naar een
solidariteitsfonds
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Aanvullend Pensioen

VAPZ- Vrijwillig aanvullend
pensioen zelfstandigen

VAPZ Fiscaliteit van de premie
 Bij storting: geen premietaks van 4,40 %
 Fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting als bedrijfslast en dus aan
marginaal tarief. Dit kan een voordeel opleveren tot 50 %
 Fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast
 Dit kan een voordeel op sociale bijdragen opleveren van 20,5 %
 Premie moet betaald zijn vóór 31/12

COVID-19
 Als de zelfstandige uitstel van betaling van sociale bijdragen 2020 en
regularisatie bijdragen 2018 bekomt is de premie 2020 voor het VAPZ
uitzonderijk toch fiscaal aftrekbaar.
 Circulaire 2020/C/126 over het uitstel van betaling van sociale bijdragen
voorzelfstandigen.
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Aanvullend Pensioen

VAPZ- Vrijwillig aanvullend
pensioen zelfstandigen

VAPZ Fiscaliteit van het kapitaal
Fiscaliteit bij uitbetaling: zeer gunstig systeem!
 Het kapitaal wordt omgezet in een fictieve rente die gedurende 10 of 13
jaren bij het inkomen (wettelijk pensioen) wordt gevoegd en zo mee
wordt belast. De fictieve rente bedraagt 4% of 5% van het kapitaal.
 Rizivbijdrage 3,55 %
 Solidariteitsbijdrage van max 2%

Lalieux (PS) wil houders aanvullend pensioen meer laten betalen
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Aanvullend Pensioen

IPT - Individuele Pensioen
Toezegging

Individuele Pensioen Toezegging
Doel:
 Sparen voor het aanvullend pensioen
 Genieten van de fiscale voordelen van de ‘IPT’.

Doelgroep: Vennootschap voor zijn zaakvoerder of bestuurder die een
maandelijkse (regelmatige) bezoldiging ontvangt uit de vennootschap.

Premie:
 Afhankelijk van de 80%-regel
 Periodieke premies
 Eénmalige premies (back service/koopsom of inhaalpremie)
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Aanvullend Pensioen

IPT - Individuele Pensioen
Toezegging

Fiscaliteit 80% regel
80%-regel = de zelfstandige mag een aanvullend pensioen opbouwen zodanig dat na de
pensioenleeftijd zijn inkomen maximaal 80% van zijn laatste normale bruto jaarloon
bedraagt.
Fiscaliteit bij storting (op de premie): 4,4% premietaks op iedere premie
Fiscaal voordeel: De premies zijn aftrekbaar als bedrijfslast en genieten dus het fiscaalvoordeel
in de vennootschapsbelasting.
Inhaalpremies (backservice) zijn ook volledig fiscaal aftrekbaar binnen de limieten van de 80 %
regel.

Wijninckxtaks: U moet de bijzondere socialezekerheidsbijdrage betalen als u een “hoog” aanvullend
pensioen opbouwt.
De bijzondere bijdrage van 3 % moet betaald worden zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen
het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Dit maximum wettelijk pensioen noemt
men de ‘pensioendoelstelling’, en bedraagt momenteel 78.453,60 euro op jaarbasis.
Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) berekent voor elke werknemer en
zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullend pensioenplan of een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is.
 Is dat het geval, dan krijgt de rechtspersoon of vennootschap in de loop van de maand oktober een oproep
om vóór 31 december de bijzondere socialezekerheidsbijdrage te betalen aan het RSZ (loontrekkenden) of het
RSVZ (zelfstandigen).
 Op de website van de Databank aanvullende pensioenen (DB2P) kunnen werkgevers en vennootschappen
checken hoeveel hun Wijninckx-bijdrage bedraagt: www.db2P.be.
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Aanvullend Pensioen

IPT - Individuele Pensioen
Toezegging

IPT : Fiscaliteit van het Kapitaal
Fiscaliteit bij uitbetaling
 Rizivbijdrage 3,55%

 Solidariteitsbijdrage van max 2%
 Belasting op het eindkapitaal:
 10 % op de pensioenleeftijd vanaf 65 jaar en gewerkt tot 65 jaar
 16,5 % indien voor 65 jaar of niet tot 65 jaar gewerkt
 Gemeentebelasting
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Aanvullend Pensioen

POZ - pensioenovereenkomst voor
zelfstandigen

Enkel toegankelijk voor zelfstandigen niet in vennootschap
Doel
 sparen voor het aanvullend pensioen
 genieten van de fiscale voordelen van het POZ

POZ: Fiscaliteit van de premie
 Bij storting: premietaks van 4,40 %
 Fiscaal voordeel
 Fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting
 Belastingvermindering = 30 %
 Aangepaste 80 % regel van toepassing
 Op basis van gemiddeld inkomen over drie voorgaande jaren
 Backservice mogelijk over loopbaan sinds 1/01/2018

Fiscaliteit van het kapitaal
 Belasting op het eindkapitaal: 10 % op de pensioenleeftijd
 Rizivbijdrage 3,55 %
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Aanvullend Pensioen

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen
Doel
 sparen voor het aanvullend pensioen
 genieten van de fiscale voordelen van het ‘pensioensparen’
Doelgroep
 Zelfstandige als privépersoon
Premie
 Max. €990 ongeacht het inkomen of € 1.270.
Fiscaliteit bij storting
 Geen premietaks
Fiscaal voordeel
 30 % van de premie =< 990 € max 297€ (2020)
 25 % van de premie > 1270 € max 317,50€(2020)
Fiscaliteit bij uitbetaling
 8% anticipatieve heffing op 60 jaar of op de 10e‘verjaardag’ van het contract indien
verzekeringnemer > 55 jaar bij onderschrijving.
 Deze belasting is bevrijdend.
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Aanvullend Pensioen

Lange Termijn sparen

Lange Termijn sparen
Doel
 sparen voor het aanvullend pensioen.
 genieten van de fiscale voordelen zoals die van een hypothecair krediet.

Doelgroep
 Zelfstandige als privépersoon die geen hypothecair krediet (meer) heeft
Premie
 Max € 2.390 afhankelijk van het inkomen
Fiscaliteit bij storting
 2% premietaks
Fiscaal voordeel
 30%, dus maximaal € 717 in 2020
Fiscaliteit bij uitbetaling
 10% van de reserve op 60 jarige leeftijd van verzekeringsnemer of op de 10e‘verjaardag’ van
het contract indien nemer > 55 jaar bij onderschrijving.
 Deze belasting is bevrijdend.
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Aanvullend Pensioen

Niet Fiscaal Sparen

Niet Fiscaal sparen
Doel
 Tijdens en na de loopbaan gemoedsrust bieden door een extra spaarpotje op te bouwen
nadat alle fiscale voordelen al uitgeput zijn.

Doelgroep
 Zelfstandige als privépersoon
Fiscaliteit bij storting
 2% premietaks
Fiscaal voordeel
 Geen premietaks
Fiscaliteit bij uitbetaling
 T21: roerende voorheffing indien duurtijd minder is dan 8 jaar
 T23: geen roerende voorheffing
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Aanvullend Pensioen

Fiscale Ranking

Klassement ifv. rendement
1.(sociale) VAPZ
2.IPT
3.Pensioensparen(0 →990 euro)
 →30%-belastingvermindering-0%-premietaks-0%-winstdelingstaks-8%-anticipatieve heffing:
→22%

4.Langetermijnsparen(individuele levensverzekering met attest 281.62)
 →30%-belastingvermindering-2%-premietaks(-9,25%-winstdelingstaks) -10%-anticipatieve
heffing
→18%

5.POZ
 →30%-belastingvermindering-4,4%-premietaks(-9,25%-winstdelingstaks) -10%personenbelasting-5,55% ZIV+SOL-bijdrage
→10%

6.Niet Fiscaal sparen: Belastingvrij
 →2%-premietaks, 0%-winstdelingstaks, 0%-roerende voorheffing(tak21: na8 jaar, of
mits130%-overlijdensdekking)
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Aanvullend Pensioen

Bescherming

Bescherming bij arbeidsongeschiktheid
 In geval van werkongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of een ziekte en na het verstrijken van de
carens tijd betaalt de verzekerde geen premies meer. Deze bijkomende verzekering zal gedurende de
volledige periode van werkongeschiktheid en invaliditeit de premies verder betalen.
 Zo blijft het pensioenkapitaal verder opbouwen en blijven de andere waarborgen ook verzekerd.
 Carens tijd: periode waarin de verzekeraar nog geen dekking geeft.
 Momenteel minimum 30 dagen = eigen risicotermijn
 Premie 100% aftrekbaar

Vervangingsinkomen/gewaarborgd inkomen
 In geval van werkongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of een ziekte en na het verstrijken van de
carens tijd betaalt de verzekeraar een maandelijkse rente uit.
 De rente die kan worden verzekerd mag maximaal 80 % bedragen van het bruto inkomen.
 Minimum graad van arbeidsongeschiktheid is 25 %, vanaf 67 % arbeidsongeschiktheid is de tussenkomst
gelijk aan 100 %.
 Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt het maandelijks uit te betalen bedrag pro rata de graad van
arbeidsongeschiktheid toegekend.

 De carenstijd kan worden afgekocht (Engelse franchise)
 Premie 100% aftrekbaar
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Aanvullend Pensioen

Bescherming

Overbruggingsrente
 Bij werkongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of een ziekte en na het
verstrijken van de carenstijd betaalt de verzekeraar een tijdelijke maandelijkse
rente uit om de vaste kosten (huur, leasing,…) van de zelfstandige of de
vennootschap te vergoeden.
 Beperkte tussenkomst van maximaal 1.000 € per maand
 Beperkt tot maximaal 3 jaar
 Fiscaal voordeel : aftrekbaar als beroepskosten
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Aanvullend Pensioen

Bescherming

Omzetverzekering
Doel
 Gemoedsrust tijdens de loopbaan bieden door de omzet van de vennootschap te
vergoeden

 Elke vennootschap met een intellectuele activiteit (geen handenarbeid)
 Arbeidsongeschiktheidsrente aan de vennootschap om het verlies aan omzet van
de vennootschap te dekken. De hoogte van de te verzekeren rente wordt bepaald
op basis van voor te leggen bewijsstukken
 = De gemiddelde omzet van de voorbije 3 jaar geldt als acceptatie

 Opgelet ! Max.60 % van de omzet –rente die al verzekerd is voor zaakvoeder in
gewaarborgd inkomen
 Premies 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost
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https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/leaving_belgium/index.html
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Wij danken u voor uw aandacht…

Fediplus vzw
Belliardstraat 20
1040Brussel

Heeft u vragen?.. contacteer ons…
www.fediplus.be

info@fediplus.be

77

