
Aanvullend pensioen - wijzigingen aan de berekening van de 80% regel  

Eerstdaags zal u wellicht van uw makelaar weer de vraag krijgen naar uw loongegevens om de 80%- 
regel te kunnen berekenen inzake de opbouw van uw individuele pensioentoezegging (IPT). Dit zodat 
u voor het einde van het jaar nog eventuele (aanvullende) premies kan storten. 

Echter, dit jaar zou u wel eens voor een minder aangename verrassing kunnen komen te staan. 

Vooraf : als we hierna spreken over een welbepaald jaar, dan gaat het om het inkomstenjaar 
verbonden aan een aanslagjaar. Zo betekent het ‘jaar 2021’ het inkomstenjaar 2021 verbonden aan 
het aanslagjaar 2022. 

1 Waarover gaat het ? 

Als uw vennootschap premies betaalt voor de opbouw van een individuele pensioentoezegging 
(afgekort IPT) dan moeten die premies om fiscaal als aftrekbaar te worden beschouwd voldoen aan 
de zogenaamde ‘80%-grens’. 

Deze 80%-grens stelt dat uw wettelijk pensioen en uw aanvullend (extralegale) pensioen samen niet 
meer mogen bedragen dan 80 % van uw ‘normale’ bruto-bezoldiging van het laatste jaar. Deze 80%-
grens bepaalt dus de hoogte van het op te bouwen pensioenkapitaal en in functie daarvan worden 
dan de jaarlijkse premies berekend. Indien deze 80%-grens overschreden wordt, kan uw 
vennootschap die deze premies betaalt het gedeelte van de premie waardoor de grens overschreden 
wordt fiscaal niet als beroepskost in aftrek nemen. 

Bij de berekening van de 80%-grens wordt aldus – onder andere –  rekening gehouden met het 
wettelijk pensioen. Dat wettelijk pensioen wordt voor deze doeleinden geraamd op forfaitaire wijze;  

Voor de jaren tot en met  2020 werd het wettelijk pensioen  geraamd als 25% van de laatste bruto-
bezoldiging  (die van 2020) met daarbij telkens een minimum- en maximumgrens.  

Vanaf het jaar 2021 tot aan de wettelijke pensioenleeftijd wordt dit geraamd op 50% van de 
jaarlijkse bruto-bezoldiging (eveneens met een minimum- en maximumgrens) 

Deze wijziging werd doorgevoerd ten gevolge van de aanpassing van de ‘harmonisatie-coëfficiënt’ bij 
de berekening van het wettelijk pensioen als zelfstandige. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit 
tussen het gedeelte van de sociale bijdragen die naar de sector pensioenen gaat bij zelfstandigen, ten 
opzichte van het gedeelte van de sociale bijdragen die naar de sector pensioenen gaat bij 
loontrekkenden. Vanaf 2021 is deze verhouding 1 geworden. Vanuit de sociale bijdragen voor 
zelfstandigen gaat nu evenveel naar de sector pensioenen als bij de loontrekkenden. Kort door de 
bocht zou men dus kunnen stellen dat vanaf het jaar 2021 voor elk toekomstig jaar waarin het 
wettelijk pensioen wordt opgebouwd er bij een vergelijkbare bruto-bezoldiging evenveel pensioen 
wordt opgebouwd als bij een werknemer. 

2. Gevolgen 

Voor de jaren tot en met 2020 verandert er niks voor de berekening van de 80%-grens en voor de 
fiscaal aftrekbare premies betaald tot en met 2020. 

Maar vanaf 2021 verandert de berekening van de 80%-grens in negatieve zin, in die zin dat het 
maximaal op te bouwen kapitaal ineens een stuk lager zal liggen dan op basis van de vroegere 
berekeningen.  



Doordat de forfaitaire berekeningswijze van het wettelijke rustpensioen wordt aangepast van 25% 
naar 50%, impliceert dit dat de 80%-grens naar beneden wordt gehaald waardoor er minder 
aanvullend pensioenkapitaal kan worden opgebouwd. 

Voor de jaren vanaf 2021 zal bij een gelijkblijvende bruto-bezoldiging minder fiscaal aftrekbare 
premies kunnen worden gestort bij de verzekeraar en zal er dus minder aanvullend pensioen kunnen 
worden opgebouwd.  

3. Wat met reeds betaalde premies ? 

De fiscus heeft heel laat gecommuniceerd over deze aanpassing, nl. pas op 31 maart 2022 via een 
Circulaire. Er is ook enige tijd onzekerheid geweest over de concrete toepassing ervan. 

Gevolg is dat de premies voor 2021 berekend werden op basis van de oude methode, nl. met gebruik 
van een forfaitair wettelijk pensioen van 25% van de normale bruto-bezoldiging. Dit had 50% moeten 
zijn. Maar niemand, ook niet de verzekeraar, was hiervan op de hoogte.  

Inmiddels zijn berekeningsprogramma’s bijgesteld en kan berekend worden wat voor 2021 de premie 
had moeten zijn. Het is dus denkbaar dat in vele gevallen er teveel betaald zal zijn geweest. Het 
overschrijden van de maximale premie heeft als gevolg dat dit surplus normaal fiscaal als een niet-
aftrekbare kost wordt beschouwd en dus een verworpen uitgave vormt voor de vennootschap. 

Maar de fiscus laat, bij wijze van administratieve tolerantie, toe om het teveel betaalde bedrag in 
2021 over te dragen naar het jaar 2022. Indien er dus teveel betaald werd in 2021, mag dat als 
betaalde premie voor het jaar 2022 gebruikt worden. Hierdoor zal de in 2022 aftrekbare premie 
weliswaar nog een stuk lager komen te liggen dan de wettelijk toegelaten premie omdat nog 
rekening moet worden gehouden met het gedeelte dat werd overgedragen van 2021. Werd er 
inmiddels al teveel betaald voor 2022, dan mag dit surplus eveneens overgedragen worden naar 
2023. 

Er is inmiddels een addendum bij de circulaire die een aantal verschillende situaties behandelt. 

4. Gemengde loopbaan? Bijkomende vervelende aanpassing… 

Als bij de berekening van de 80%-grens rekening wordt gehouden met een periode van maximaal 10 
jaar voorafgaand aan de loopbaan als zelfstandige (bijv. als werknemer), dan is er nog een  
bijkomende aanpassing. 

In het verleden werd het wettelijk pensioen voor deze periode van maximaal 10 jaar voorafgaand 
aan de loopbaan als zelfstandige, ook forfaitair berekend op basis van 25% van de laatste normale 
bruto-bezoldiging. 

Een beetje out of the blue stelt de fiscus nu in haar Circulaire dat dit wettelijk pensioen ook moet 
berekend worden op 50% van de laatste normale bruto-bezoldiging. Dit principe werd echter 
decennialang door geen enkele verzekeraar zo toegepast en door de fiscus werd in het verleden geen 
opmerking over gemaakt. 

Maar deze aanpassing zorgt voor zelfstandigen met een gemengde loopbaan bijkomend ervoor dat 
het op te bouwen kapitaal nog lager zal uitvallen ten opzichte van vroeger. Met als gevolg dat er in 
de toekomst slechts lagere premies kunnen worden betaald en fiscaal in aftrek kunnen worden 
gebracht. 



Weet wel dat deze aanpassing enkel speelt voor de individuele pensioentoezegging, en niet voor de 
andere tweede pijler pensioenregelingen zoals het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 
(VAPZ) Daar blijft alles ongewijzigd . 

Complex of abstract zal u zeggen? Akkoord. Er doemen nog bijkomende technische problemen op die 
wij u willen besparen. Het staat buiten kijf dat de opbouw van een extralegaal aanvullend pensioen 
altijd een belangrijke fiscale optimalisatie is geweest voor zelfstandigen en bedrijfsleiders. Conclusie 
is dat aan deze fiscale regeling nu werd gesleuteld waardoor heel wat vennootschappen finaal 
minder premies kunnen storten voor hun bedrijfsleiders, met als gevolg dat er vanaf heden minder 
aanvullend pensioenkapitaal kan worden opgebouwd.  


