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KERNCIJFERS

3,8 miljoen begunstigden in 2019

= 75 % van de actieve bevolking   

Totale verworven reserves in 2019: 85,6 miljard euro 

• 10 % van de bedrijfsleiders = verworven reserves van nagenoeg 
460.000 euro tot 16,5 miljoen euro

• 10 % van de werknemers = reserves van niet meer dan 500 euro 
• 10 % van de werknemers = reserves van nagenoeg 200.000 euro 

tot 8 miljoen euro

Aanvullende pensioenen betaald in 2017 aan gepensioneerden

• 70 % van de gepensioneerden = 10 % van de bedragen
• 1 % van de gepensioneerden = 20 % van de bedragen

Fiscale stimulans: 100 % aftrek van de stortingen, zoals voor de 
wedden

5,2 miljard euro stortingen in 2018 

Sociale stimulans: verminderde bijdragepercentages 

Theoretische bijdragederving van 611,6 miljoen euro (werknemers) 
en 254,9 miljoen euro (zelfstandigen) in vergelijking met de 
gewone bijdragen (raming 2018)
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Aanvullende pensioenen – 
Doeltreffendheid van het 
overheidsbeleid inzake sociale 
en fiscale stimulansen
Om de opbouw van aanvullende pensioenen aan te moedigen, voorziet de wetgever in sociale 
stimulansen (verlaagde sociale bijdragen) en fiscale stimulansen (onder andere voor 100 % fiscaal 
aftrekbare stortingen).

In 2019 waren er 3,8 miljoen mensen aangesloten bij aanvullende pensioenen, d.i. ongeveer 75 % 
van de totale beroepsbevolking, werknemers en zelfstandigen samen. De door de aangeslote-
nen verworven reserves beliepen 85,6 miljard euro.

Het Rekenhof stelt echter een grote ongelijkheid vast bij de spreiding van die reserves. Van de 
werknemers die de pensioenleeftijd naderen, heeft 10 % verworven reserves van maximum 
443,8 euro voor hun loopbaan als werknemer, terwijl 10 % reserves heeft tussen 200.000 euro 
en 8 miljoen euro. In 2017 genoot 1 % van de gepensioneerden 20 % van het totaalbedrag van 
de gestorte aanvullende pensioenen, terwijl 70 % van de gepensioneerden samen 10 % van de 
gestorte aanvullende pensioenen ontving.

Het Rekenhof stelt enerzijds vast dat het aanvullend pensioen voor de meesten slechts een be-
scheiden aanvulling is op het wettelijke pensioen en anderzijds dat het overheidsbeleid aan een 
kleine groep rechthebbenden ruime mogelijkheden biedt om de sociale en fiscale druk te opti-
maliseren. Het ontbreken van een maximumbedrag in verschillende regelingen voor aanvullende 
pensioenen vermindert de facto het niveau van de sociale en fiscale lasten van de hoogste inko-
mens, wat verder gaat dan de expliciete wens van de wetgever.

Dat beleid van optimalisering van de inkomsten heeft een impact op de overheidsfinanciën. De 
theoretische inkomstenderving qua sociale bijdragen kan worden geraamd op 611,6 miljoen 
euro voor de werknemers en op 254,9 miljoen euro voor de zelfstandigen (gegevens 2018). Voor 
elk statuut heeft ongeveer 100 miljoen euro van die jaarlijkse inkomstenderving de opbouw van 
hoge aanvullende pensioenen in de hand gewerkt (via stortingen van meer dan 30.000 euro op 
jaarbasis). De fiscale impact kan bij gebrek aan indicatoren niet worden becijferd. In 2018 heb-
ben de werkgevers en de ondernemingen met zelfstandige bedrijfsleiders voor 5,2 miljard euro 
aan stortingen voor aanvullende pensioenen gedaan. Een deel van die stortingen kan echter ten 
onrechte in mindering zijn gebracht op de belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting.

De reguleringsmechanismen van dat overheidsbeleid worden immers noch op fiscaal, noch op 
sociaal vlak doeltreffend toegepast. 

Op fiscaal niveau kan de FOD Financiën de 80 %-regel (die de aftrekbaarheid van de als be-
roepskosten gestorte premies beperkt) moeilijk controleren omdat een aantal parameters die 
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onontbeerlijk zijn voor de berekening ervan, nog altijd niet zijn vastgelegd bij koninklijk besluit. 
Deze oude regel, die moeilijk toe te passen en te controleren is, is niet meer geschikt voor de 
huidige situatie inzake aanvullende pensioenen. Nochtans had een ad-hocwerkgroep een ver-
eenvoudigde versie voorgesteld in 2004. 

Bovendien past de FOD Financiën niet doeltreffend de fiscale sanctie toe ingeval er geen aan-
gifte (of een niet-conforme aangifte) wordt gedaan in DB2P, de door Sigedis beheerde databank 
inzake aanvullende pensioenen. De sanctie bestaat erin de aftrekbaarheid van de stortingen to-
taal te verwerpen, maar staat niet in verhouding tot de vastgestelde nalatigheid en treft niet 
noodzakelijk de in gebreke blijvende aangever. Daartoe zou de FOD Financiën bij Sigedis de ge-
gevens moeten opvragen die nodig zijn om de sanctie te kunnen toepassen, maar dat gebeurt 
niet. In het algemeen heeft de FOD Financiën niet de nodige stappen gezet naar Sigedis en naar 
de werkgroep DB2P toe om de gegevens te verkrijgen aan de hand waarvan hij de aftrekbaarheid 
van de gestorte premies gericht zou kunnen controleren (opsporing van eventueel misbruik van 
de backservice, aparte gegevens over de winstdeelnemingen enz.).

Het Rekenhof beveelt de wetgever aan een regeling goed te keuren die de aftrekbaarheid van 
de stortingen beperkt. Die regeling moet eenvoudig zijn en afgestemd op de huidige situatie 
inzake aanvullende pensioenen. Daarnaast beveelt het de wetgever ook aan de huidige fiscale 
sanctie te vervangen door een administratieve sanctie die evenredig en makkelijker toe te pas-
sen is.

Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan deel te nemen aan de technische werkgroep 
DB2P en te verduidelijken welke gegevens hij nodig heeft om zijn controles inzake aanvullende 
pensioenen uit te voeren.

Het reguleringsmechanisme op sociaal niveau, namelijk de Wijninckx-bijdrage (die erin bestaat 
een bijkomende bijdrage van 3 % toe te passen op de vermeerdering van de reserves van de aan-
vullende pensioenen in geval van een hoog aanvullend pensioen), faalt evenzeer. Als gevolg van 
een recente wijziging in de berekeningswijze ervan, zijn de ontvangsten uit sociale bijdragen ge-
daald. Bovendien moeten voortaan erg hoge verworven reserves worden gehaald om die bijdra-
ge verschuldigd te zijn (voor een aangeslotene met 30 jaar anciënniteit belopen ze bijvoorbeeld 
nagenoeg een miljoen euro). In een dergelijke context is het ondoeltreffend om een bijdrageper-
centage van 3 % te handhaven. Als de klassieke socialebijdragepercentages zouden zijn toege-
past in plaats van het percentage van 3 %, zou dat 53,3 miljoen euro aan bijkomende ontvangsten 
hebben opgeleverd voor het Globaal Beheer van de werknemers en 11,2 miljoen euro voor het 
Globaal Beheer van de zelfstandigen (gegevens 2019).

Het Rekenhof beveelt aan de klassieke socialebijdragepercentages toe te passen wanneer de 
Wijninckx-drempel wordt overschreden.

Die vaststellingen passen in een context van gebrek aan eenheid in het beheer van de gegevens 
over de aanvullende pensioenen. De gegevens over de toezeggingen, de premies en de reserves 
zitten in DB2P (beheerd door Sigedis); de gegevens over de betalingen van de prestaties zitten 
in het pensioenkadaster (beheerd door de Federale Pensioendienst). Er is geen koppeling tus-
sen die twee databanken. Dit beheer door twee verschillende entiteiten is niet doeltreffend. In 
2017 werd nagenoeg de helft van de in DB2P opgenomen verworven reserves niet aangegeven in 
het kadaster op het moment van de betaling.
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Het Rekenhof beveelt de wetgever aan het beheer van alle gegevens over de aanvullende 
pensioenen (ook de gegevens over de betaling van de prestaties) toe te vertrouwen aan één 
enkele actor.
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Hoofdstuk 1 

Inleiding
1.1 Aanvullende pensioenen 

Aanvullende pensioenen vormen de twee pijler van het Belgische pensioensysteem, als aan-
vulling op het wettelijke pensioen (eerste pijler). 

De eerste, verplichte, pijler wordt gefinancierd door verdeling: de huidige sociale bijdragen 
financieren de huidige pensioenen. De tweede pijler wordt opgebouwd door kapitalisatie 
van premies gestort in beroepscontext (door de werkgever voor zijn werknemers, door een 
vennootschap voor haar bedrijfsleider(s) of door een zelfstandige als natuurlijk persoon).

In 2019 waren 3,8 miljoen personen aangesloten bij een aanvullend pensioen. De verworven 
reserves, d.w.z. de bedragen waarop deze op een bepaald moment recht hebben overeen-
komstig het reglement of de pensioenovereenkomst, belopen 85,6 miljard euro voor dat-
zelfde jaar1. 

Door het aanvullend pensioen te reorganiseren wilde de wetgever2 die tweede pijler uitbrei-
den tot zoveel mogelijk werknemers en zelfstandigen om deze personen bij hun pensioen 
“in staat te stellen om een levensstandaard te behouden die beter overeenstemt met hun le-
vensstandaard als beroepsactieve”3. Daarom moet de tweede pijler een aanvullend inkomen 
bij het pensioen verstrekken. Voor zelfstandigen is de doelstelling meer bepaald dat ze via 
de storting van hun premies een pensioen (eerste en tweede pijler samen) zouden kunnen 
krijgen dat gelijkwaardig is met dat van werknemers. 

Er is nood aan een adequate financiering gedurende de hele loopbaan om ervoor te zorgen 
dat aanvullende pensioenen een betekenisvolle aanvulling op het wettelijk pensioen zou-
den vormen4. 

1 Sigedis, DB2P, gegevens 2019.
2 Parl. St. Kamer, 14 november 2002, DOC 50 2124/001, Ontwerp van programmawet (I); Parl. St. Kamer, 5 juli 2001, 

DOC 50 1340/001, Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en betreffende de fiscale regeling ervan en 
bepaalde aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; Parl. St. Kamer, 19 januari 2018, DOC 54 2891/001, Wet-
sontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen 
voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers, 
www.dekamer.be.

3 Parl. St. Kamer, 19 januari 2018, DOC 54 2891/001, op. cit., algemene toelichting, p. 4.
4 Er bestaan hoofdzakelijk twee types aanvullende pensioenen: de types “vaste bijdragen” (het bedrag van de pre-

mies is vooraf bepaald) en de types “vaste prestaties” (het bedrag van het kapitaal of van de op termijn te betalen 
rente is vastgelegd, zie artikel 3, § 1, 14° en 15). De pensioenen van het type “vaste bijdragen” zijn in de meer-
derheid (93 % van de bedrijfsleiders in 2017 en 76 % van de werknemers in 2019). Zie FSMA, Tweejaarlijks vers-
lag betreffende het aanvullend pensioen voor zelfstandigen en zelfstandige bedrijfsleiders, oktober 2019; De tweede  
pensioenpijler in beeld. Aanvullende pensioenen toegelicht. Situatie op 1 januari 2019, www.fsma.be.

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/2124/50K2124001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/1340/50K1340001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/50/1340/50K1340001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2891/54K2891001.pdf
http://www.dekamer.be
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/verslag_wapbl_092019_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/verslag_wapbl_092019_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/sectoroverzicht_2019.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/Pensioenen/sectoroverzicht_2019.pdf
https://www.fsma.be/nl
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De aanvullende pensioenen worden uitbesteed aan een pensioeninrichting. Enkel verze-
keringsondernemingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP, wettelijke 
benaming van pensioenfondsen) die door de FSMA5 zijn erkend, mogen in die hoedanig-
heid optreden. 

1.2 Verschillende types aanvullende pensioenen 

1.2.1 Werknemers
De wet van 28 april 2003 (WAP) heeft het stelsel van aanvullende pensioenen voor werk-
nemers gereorganiseerd6. Deze wet definieert aanvullende pensioenen als “het rust- en/of 
overlevingspensioen bij overlijden van de aangeslotene vóór of na de pensioenleeftijd, of de er-
mee overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in een pensioenreglement of een 
pensioenovereenkomst bepaalde verplichte stortingen worden toegekend ter aanvulling van 
een krachtens een wettelijke socialezekerheidsregeling vastgesteld pensioen” en de aanvul-
lende pensioentoezegging als “de toezegging van een aanvullend pensioen door een inrichter 
aan één of meerdere werknemers en/of hun rechthebbenden” 7.

De aanvullende pensioentoezegging wordt ingesteld door een “inrichter”8, hetzij de 
werkgever (bedrijfsplan) hetzij een organisatie die de sector vertegenwoordigt (sectoraal 
plan9). Het kan om een collectieve toezegging gaan (voor alle personeelsleden of een deel 
ervan; men spreekt dan van “pensioenreglement”) of om een toezegging van occasione-
le en niet-systematische aard (individuele pensioentoezegging; men spreekt dan van een 
"pensioenovereenkomst")10. 

Naast deze aanvullende pensioentoezegging kunnen werknemers sinds 2018 aansluiten bij 
het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)11. Dit nieuwe type van aanvullend 
pensioen stelt werknemers van wie de werkgevers geen aanvullend pensioen hebben opge-
bouwd, in staat er een op te bouwen, of, als dat aanvullend pensioen laag is, het aan te vul-
len met een deel van hun loon. Een werknemer kan tot 3 % van zijn referentieloon storten. 

1.2.2 Zelfstandigen 
Zelfstandigen kunnen kiezen tussen verschillende soorten aanvullende pensioenen:

• het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), waarvan het premiebedrag door 
de wetgeving wordt beperkt tot een bepaald percentage van de beroepsinkomsten12; 

5 De Financial Services and Markets Authority (FSMA) is een autonome overheidsinstelling en de opvolger van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). De controle van de financiële sector gebeurt 
sinds 2011 door de FSMA en de Nationale Bank van België (NBB).

6 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP).

7 Artikel 3, § 1, van de WAP.
8 Artikel 3, § 1, 5°, van de WAP.
9 Dat stelsel wordt ingesteld op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die in een paritair comité werd 

gesloten.
10 Artikel 3, § 1, 3° en 4°, van de WAP.
11 Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse 

bepalingen inzake aanvullende pensioenen. 
12 Artikel 44 van de programmawet (I) van 24 december 2002. In 2019 was de jaarlijkse storting van maximum 8,17 % 

van de netto belastbare beroepsinkomsten geplafonneerd op 3.256,87 euro. 
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• de individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders, bestemd voor bestuurders/
beheerders van een vennootschap met zelfstandigenstatuut (zonder beperking inzake 
bedrag)13; 

• de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ); dit aanvullend pensioen voor zelf-
standigen natuurlijke personen, voor meewerkende echtgenoten en voor zelfstandige 
helpers bestaat sinds 201814.

Er is cumulatie toegestaan tussen de combinatie VAPZ/toezegging voor bedrijfsleider of 
VAPZ/POZ. 

1.3	 Sociale	 en	fiscale	 stimulansen	voor	de	opbouw	van	aanvullende	
pensioenen

Werkgevers en zelfstandigen bouwen op vrijwillige basis aanvullende pensioenen op. De 
wetgever biedt sociale en fiscale stimulansen om daartoe aan te sporen.

1.3.1	 Sociale	stimulansen	en	Wijninckx-bijdrage

1.3.1.1 Verminderde werkgeversbijdragen op stortingen voor werknemers
De sociale stimulans bestaat erin een verminderd percentage van werkgeversbijdragen van 
8,86 %15 in plaats van 25 %16 toe te passen. Deze “bijzondere socialezekerheidsbijdrage” werd 
in 1989 in het leven geroepen en de ontvangsten zijn bestemd voor het Globaal Beheer van 
de werknemers17. 

1.3.1.2 Geen bijdragen op de stortingen voor zelfstandigen 
Er is bij de zelfstandigen geen equivalent voor de sociale stimulans zoals die bij werknemers 
wordt toegepast. De bijdragen die van toepassing zijn bij zelfstandigen, slaan uiteraard op 
hun inkomsten en niet op hun lonen. In tegenstelling tot de toestand bij werknemers wordt 
geen bijdrage noch bijdragevermindering toegepast op de premies die ze storten voor hun 
aanvullende pensioenen. Dat ontbreken van een stimulans is echter gunstig voor hen aan-
gezien het er enigszins op neerkomt dat op die premies een tarief van 0 % wordt toegepast 
in plaats van de normale tarieven die op hun inkomsten van toepassing zijn (14,16 % en 
20,5 %18).

13 Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, Titel 4: Aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders.
14 Wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een 

aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en 
voor de zelfstandige helpers.

15 Artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers.

16 Administratieve instructies van de RSZ (basiswerkgeversbijdrage van 19,88 % en loonmatiging van 5,12 % in 2019).
17 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) globaliseert de financiële middelen die worden toegekend aan de so-

ciale zekerheid van de werknemers (bijdragen, subsidies van de Staat, alternatieve financiering). Die middelen 
worden vervolgens verdeeld over de sectoren naargelang van hun thesauriebehoeften. 

18 Voor een zelfstandige in hoofdberoep bedragen de socialebijdragepercentages in 2019 20,5 % op de inkomens-
schijf van 0 tot 59.795,61 euro, 14,16 % voor de inkomensschijf van 59.795,62 tot 88.119,80 euro. Daarboven is een 
bijdrage van maximum 4.231,92 euro verschuldigd. 
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1.3.1.3 Wijninckx-bijdrage
De sociale stimulans van de vermindering van de werkgeversbijdragen wordt sinds 2012 ge-
temperd door een extra bijzondere bijdrage van 3 % die van toepassing is op de grote aan-
vullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen (afgezien van de aangeslotenen bij 
het VAPZ)19. Die “Wijninckx-bijdrage” gaat naar het Globaal Beheer van de zelfstandigen20 
en dat van de werknemers. Ze wordt geïnd door respectievelijk het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ). 

1.3.2 Fiscale stimulansen en 80 %-regel

1.3.2.1 Werknemers
Werkgevers kunnen de stortingen voor het opbouwen van een aanvullend pensioen aftrek-
ken op dezelfde wijze als de gewone bezoldigingen. Dat voordeel wordt echter beperkt door 
de 80 %-regel die stelt dat het totaal van de jaarlijkse renten niet meer mag bedragen dan 
80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging, en moet worden berekend op basis van 
de normale duur van een beroepswerkzaamheid21 (zie hoofdstuk 3). 

1.3.2.2 Zelfstandigen
De premies die aan de pensioeninrichtingen worden gestort en die als beroepskosten wor-
den afgetrokken, verminderen de belastbare grondslag van de vennootschappen die zor-
gen voor een aanvullend pensioen voor hun zelfstandige bedrijfsleiders, alsook die van de 
VAPZ-aangeslotenen, waardoor deze tegelijk minder belastingen en minder klassieke soci-
ale bijdragen moeten betalen. In het kader van een POZ wordt het voordeel toegekend in de 
vorm van een belastingvermindering.

De 80 %-regel is op alle zelfstandigen van toepassing, met uitzondering van de aangeslote-
nen bij het VAPZ22. Bedrijfsleiders (en in mindere mate zelfstandigen met een POZ) kunnen 
een versoepeling van die 80 %-regel genieten (de backservice, zie punt 3.2).

1.4 Aangiften van de gegevens van aanvullende pensioenen 

1.4.1	 Aangiften	aan	DB2P	(Sigedis)	en	fiscale	sanctie
De pensioeninrichting moet onder meer de stortingen en verworven reserves aan Sigedis 
aangeven in de databank DB2P (aangiften Deposit en AccountState)23.

Sinds 2012 kan de aftrek van de stortingen worden geweigerd aan de inrichter als de pen-
sioeninrichting de gevraagde gegevens niet bezorgt aan DB2P, of als die informatie onjuist 

19 Artikel 30 van de programmawet van 22 juni 2012 voor zelfstandigen, en artikel 38, § 3 terdecies, van de bovenver-
melde wet van 29 juni 1981 voor werknemers (ingevoegd door de programmawet van 22 juni 2012). 

20 Het RSVZ globaliseert alle ontvangsten van het stelsel van de zelfstandigen, die vervolgens naargelang van de 
behoeften worden verdeeld over de verschillende sectoren van het sociaal statuut. 

21 Artikel 81, § 1, 2°, van de WAP, tot wijziging van artikel 59 van het WIB92.
22 De VAPZ-bedragen worden echter in aanmerking genomen voor de berekening van de totale aanvullende 

pensioenen als een zelfstandige andere types aanvullende pensioenen ontvangt. 
23 De aanvullende rustpensioenvoordelen die worden toegekend aan personen die een leidende functie in een 

overheidsdienst uitoefenen, hoeven niet te worden aangegeven in DB2P (artikel 2, 9°, van het koninklijk besluit 
van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006), aangezien die 
voordelen niet vallen onder de tweede pensioenpijler. 
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is (zie hoofdstuk 2). Die fiscale sanctie wordt toegepast op de aanvullende pensioenen van 
werknemers en zelfstandigen. 

1.4.2 DMFA-aangiften (RSZ) 
De stortingen voor de opbouw van een aanvullend pensioen zijn onderworpen aan sociale 
bijdragen en moeten door de werkgever worden aangegeven aan de RSZ in DMFA. Voor 
zelfstandigen geldt geen verplichting om de stortingen aan het RSVZ aan te geven. 

1.4.3 Aangiften aan het Pensioenkadaster (FPD)
Bij de uitkering van het aanvullend pensioen aan de aangeslotene, moet de pensioeninrich-
ting die bedragen ingeven in het Pensioenkadaster, de databank van de Federale Pensioen-
dienst (FPD), die zowel de bedragen van de wettelijke pensioenen als van de aanvullende 
pensioenen bevat. 

1.5 Audit

1.5.1 Onderzoeksthema en -domein
Het Rekenhof had in zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid24 het systeem van de vermin-
derde bijdragen onderzocht dat van toepassing is op de stortingen die werkgevers uitvoeren 
om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen. 

De huidige audit werd uitgebreid tot de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. 

Het Rekenhof onderzocht hoe doeltreffend de volgende instellingen de sociale en fiscale 
aspecten van de aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen uitvoeren: 

• de RSZ, die de bijdragen int die de werkgevers verschuldigd zijn als ze bedragen storten 
om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen;

• het RSVZ, dat de Wijninckx-bijdrage int die verschuldigd is op bepaalde stortingen voor 
aanvullende pensioenen voor zelfstandigen;

• de FOD Financiën, die de naleving van de 80 %-regel moet controleren en de fiscale 
sanctie moet toepassen wanneer geen (conforme) aangifte gebeurt in de DB2P;

• Sigedis, dat de DB2P-databank beheert;
• de Federale Pensioendienst (FPD), die het Pensioenkadaster beheert.

De volgende elementen werden niet opgenomen in deze audit:

• de fiscale behandeling van de prestaties inzake aanvullende pensioenen;
• de parafiscale behandeling van de prestaties inzake aanvullende pensioenen (de even-

tuele bijdrage van 3,55 % voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de eventuele 
solidariteitsbijdrage van maximaal 2 %);

• de taks van 4,4 % op de verzekeringsverrichtingen die van toepassing is op sommige 
stortingen inzake aanvullende pensioenen;

• de gemeentelijke opcentiemen op de prestaties inzake aanvullende pensioenen.

24 Rekenhof, “RSZ: verminderde bijdragen voor de aanvullende pensioenen van werknemers”, Boek 2015 over 
de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 129-146, 
www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2015_40_Boek2015SocialeZekerheid.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2015_40_Boek2015SocialeZekerheid.pdf
https://www.rekenhof.be/NL/
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1.5.2 Onderzoeksvragen
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek opgebouwd rond vier onderzoeksvragen:

1. Worden de bijdragen die verschuldigd zijn op stortingen voor aanvullende pensioenen 
correct geïnd door de instellingen die de sociale bijdragen innen (RSZ en RSVZ)?

2. Controleert de FOD Financiën de naleving van de 80 %-regel doeltreffend en past hij 
de fiscale sanctie toe in geval van een inbreuk op de aangifte in DB2P (geen aangifte of 
ontoereikende kwaliteit van de gegevens)?

3. Maken de fiscale en sociale stimulansen het mogelijk een aanvullend pensioen van een 
aanzienlijk niveau op te bouwen voor zoveel mogelijk werknemers en zelfstandigen? 

4. Worden de databanken voor aanvullende pensioenen beheerd op een manier die verze-
kert dat ze volledig en efficiënt zijn?

1.5.3 Onderzoeksverloop
17 juli 2019 Aankondiging van de audit aan de minister van Sociale  

Zaken, Zelfstandigen, Financiën en Pensioenen, alsook aan 
de administrateurs-generaal van de RSZ, het RSVZ en de 
FPD, aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Financiën en aan de directeur-generaal van Sigedis

Juli 2019 – januari 2020 Auditwerkzaamheden

19 augustus 2020 Verzending ontwerpverslag aan de administraties en  
ministers

1.5.4	 Antwoorden	van	de	ministers	en	van	de	administraties
De beleidscel van de minister van Pensioenen van de vorige regering antwoordde via e-mail 
op 21 september 2020. Ze stelde voor de aan de wetgever voorgestelde aanbevelingen voor te 
leggen aan de nieuwe regering, gelet op de beleidskeuzes die ze impliceren.

Het RSVZ, de RSZ, de FOD Financiën, Sigedis en de FPD antwoordden respectievelijk op 14, 
17, 18, 28 en 29 september 2020. Hun antwoorden werden verwerkt in het verslag.
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Hoofdstuk 2 

Beheer van de gegevens over 
aanvullende pensioenen
Bij het systeem van de aanvullende pensioenen zijn heel wat private en openbare actoren 
betrokken. Het beheer van de gegevens over de aanvullende pensioenen is van cruciaal 
belang, gelet op de ingewikkelde organisatie en het maatschappelijke belang van de tweede 
pensioenpijler. De gegevens moeten betrouwbaar zijn en beschikbaar voor alle betrokke-
nen. 

2.1	 Beheer	van	de	databanken	van	aanvullende	pensioenen

Om een informatiesysteem doeltreffend te kunnen beheren, moet er een duidelijk gedefi-
nieerde verantwoordelijke voor dat beheer zijn. Het is belangrijk te vermijden dat er op het 
vlak van de verantwoordelijkheden en de praktijken onduidelijkheden zijn die de controle 
van de gegevens alsook de conformiteit met de wetgeving zouden afzwakken. 

Het Rekenhof stelt vast dat het tweekoppige beheer van de gegevens over de aanvullende 
pensioenen (door Sigedis en FPD) niet doeltreffend is. Dat heeft gevolgen voor zowel de 
maatschappij (communicatie met de burger) als voor de financiën (inning van de bijdragen 
op de prestaties). 

2.1.1	 Statuut	en	beheer	van	Sigedis
Sigedis is een vzw die IT-diensten levert voor verschillende instellingen van het netwerk 
van de sociale zekerheid. De vzw werd opgericht op basis van artikel 12 van het koninklijk 
besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 decem-
ber 2005 betreffende het generatiepact. Dat artikel vermeldt de volgende beginselen:

• Om de burgers hun loopbaangegevens en hun toekomstige rechten op het pensioen ter 
beschikking te stellen, kunnen bepaalde instellingen zich verenigingen in een vereni-
ging om die opdrachten uit te voeren en de IT-systemen in dat verband te beheren. Het 
gaat om de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ), de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid (KSZ) en de FOD’s die zijn belast met de toepassing van de sociale 
wetgeving. 

• Deze vereniging kan enkel de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoog-
merk. 

• De leden van de vzw betalen de kosten van de vereniging in de mate dat zij een beroep 
doen op haar diensten. 
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De algemene vergadering van Sigedis bestaat uit de leden van de KSZ, de FPD, de RSZ, de 
FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijks-
dienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het 
RSVZ25. 

De raad van bestuur van Sigedis wordt voorgezeten door de administrateur-generaal van de 
RSZ. De bestuurders zijn de administrateurs-generaal van de KSZ, de FPD, de RVA en het 
RSVZ, de gedelegeerd bestuurder van Sigedis en de directeur-generaal van de FOD Sociale 
Zekerheid. 

2.1.2 Beheer van DB2P door Sigedis
De programmawet van 27 december 2006 belast Sigedis met het beheren van DB2P, de da-
tabank over de aanvullende pensioenen26. 

DB2P is sinds 2011 operationeel en verzamelt alle nuttige gegevens die worden meegedeeld 
door de pensioeninrichtingen of de inrichters. Zoals hierboven aangehaald, is deze data-
bank bedoeld om de burger over zijn pensioen te informeren. Werknemers, zelfstandigen 
of ambtenaren kunnen de gegevens van DB2P over hun aanvullende pensioenen raadplegen 
via Mypension.be. Sigedis is belast met het uitbouwen en beheren van deze webtoepas-
sing27. 

DB2P wordt ook gebruikt voor controledoeleinden door de volgende actoren28:

• De FSMA controleert of de pensioentoezeggingen in overeenstemming zijn met de soci-
ale wetgeving op dat vlak. Zo controleert ze of de pensioeninrichtingen en de inrichters 
de sociale wetgeving over de tweede pensioenpijler naleven (regelmatigheid van de over-
drachten van reserves bijvoorbeeld)29. 

• De FOD Financiën controleert de toepassing van de 80 %-regel (zie hoofdstuk 3).
• De RSZ en het RSVZ gebruiken de gegevens van DB2P om de sociale bijdragen op de 

stortingen te innen en om die inning te controleren (zie hoofdstuk 4). 

Binnen het algemeen coördinatiecomité van de KSZ werd een werkgroep opgericht waarin 
vertegenwoordigers zetelen van de FSMA, de FOD Financiën, Assuralia (beroepsvereniging 
van verzekeringsondernemingen), PensioPlus (vereniging van de instellingen voor bedrijfs-
pensioenvoorziening), de KSZ en Sigedis. Deze groep heeft onder andere tot opdracht te 
beslissen over de concrete inhoud en ontwikkeling van DB2P. Door die vertegenwoordiging 
in de groep kan de FOD Financiën, als klant van Sigedis, deelnemen aan de ontwikkeling 
van DB2P zonder deel uit te maken van de beheerorganen van Sigedis. 

25 Sigedis, Jaarverslag 2018, www.sigedis.be
26 Artikel 306 van de programmawet van 27 december 2006. De nadere regels voor de uitvoering van dat artikel wer-

den gepreciseerd in het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet (I) 
van 27 december 2006.

27 Artikel 306/1 van de programmawet van 27 december 2006.
28 Artikel 306, § 2, van de programmawet van 27 december 2006.
29 Naast deze sociale controle voert de FSMA ook een prudentiële controle uit op de instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening (IBP), namelijk een controle op de financiële gezondheid en de adequate organisatie 
van die instellingen. 

https://sigedis.be/sites/default/files/uploads/publications/files/Activiteitenverslag%20Sigedis%202018_2.pdf
http://www.sigedis.be
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In haar antwoord benadrukt Sigedis dat ze er sinds haar oprichting in 2006 is in geslaagd 
een grote databank uit te bouwen die weinig gelijken vindt in Europa, en verschillende 
toepassingen in te voeren voor de burgers, de institutionele gebruikers en de pensioenin-
richtingen.

2.1.3 Beheer van het pensioenkadaster door de Federale Pensioendienst (FPD)
Hoewel DB2P tot doel heeft bewijskrachtige informatie te verzamelen over aanvullen-
de pensioenen, bevat die databank niet de gegevens over de pensioenprestaties die bij 
pensionering worden uitbetaald. 

De pensioeninrichtingen moeten immers aan de FPD de bedragen aangeven van de aanvul-
lende pensioenen die ze betalen (sinds 1997, met terugwerkende kracht tot de betalingen 
uitgevoerd vanaf 1 oktober 1980)30. Die gegevens over de betaling van die voordelen komen 
terecht in het pensioenkadaster31. Ze moeten de FPD in staat stellen de bijdrage van 3,55 % 
voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) te innen alsook de solidariteits-
bijdrage, waarvan het bedrag varieert tussen 0 en 2 % (door de gepensioneerde te betalen 
bijdragen). 

2.1.3.1 Relaties tussen DB2P en het pensioenkadaster
DB2P en het pensioenkadaster bestaan naast elkaar zonder dat er een koppeling bestaat 
tussen die twee databanken. De aangeslotenen worden pas in het kadaster geregistreerd bij 
de uitkering van het aanvullend pensioen. 

Sigedis van haar kant kent niet met zekerheid de bedragen van de uitgekeerde prestaties en 
weet ook niet of een prestatie effectief werd uitbetaald. De wetgeving belast Sigedis echter 
met de volgende verplichtingen in samenhang met de uitbetaling van de prestaties: 

• Sinds 1 januari 2017 moet Sigedis de pensioeninrichting uiterlijk 90 dagen vóór de pen-
sionering informeren dat een aangeslotene met pensioen gaat32. 

• Als Sigedis vaststelt dat prestaties niet werden betaald aan een aangeslotene van wie het 
wettelijke pensioen sinds meer dan zes maanden is ingegaan, moet ze de aangeslotene 
daarvan onverwijld op de hoogte brengen en hem laten weten bij welke pensioeninrich-
ting hij zich die prestaties kan laten uitbetalen33. 

2.1.3.2 Kruising van de twee databanken door het Rekenhof
Het Rekenhof heeft geanonimiseerde gegevens van DB2P gekruist met die van het pensi-
oenkadaster voor de personen die in 2017 met pensioen zijn gegaan34. 

30 Artikel 68bis van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen.
31 Artikel 9bis, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid, ingevoegd door artikel 65 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen. Instructies 
inzake aangifte van Pensioenen en aanvullende voordelen, FPD.

32 Artikelen 17-19 van de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van 
de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen.

33 Artikel 306/9 van de programmawet (I) van 27 december 2006, ingevoegd door de wet van 15 mei 2014 houdende 
diverse bepalingen.

34 Zie bijlage 2 voor de details van de kruising . Alle vergeleken bedragen zijn brutobedragen.
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De gegevens van DB2P hebben betrekking op een vermindering van de verworven reserves, 
wat duidt op een uitbetaling. De gegevens van die uitbetaling zouden zich in de gegevens 
van het pensioenkadaster moeten bevinden als aangegeven uitbetaald bedrag. 

Van de 9.663 (levende) aangeslotenen van wie het bedrag van de verworven reserves in 
DB2P in 2017 met meer dan 20 % is gedaald, vermeldden er 4.220 (d.i. 43,7 %) geen aanvul-
lende pensioenuitkering in het pensioenkadaster binnen de geldende termijnen, noch voor 
rente noch voor kapitaal. Het niet of slecht aangegeven totaalbedrag in het kadaster zou zo 
205,17 miljoen euro bedragen. 

Voor 5.381 aangeslotenen waarvoor tegelijk een vermindering van de verworven reserves 
in DB2P wordt vermeld in 2017 en een uitkering van aanvullend pensioenkapitaal in het 
kadaster, heeft het Rekenhof verschillen van meer dan 20 % vastgesteld tussen de bedragen 
in het kadaster en het bedrag van de variatie van de verworven reserves in DB2P:

• Voor 9,7 % van de aangeslotenen (524 op 5.381 aangeslotenen) vermeldt DB2P een ver-
mindering van de verworven reserves die groter is dan het bedrag in het kadaster, voor 
een totaal van 46,52 miljoen euro.

• Voor 13,2 % van de aangeslotenen (708 op 5.281 aangeslotenen) ligt het kapitaalbedrag 
van het aanvullende pensioen in het kadaster hoger dan de vermindering van de ver-
worven reserves, voor in totaal 58,86 miljoen euro. 

In haar antwoord verklaart Sigedis dat de toevoeging van de gegevens over de betalingen 
aan DB2P een aanleiding vormt om de oorzaken van die verschillen te identificeren en dat 
daarover een onderzoek loopt.

2.1.3.3 Doelstelling van de unieke aangifte aan DB2P
De Gegevensbeschermingsautoriteit35 heeft in 2011 het principe van een unieke aangifte van 
de uitkeringen van de prestaties geformuleerd36. Die aangifte zou worden bezorgd aan Sige-
dis, die deze vervolgens zou doorsturen naar het pensioenkadaster. De betalingsaangiften 
aan DB2P zouden daartoe de gegevens bevatten die nodig zijn voor het pensioenkadaster. 

In 2017 bestond tussen de FPD en Sigedis een principieel akkoord over die unieke aangifte 
van de betalingen. Zo was gepland die aangifte te baseren op de IT-structuur van DB2P. 
Sigedis was immers van oordeel dat door het behouden van de structuur van het kadaster 
een risico op niet-inning van de ontvangsten van de ZIV- en solidariteitsheffing van 45 mil-
joen euro zou ontstaan. Sigedis baseerde zich op het feit dat 45 % van de reserves zoals op 
1 januari 2016 opgenomen in DB2P, voor aangeslotenen die in 2016 of vroeger met pensioen 
waren gegaan, niet aan het kadaster waren aangegeven bij de uitbetaling ervan (dat stemt 
overeen met de verhouding waartoe het Rekenhof kwam bij zijn kruising van de gegevens 
in 2020). De FPD verklaarde dat die oplossing van de unieke aangifte de inning van die ZIV- 
en solidariteitsheffing zou verbeteren en dat een denkoefening zou worden gedaan over de 

35 Opvolger van de Privacycommissie sinds 25 mei 2018.
36 Beraadslaging 11/033 van 3 mei 2011 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de pensioeninstellin-

gen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Pensioenen met het oog 
op het voeden van het pensioenkadaster. 
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weerslag daarvan op de organisatie van de FPD. Sinds 2017 zijn door Sigedis voorbereide 
modellen van aangiften van betaling aan DB2P klaar om te worden gebruikt. 

Het Rekenhof stelt in 2020 echter vast dat de unieke aangifte aan DB2P nog niet wordt toe-
gepast. De wetgeving verplicht immers nog steeds om de betalingen aan te geven aan het 
pensioenkadaster en DB2P ontvangt die gegevens niet. 

2.2	 Beheer	van	de	kwaliteit	van	de	gegevens	van	DB2P

2.2.1 Input van gegevens in DB2P
DB2P ontvangt de gegevens van de pensioeninrichtingen via een reeks modelaangiften die 
afhangen van de pensioentoezegging (zestien aangiften voor de WAP bijvoorbeeld)37. 

Er bevinden zich twee bijzonder belangrijke aangiften bij die modelaangiften:

• De AccountState-aangifte bevat onder meer het bedrag van de verworven reserves 
van een aangeslotene. De gegevens in die aangiften worden benut in de webapplicatie  
Mypension.be. Sigedis onderstreept het belang ervan in zijn verslag 2018 over die aan-
gifte: “De aangifte AccountState heeft de hoogste prioriteit en zal een wezenlijk bestand-
deel vormen van de informatieverstrekking aan de burger […]. Het kan niet genoeg bena-
drukt worden dat de aangifte AccountState één van de belangrijkste elementen is om uit te 
maken of de inrichter al dan niet de fiscale aftrekbaarheid kan behouden van zijn bijdragen 
aanvullend pensioen”38. 

• De Deposit-aangifte bevat het bedrag van de premies voor aanvullende pensioenen die 
aan de pensioeninrichting werden betaald. Zo kan de RSZ onder andere controleren of 
de bijdrage van 8,86 % op de gestorte premies goed werd geïnd. 

De wetgeving legt de pensioeninrichtingen precieze termijnen op om de gegevens mee te 
delen voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage. Zo moeten die inrichtingen Sigedis 
uiterlijk op 30 juni van elk bijdragejaar (voor zelfstandigen) en op 31 augustus (voor werkne-
mers) de gegevens meedelen, via hun AccountState-aangiften, om de grondslag van die hef-
fing te kunnen bepalen39. De Deposit-aangiften moeten gebeuren in het jaar na de stortin-
gen (uiterlijk op 30 juni voor de WAP en bedrijfsleiders en op 31 augustus voor de VAPZ40). 

Er is echter geen periodiciteit voor de aangiften vastgelegd. Een jaarlijkse aangifte is het 
algemene principe. De aangever kiest het tijdstip waarop hij zijn jaarlijkse aangifte indient 
met inachtneming van de administratieve termijnen, maar hij kan een andere periodiciteit 
kiezen. Voor de WAP kunnen de door de werkgevers gestorte premies maandelijks worden 
meegedeeld naarmate de stortingen gebeuren. Deze toestand heeft een weerslag voor de 
RSZ (zie punt 4.1.3.1 1). 

37 Instructies DB2P van Sigedis. Voor sommige aangiften is de inrichter echter verantwoordelijk.
38 Sigedis, Rapport Indicator 9, Regelingen met en zonder AccountState, 2018 (niet gepubliceerd).
39 Artikel 30 van de programmawet van 22 juni 2012 en artikel 38, § 3 terdecies, van de wet van 29 juni 1981 houdende 

de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. 
40 Instructies DB2P.
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In haar antwoord meent Sigedis dat de vraag of de stortingen effectief op de correcte datum 
worden aangegeven in de DMFA geen verband houdt met de periodiciteit van de Deposit-
aangiften.

Het Rekenhof is echter van oordeel dat het verschil in periodiciteit tussen de DMFA-aan-
giften en de Deposit-aangiften een voorafgaande daling van het aantal verschillen DMFA/
DB2P niet in de hand werkt. Zijn aanbeveling hierover betreft geen wijziging van de peri-
odiciteit van deze Deposit-aangiften, maar de creatie van een systeem van ontvangstbe-
vestigingen die worden verstuurd naar de inrichters, waardoor die laatsten kennis kunnen 
nemen van het bedrag van de stortingen en van de datums van de betalingen zoals aange-
geven in DB2P door de pensioeninrichtingen.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de RSZ in 2019 meer dan 17 miljoen euro aan bijdra-
gen regulariseerde: 13 miljoen euro wegens verschillen tussen de bedragen van DB2P en de 
DMFA (bedragen in DB2P die hoger lagen dan die in de DMFA) en 4 miljoen euro wegens 
bedragen die wel in DB2P waren aangegeven, maar niet in de DMFA41.

2.2.2	 Volledigheid	en	kwaliteit	van	de	gegevens	van	DB2P
Het Rekenhof stelt vast dat Sigedis inspanningen doet om de databank DB2P te ontwik-
kelen, die het de burger mogelijk maakt zijn pensioentoezeggingen te raadplegen via My-
pension.be. Het stelde echter ook problemen vast met de volledigheid en de kwaliteit van 
de gegevens van DB2P.

2.2.2.1	 Niet-toepassing	van	de	fiscale	sanctie	
De gevraagde informatie correct aangeven aan DB2P, in naleving van het koninklijk besluit 
van 25 april 2007, is een voorwaarde om de stortingen te kunnen aftrekken als beroepskos-
ten42. Als er geen aangifte gebeurt in DB2P of als de aangifte niet kwaliteitsvol is, moet de 
FOD Financiën die aftrekbaarheid weigeren. Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Financiën 
die fiscale sanctie niet doeltreffend toepast (zie hoofdstuk 3). 

Bovendien bestaat het risico dat die sanctie niet wordt toegepast op de individuele 
pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders, op de POZ en de VAPW. De fiscale bepalingen 
die die sanctie omkaderen, verwijzen immers naar het koninklijk besluit houdende uitvoe-
ring van artikel 306 van de programmawet houdende oprichting van DB2P43. 

Het Rekenhof stelt vast dat dat besluit, dat de gegevens opsomt die aan DB2P moeten wor-
den aangegeven, niet werd bijgewerkt sinds 2012 en dat de volgende specifieke bepalingen 
ontbreken:

• Wat de zelfstandigen betreft, bestaat wel de verplichting om elke andere aanvullende 
pensioenregeling dan een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) mee te delen44, maar geen 
enkele bepaling beoogt expliciet de individuele toezeggingen voor bedrijfsleiders die 
door de wet van 2014 worden omkaderd noch de POZ van 2018.

• Voor de werknemers is er geen enkele bepaling die de VAPW beoogt. 

41 Zie verder punt 4.1.3.1.
42 Artikel 59, § 1, 5°, WIB 92.
43 Koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet van 27 december 2006.
44 Artikel 2, 7°, van het bovenvermeld koninklijk besluit van 25 april 2007.
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Door die toestand ontstaat een risico dat de aangifte van die toezeggingen niet verplicht 
is, wat de volledigheid van DB2P schaadt. Wat de individuele pensioentoezeggingen voor 
bedrijfsleiders betreft, wordt dat risico versterkt doordat die toezeggingen in de praktijk 
niet hoefden te worden aangegeven aan DB2P tot in 2014. 

In haar antwoord is Sigedis van oordeel dat het koninklijk besluit niet bepalend is in termen 
van aangifteplicht omdat die plicht voortvloeit uit de DB2P-wet. Sigedis erkent echter dat 
er een mogelijke impact is op de toepasbaarheid van de fiscale sanctie. Volgens haar kan 
dat het best worden rechtgezet door een algemene definitie van de aanvullende pensioenen 
naar het voorbeeld van artikel 305, 5°, van de DB2P-wet aan te nemen, eerder dan een aan-
vulling van artikel 2 van het koninklijk besluit met bestaande aanvullende pensioentypes. 
Het Rekenhof blijft erbij dat een regelmatige bijwerking van dat koninklijk besluit gepaster 
is, gelet op het belang van dit besluit voor de organisatie van wijzigingen inzake de instruc-
ties voor de DB2P-aangifte.

2.2.2.2 Beheer van het risico op anomalieën in de aangeleverde gegevens 
Sigedis heeft een systeem ingevoerd om automatisch anomalieën op te sporen in elke aan-
gifte die naar DB2P wordt verstuurd45. Daarover wordt specifiek gerapporteerd. 

De wetgeving stelt dat de aan DB2P aangeleverde gegevens bewijskrachtig zijn tot bewijs 
van het tegendeel door de inrichter of de pensioeninrichting46. In de praktijk blijkt uit ver-
schillende informatiebronnen het risico dat die anomalieën niet worden gecorrigeerd door 
de aangevers en/of de inrichters.

In haar antwoord stelt Sigedis dat de betrouwbaarheid en de veiligheid van de gegevens 
kernprincipes zijn voor haar organisatie. Sinds de eerste aangifte in DB2P heeft ze een sys-
teem van geautomatiseerde controles ontwikkeld. Het betreft een lerend systeem dat nog 
bijna elk kwartaal evolueert op basis van nieuwe kruiscontroles van gegevens. Volgens Sige-
dis mogen anomalieën en fouten niet door elkaar worden gehaald. Bij de geautomatiseerde 
controles kunnen anomalieën worden gegenereerd. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van de 
gegevens te verbeteren, omdat de aangever een signaal krijgt bij eventuele onjuiste of onvol-
ledige gegevens. De aangever wordt dan geacht het mogelijke probleem te onderzoeken en 
het zo nodig te corrigeren. 

KBO-nummers 
In DB2P zitten verkeerde KBO-nummers van inrichters van aanvullende pensioenen.  
Sigedis heeft in 2019 2.207 inrichters van WAP en nagenoeg 6.000 inrichters van individu-
ele pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders met niet-actieve KBO-nummers geïdentifi-
ceerd (het kan soms gaan om ondernemingen die al tien jaar geleden zijn ontbonden). Die 
ondernemingen zijn in principe weliswaar niet economisch actief, maar de meeste ervan 
(2.075 op 2.207 voor de WAP, en 4.734 op 5.969 voor bedrijfsleiders) hebben nochtans te 
maken met de AccountState-aangiften in 2019. De verworven reserves zijn in bepaalde ge-
vallen aanzienlijk gelet op het feit dat 32 van die WAP-inrichters en 39 van die inrichters 
voor bedrijfsleiders de Wijninckx-bijdrage moeten betalen. 

45 Sigedis stelt ook feedbackrapporten voor de pensioeninrichtingen op over de kwaliteit van hun aangiften en deelt 
die informatie mee aan de FSMA.

46 Artikel 306, § 3, van de programmawet (I) van 27 december 2006.
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Naast die niet-actieve nummers bevat DB2P ook onbekende KBO-nummers. In 2019 is er 
voor 430.000 euro aan Wijninckx-bijdragen een groot risico dat deze niet zullen kunnen 
worden geïnd wegens niet-actieve of onbekende KBO-nummers. 

In zijn antwoord geeft het RSVZ aan dat het probleem van de onbekende of inactieve KBO-
nummers een rechtstreekse invloed heeft op de procedure voor de invordering van de Wij-
ninckx-bijdrage. Het RSVZ kan immers geen invorderingsprocedure opstarten ten aanzien 
van inactieve ondernemingen, noch op basis van onjuiste gegevens. Met betrekking tot 
deze problematiek onderstreept het RSVZ dat het belangrijk is twee soorten situaties te 
onderscheiden:

• Het KBO-nummer is correct bij de aangifte in DB2P, maar de onderneming is inactief 
geworden tijdens het jaar op basis waarvan de bijdrage of het bijdragejaar berekend 
wordt. Als de onderneming geen voorziening heeft aangelegd voor het bedrag van de 
bijdrage en ze de betaling niet spontaan uitvoert, kan de invorderingsprocedure niet 
worden opgestart omdat voor deze bijdrage geen principe inzake hoofdelijke aanspra-
kelijkheid geldt.

• Het KBO-nummer is niet correct, omdat de onderneming al inactief was vóór het jaar 
waarin de premies werden gestort. In dat geval gaat het RSVZ na of de begunstigde deel 
uitmaakt van een andere onderneming. Zo ja, dan brengt het RSVZ Sigedis hiervan op 
de hoogte, die de betrokken pensioeninrichting informeert. Wanneer deze procedure 
geen vruchten afwerpt, kan het RSVZ die bedragen echter niet invorderen.

In haar antwoord beschrijft Sigedis haar twee mogelijke reacties op het probleem van de 
onbekende of inactieve KBO-nummers. Ofwel weigert ze de aangifte bij een foutief KBO-
nummer, wat niets zou veranderen aan het bestaan van een overeenkomst in verband met 
een dergelijk KBO-nummer, noch aan het feit dat er premies werden gestort in het kader 
van die overeenkomst. Aan de hand van een dergelijke aangifteweigering zouden geen ano-
malieën kunnen worden opgespoord. Ofwel registreert Sigedis de aangifte met het foutieve 
nummer en verstuurt ze een waarschuwing om de anomalieën te laten corrigeren. Sigedis 
heeft gekozen voor de tweede optie. Er wordt momenteel gewerkt aan een waarschuwings-
systeem.

Het Rekenhof is van oordeel dat het, gelet op de materialiteit van dit probleem (nagenoeg 
een half miljoen euro per jaar), wenselijker is de aangifte te weigeren. Die weigering staat 
een procedure voor de correctie van anomalieën niet in de weg. Uit het antwoord van het 
RSVZ blijkt overigens de behoefte aan een meer strikte procedure voorafgaand aan het aan-
gifteproces. De in die geblokkeerde aangiften vervatte informatie kan hoe dan ook worden 
bezorgd aan de betrokken instellingen.

Anomalieën in de AccountState
Sigedis heeft in 2018 een aanzienlijk percentage AccountState-aangiften met anomalieën 
opgespoord: 20 % voor de WAP, 30 % voor de bedrijfsleiders en 34 % voor de VAPZ. 

De gegevens van de AccountState-aangiften dienen voor de webapplicatie Mypension.be 
en vormen de basis voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage, zowel voor werknemers 
als voor zelfstandigen. Het is dus belangrijk dat die aangiften gegevens bevatten die een 
getrouw beeld geven van het aanvullend pensioen van de aangeslotene. 
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Anomalieën in de Deposit-aangiften
De FOD Financiën wijst in zijn administratieve instructies over de controle van de aanvul-
lende pensioenen op structurele problemen met de kwaliteit van de gegevens in de Deposit-
aangiften. Bijvoorbeeld stortingen in verband met twee jaren N en N+1 die worden gegloba-
liseerd in één bedrag dat in N+1 wordt aangegeven. 

Een gewestelijk controlekantoor heeft ook verschillen vastgesteld tussen de bedragen in de 
Deposit-aangiften en de fiscaal afgetrokken bedragen. Dat kantoor vermeldt ook dat 50 % 
van de gecontroleerde individuele pensioentoezeggingen voor bedrijfsleiders bij een speci-
fieke controleactie niet gekoppeld waren aan een Deposit-aangifte (zonder dat deze echter 
waren afgesloten). 

Deze vaststelling verschilt van die van Sigedis, die in 2018 stelde dat 98,5 % van de Deposit-
aangiften in verband met bedrijfsleiders geen anomalieën vertoonden. 

Naast de problemen met de kwaliteit van de gegevens in de Deposit-aangiften stelt het 
Rekenhof vast dat de sectorale stelsels van aanvullende pensioenen die aangiften niet in-
dienen (zie hoofdstuk 4), wat nadelig is voor de volledigheid van DB2P. 

In haar antwoord benadrukt Sigedis dat de controles inzake anomalieën op zich niet de 
mogelijkheid bieden na te gaan of de aangegeven bedragen juist zijn. Voor een dergelijke 
controle moeten die gegevens worden afgetoetst aan die van een andere informatiebron. 
Sigedis herinnert eraan dat een verschil op zich niet aangeeft dat de DB2P-gegevens fout 
zijn, maar een manier vormt om een probleem te detecteren. Binnen die context acht ze het 
nodig de betrokken actoren samen te brengen om de auteurs van de onjuiste aangiften te 
identificeren, evenals de databank (of de documenten) waarin de gegevens zijn opgenomen. 
Momenteel worden vergaderingen georganiseerd met vertegenwoordigers van de RSZ, van 
het RSVZ of van de FSMA wanneer zij verschillen met DB2P vaststellen. De FOD Financiën 
neemt momenteel niet deel aan dergelijke vergaderingen.

Sigedis herinnert eraan dat dezelfde gegevens door meerdere instellingen worden gebruikt 
en dat het dus in ieders belang is dat de op het terrein vastgestelde anomalieën worden 
opgehelderd, zodat iedereen over gevalideerde of verbeterde gegevens kan beschikken. 
Daarom heeft ze voorgesteld alle overheidsgebruikers periodiek samen te brengen in een 
gebruikersgroep.

Het Rekenhof is van oordeel dat het voorstel van Sigedis een stap in de goede richting is. 
Om een veelvoud aan werkgroepen te voorkomen, acht het Rekenhof het echter verkieslijk 
alle overheidsgebruikers, inclusief de vertegenwoordigers van de RSZ en van het RSVZ, te 
betrekken bij de bestaande DB2P-werkgroep.
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2.3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Wat het beheer van de aanvullende pensioengegevens betreft, stelt het Rekenhof het vol-
gende vast:

• De gegevens over de aanvullende pensioenen worden niet verzameld in één databank: 
de gegevens over de premies en de reserves bevinden zich in DB2P, de gegevens over de 
betaling van de prestaties bevinden zich in het pensioenkadaster. Er is geen koppeling 
tussen die twee databanken. 

• Dit dubbele gegevensbeheer is niet doeltreffend en houdt een risico in op slechte in-
ning van de ZIV- en solidariteitsbijdragen. In DB2P vastgestelde verminderingen van 
verworven reserves (die betekenen dat prestaties zijn uitbetaald) worden immers niet 
aangegeven aan het pensioenkadaster. Sigedis kan bovendien bepaalde van zijn wette-
lijke verplichtingen inzake informatie over de betaling van de prestaties niet vervullen. 

• Er is al ettelijke jaren een unieke aangifte van de pensioenbetalingen gepland, maar die 
is nog niet van toepassing. Voor aangeslotenen die met pensioen gaan, zou die unieke 
aangifte de mogelijkheid bieden de coherentie tussen de gegevens van de verworven 
reserves en die van het effectief betaalde bedrag te controleren. 

Wat de DB2P-databank betreft, stelt het Rekenhof het volgende vast: 

• Door de fiscale sanctie niet toe te passen ontstaat een risico op onvolledigheid van DB2P. 
Die fiscale sanctie is gebaseerd op het koninklijk besluit dat de uitvoering van DB2P 
omkadert en dat niet werd gewijzigd sinds 2012. 

• Sigedis heeft een systeem ingevoerd om anomalieën automatisch op te sporen. Dat 
maakt een onderscheid tussen blokkerende en niet-blokkerende anomalieën. Buiten be-
paalde blokkerende anomalieën waarvoor een onmiddellijke correctie nodig is, blijven 
er over het algemeen anomalieën staan in DB2P. Uit verschillende informatiebronnen 
blijkt immers het risico dat niet-blokkerende anomalieën niet worden gecorrigeerd door 
de aangevers en/of de inrichters (anomalieën in de Accountstate- en de Deposit-aangif-
ten, foutieve KBO-nummers).
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Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen
Verantwoor-

delijke voor de 
uitvoering 

Beheer van de 
databanken over 

aanvullende 
pensioenen

De rol en verantwoordelijkheden van iedere instel-
ling in het beheer van de gegevens over aanvullende 
pensioenen duidelijk definiëren, zodat de kwaliteit en de 
volledigheid van de gegevens worden gewaarborgd. In 
dat opzicht overwegen om het beheer van de gegevens 
over aanvullende pensioenen, inclusief de gegevens over 
de betaling van de prestaties, toe te vertrouwen aan één 
enkele partij.

Wetgever

Het project van de unieke aangifte van de betalingen van 
de prestaties uitvoeren om ervoor te zorgen dat: 
• DB2P alle gegevens over de aanvullende pensioenen 

bevat. 
• Sigedis haar wettelijke opdrachten inzake informa-

tie over de betaling van de prestaties zou kunnen 
vervullen (de pensioeninrichting informeren over de  
pensionering van een aangeslotene en de aangeslo-
tene informeren over de verschuldigde maar niet-
betaalde prestaties). 

Sigedis en FPD

Zorgen voor de onmiddellijke overdracht van de gege-
vens over de betaalde prestaties naar de FPD opdat hij 
zijn opdracht inzake inning van de solidariteits- en ZIV-
heffing kan uitoefenen. 

Sigedis

Volledigheid en 
kwaliteit van de 
DB2P-gegevens

Een structurele koppeling tussen DB2P en de Kruispunt-
bank van de Ondernemingen tot stand brengen opdat de 
invoer van een niet-actief of onbekend KBO-nummer een 
blokkerende anomalie wordt. 

Nagaan wat de oorzaken zijn van de anomalieën in de 
AccountState- et Deposit-aangiften en de nodige corrige-
rende maatregelen nemen. 

Sigedis

Het koninklijk besluit van 2007 dat de gegevens opsomt 
die aan DB2P moeten worden meegedeeld, systematisch 
bijwerken bij de inwerkingtreding van een nieuw type 
aanvullend pensioen. 

Minister van 
Pensioenen
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Hoofdstuk 3 

Fiscale aspecten
De FOD Financiën controleert wat de aanvullende pensioenen betreft de aftrekbaarheid 
van de stortingen aan de pensioeninrichtingen47, ziet toe op de naleving van de zogenoem-
de 80 %-regel, controleert de backservice en past een financiële sanctie toe als de verplich-
tingen van de aangifte aan DB2P niet worden nageleefd. 

3.1 80 %-regel

De premies die de werkgevers storten, kunnen van de belastbare grondslag worden afge-
trokken als beroepskosten, net zoals gewone bezoldigingen. Overeenkomstig artikel 59 van 
het WIB92 is de aftrek echter beperkt op basis van het totale bedrag van het wettelijke 
rustpensioen waarop de werknemer aanspraak kan maken, alle extra-wettelijke prestaties 
(buiten de derde pensioenpijler) en de winstdeelnemingen die bovenop de prestaties wor-
den geïnd. Die inkomsten mogen samen niet meer bedragen dan 80 % van de laatste nor-
male brutojaarbezoldiging. Elke premie die boven dat maximumbedrag wordt gestort, zal 
worden beschouwd als een verworpen uitgave en zal aan de belastbare grondslag worden 
toegevoegd. 

3.1.1	 Moeilijkheden	bij	de	toepassing	
Deze regel werd in 1987 opgesteld in een context van pensioenplannen met vaste prestaties. 
Ze kan moeilijk worden toegepast op de pensioenplannen met vaste bijdragen, die momen-
teel in de meerderheid zijn. In het geval van pensioenplannen met vaste prestaties is het 
bedrag van de stortingen dat de werkgever als beroepskosten kan aftrekken immers met 
voldoende zekerheid bekend. 

In het geval van pensioenplannen met vaste bijdragen daarentegen moet voor het bepalen 
van het bedrag van de aftrekbare stortingen een ingewikkelde actuariële berekening wor-
den uitgevoerd. Daartoe moeten drie percentages worden bepaald48: het stijgingspercen-
tage van de bezoldigingen (met inbegrip van de indexering), het kapitalisatiepercentage dat 
moet worden toegepast op de verworven reserves en het percentage winstdeelnemingen. 
Die parameters moesten via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit worden vastge-
legd49. Het Rekenhof merkt echter op dat dat besluit nooit is genomen. 

47 Sommige voordelen (bijvoorbeeld in het kader van de POZ en het VAPW) worden toegekend in de vorm van 
een belastingvermindering en niet in de vorm van een vermindering van de belastbare grondslag. De specifieke 
controles van de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van de stortingen en van de belastingverminderingen vallen 
niet binnen de onderzoeksperimeter.

48 Artikel 59, § 1, 2°, 2e lid van het WIB92, ingevoegd door artikel 348 van de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen.

49 Artikel 59, § 5, van het WIB92.
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3.1.2 Voorstellen tot hervorming van de regels
In 2004 had een deskundigengroep, op vraag van de minister van Pensioenen, erkend dat 
die 80 %-regel moeilijk toe te passen was voor de toezeggingen met vaste bijdragen. Ze 
had een gestandaardiseerde berekeningsmethode voor die toezeggingen voorgesteld met 
een maximumpremie gelijk aan een bepaald percentage van de bezoldiging, die zelf was 
geplafonneerd50. 

De FOD Financiën stelde vanaf 2007 voor de 80 %-grens, die een (finale) performantiegrens 
is, om te vormen tot een (jaarlijkse) bijdragegrens die veel gemakkelijker te berekenen is en 
die is gebaseerd op een percentage van de bezoldiging. Dat project werd niet gerealiseerd. 

3.1.3	 Gebruik	van	de	gegevens	van	DB2P	voor	controle	van	de	80	%-regel
De bedragen van de stortingen voor het opbouwen van aanvullende pensioenen die de ven-
nootschappen aftrekken, worden niet vermeld in de jaarlijkse belastingaangiften van de 
vennootschappen. Om de 80 %-regel te controleren kan de FOD Financiën beschikken over 
informatie afkomstig van de pensioeninrichtingen of van de werkgevers, hetzij rechtstreeks 
(via verstrekte attesten en informatiefiches), hetzij onrechtstreeks (via de DB2P-databank). 

3.1.3.1 Naleving van het only once-principe
De volgende documenten moeten aan de FOD Financiën worden bezorgd:

• De pensioeninrichtingen leveren bij de onderschrijving en bij elke wijziging van con-
tracten een attest af dat aantoont dat de wettelijke en extra-wettelijke prestaties de 
grens van 80 % niet overschrijden. Die inrichtingen leveren bovendien ook een attest af 
als de begrenzing tot 80 % wordt overschreden51. 

• De werkgever levert een informatiefiche af die alle gegevens bevat over de aanvullende 
pensioenstelsels die aanleiding geven tot een fiscale aftrek of een belastingverminde-
ring52. Hij bezorgt ze uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op dat waarin de contrac-
ten of toezeggingen zijn ingegaan. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat het verslag aan de Koning bij het besluit van 
25 april 2007 houdende oprichting van DB2P bepaalde dat: “de mededeling van de gegevens 
aan de databank eveneens een aantal informatieverplichtingen t.a.v. de controlerende over-
heidsinstanties zou kunnen vervangen” en onder meer melding maakte van “het wegvallen 
van de attesteringsplicht van pensioeninstellingen aan de FOD Financiën vanaf het moment 
dat de databank operationeel is”. Het Rekenhof stelt vast dat die rationalisering twaalf jaar 
na het lanceren van DB2P nog niet is gebeurd. Het merkt bovendien op dat de uitvoering 
van die specifieke formaliteit voor de pensioeninrichtingen overlapt met de mededeling 
van identieke informatie aan Sigedis, wat in strijd is met de wet van 5 mei 2004 houdende 
verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling (only once).

50 Werkgroep “80 %-regel”, samengesteld uit leden van de commissie en de raad voor de aanvullende pensioenen, 
die op 22 juni 2004 bij de FSMA werden opgericht. 

51 Artikel 35, § 5, van het KB/WIB92.
52 Artikel 35, § 6, van het KB/WIB92.
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3.1.3.2 Gebruik van de DB2P-gegevens 
Om de risicoanalyse uit te voeren waarmee de dossiers worden geïdentificeerd die aan een 
specifieke controleactie moeten worden onderworpen, ontvangt de dienst die die specifieke 
controleacties moet definiëren, op verzoek bepaalde gegevens uit DB2P. Medewerkers van 
de FOD Financiën hebben overigens toegang tot de DB2P-databank om de toestand van 
specifieke belastingplichtigen te raadplegen. 

De concrete uitwerking van DB2P werd toevertrouwd aan een werkgroep die werd opge-
richt binnen het algemeen coördinatiecomité van de KSZ en die onder meer bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de FOD Financiën53. Vertegenwoordigers van de FOD Financiën heb-
ben bij het begin van het project aan die werkgroep deelgenomen, maar het departement 
is er al ettelijke jaren niet meer in vertegenwoordigd 54. Hoewel die werkgroep technische 
kwesties behandelt die niet rechtstreeks verband houden met fiscale aspecten, kunnen die 
een impact hebben op de optimale exploitatie van DB2P voor de toepassing van de fiscale 
wetgeving. 

In haar antwoord verduidelijkt Sigedis dat het heel belangrijk is dat de FOD Financiën actief 
deelneemt aan die werkgroep omdat hij eveneens fiscale en parafiscale aspecten behandelt.

Het Rekenhof heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat de datum die in de Deposit-aangifte moet 
worden ingevoerd, overeenstemt met het jaar waarin de storting effectief plaatsvond, en 
niet met de periode waarop die premie betrekking heeft. De FOD Financiën kan bijgevolg 
niet identificeren of het in de loop van het opgegeven jaar gestorte bedrag overeenstemt 
met een in de loop van datzelfde jaar gefactureerde premie. De inrichter kan bovendien een 
premie storten voor de voorgaande jaren (zie punt 3.2). De FOD Financiën kan die bedragen 
echter niet in aanmerking nemen voor de controle van de 80 %-regel als hij niet weet op 
welke jaren de gestorte premie slaat. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de FOD Financiën zijn behoefte aan informatie moeilijk 
nog kan verdedigen als hij niet meer actief deelneemt aan die werkgroep. 

Medewerkers van de FOD Financiën hebben sinds juli 2018 toegang tot DB2P voor de con-
trole van de 80 %-regel, maar die toegang, die onontbeerlijk is voor de controle, volstaat 
niet altijd voor de taxatieambtenaar, om verschillende redenen: 

• De FOD Financiën heeft geen toegang gevraagd tot de historische gegevens van de aan-
giften, om na te gaan of de aangever wijzigingen of correcties heeft aangebracht in de 
voorheen aangegeven gegevens.

• Overeenkomstig de aangifte-instructies is bepaalde informatie over de pensioentoezeg-
ging (zoals overeenkomsten, reglementen enz.) slechts versnipperd beschikbaar (ver-
schillende pdf ’s). 

• Om de 80 %-regel te kunnen checken, moet men over bepaalde informatie beschikken 
die niet afzonderlijk in DB2P zit, zoals het bedrag van de backservicepremie en het be-
drag van de winstdeelnemingen. 

53 Overeenkomstig artikel 5 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 25 april 2007 tot oprichting van DB2P. 
54 Zo nodig stelt de werkgroep vragen aan de FOD Financiën als het om bepaalde fiscale aspecten gaat.
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Het Rekenhof stelt vast dat de naleving van de 80 %-regel wordt gecontroleerd op basis 
van gegevens die worden opgevraagd door de FOD Financiën en ter beschikking gesteld 
door Sigedis. Om echter de huidige 80 %-regel doeltreffender te kunnen controleren, is het  
Rekenhof van oordeel dat het noodzakelijk zou zijn om: 

• een recente historiek van de aangiften (inclusief de aangebrachte wijzigingen en cor-
recties) ter beschikking te stellen op de raadplegingsinterface van de medewerkers van 
de FOD Financiën;

• te zorgen voor de nodige gestructureerde gegevens voor de berekening van de  
80 %-regel;

• de aangiften aan DB2P aan te passen en er alle regels in te integreren die nodig zijn voor 
de berekening van de 80 %-regel (zie punt 3.1.4). 

In haar antwoord stelt Sigedis dat ze de behoefte van de FOD aan een historiek van de 
DB2P-aangiften volledig kan onderschrijven. Ze is van mening dat ook andere gebruikers 
daar belang bij zouden kunnen hebben. Die behoefte is echter nooit eerder aan Sigedis 
meegedeeld.

Sommige momenteel beschikbare gegevens worden niet geoptimaliseerd voor fiscale con-
troles. Ze weerspiegelen elementen waarover overeenstemming werd bereikt binnen de 
DB2P-werkgroep. Aldus strookt het feit dat de gegevens over de winstdeelnemingen en de 
backservice niet afzonderlijk worden opgenomen, met de huidige aangifte-instructies, net 
als de niet-gestructureerde registratie van sommige gegevens die mogelijk interessant zijn 
voor de berekening van de 80 %-regel. De aanwezigheid van sommige gegevens in DB2P 
vormt de gemeenschappelijke verdienste van alle leden van de DB2P-werkgroep, net als het 
ontbreken van bepaalde gegevens de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van alle 
leden.

Het Rekenhof wijst erop dat, hoewel dat wenselijk is, een consensus tussen de leden van 
de werkgroep niet vereist is om een voorstel tot wijziging van de instructies voor te leggen 
aan het algemeen coördinatiecomité. De regelgeving bepaalt daarentegen dat er eveneens 
vertegenwoordigers van de pensioenstellingen moeten zijn in de werkgroep, naargelang 
van het behandelde onderwerp. Als de correcte toepassing van de fiscale bepalingen over 
aanvullende pensioenen het onderwerp vormt, is het van primordiaal belang dat de FOD 
Financiën vertegenwoordigd is bij die vergadering.

3.1.4 Controle van de 80 %-regel door de FOD Financiën
De FOD Financiën heeft in 2018 en 2019 acties uitgevoerd om de 80 %-regel te controleren. 
In 2020 loopt een derde actie. De controleactie 2018 (die in juli 2018 is gestart) heeft geleid 
tot een stijging van de inkohieringen met 2,5 miljoen euro55, d.i. de helft van wat als extra 
ontvangst was ingeschreven in de begroting 2018. Het Rekenhof stelt een stijging van de 
productiviteit56 vast tussen de acties 2018 (32 %) en 2019 (48 %), wat een teken is van een 

55 De resultaten van de controleacties zijn afkomstig van een toepassing waarin verschillende gegevens worden 
opgenomen over de controle. Het bedrag van de uiteindelijk teruggevorderde rechten (en het jaartal) wordt er niet 
in vermeld en kan ook op geen andere manier worden bepaald. 

56 Een controle wordt als productief beschouwd als hij tot een correctie van de belastbare grondslag heeft geleid.
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verbetering van het globale proces (selectie en controle). Het aantal afgewerkte opdrachten 
is echter met 26 % verminderd (1.058 in 2018 en 781 in 2019). 

Deze acties richten zich op de bedrijfsleiders, nadat uit een test bleek dat de controles met 
betrekking tot de WAP-contracten van werknemers niets opleverden. De FOD Financiën 
concludeerde hieruit dat er ter zake geen fiscaal risico is (overschrijding van de 80 %-grens 
of ander) dat een controle vereist. 

Het Rekenhof stelt echter vast dat een deel van de bedrijfsleiders bij de controleacties bui-
ten beschouwing werd gelaten om technische redenen in plaats van op basis van een risi-
coanalyse. Overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel heeft de FOD Financiën immers 
niet alle geïndividualiseerde gegevens ontvangen. Bijgevolg heeft hij de gegevens van de 
Deposit-aangiften gebruikt om het bedrag van de effectief gestorte premies te kennen. Die 
aangifte maakt echter geen onderscheid tussen het voor elke aangeslotene betaalde bedrag 
en vermeldt enkel het door de vennootschap betaalde bedrag. Bij gebrek aan geïndividua-
liseerde gegevens heeft de FOD Financiën zijn controle dus moeten beperken tot bepaalde 
bedrijfsleiders. 

In 2018 heeft Sigedis aan de FOD Financiën voorgesteld een methode te ontwikkelen waar-
mee de gevallen die de grens van 80 % zouden kunnen overschrijden, onder bepaalde voor-
waarden zouden kunnen worden geïdentificeerd, en die de FOD vervolgens zou kunnen 
selecteren voor een controle. Op die manier zou de gegevensuitwisseling kunnen worden 
beperkt tot de noodzakelijke gevallen, waardoor het evenredigheidsbeginsel zo goed mo-
gelijk in acht wordt genomen. Er is gepland dat de beoogde methode, voorafgaand aan de 
invoering ervan, wordt gevalideerd door de FOD Financiën, die volledig verantwoordelijk 
blijft voor de controle van de fiscale wetgeving. Sigedis en de FOD Financiën moeten nog 
overleggen om dat project te finaliseren. 

Het Rekenhof acht een versterkte samenwerking tussen Sigedis en de FOD Financiën on-
ontbeerlijk om de taxatieambtenaren meer gerichte informatie te bezorgen over dossiers 
die mogelijk productief kunnen zijn. Door te kiezen voor een globale aanpak, zou zo een 
billijke behandeling moeten worden verzekerd, wat momenteel niet het geval is.

In haar antwoord wenst Sigedis ook dat de FOD Financiën weer actief zou deelnemen aan 
de werkgroep. Daarnaast onderstreept ze het belang van een bilaterale operationele samen-
werking, opdat de FOD Financiën de voor zijn controles noodzakelijke toegangen duidelijk 
en concreet zou definiëren. Sigedis is bereid een dergelijke samenwerking te formaliseren 
in een Service Level Agreement, zoals het Rekenhof aanbeveelt.
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3.2 Backservice

De backservice bestaat uit een versoepeling van de 80 %-regel ten gunste van de werkne-
mers, om de vroeger gepresteerde jaren te valoriseren waarvoor geen storting is gebeurd 
met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen, met een maximum van tien jaar 
echter (het is ook mogelijk vijf nog te presteren activiteitsjaren vooraf te valoriseren) 57. 

De klassieke 80 %-regel bevat een breuk die wordt toegepast op de jaarlijkse brutobezoldi-
ging van de begunstigde. Die breuk heeft als teller het aantal jaren van de normale duur van 
de beroepswerkzaamheid die reeds zijn gepresteerd en nog moeten worden gepresteerd in 
de onderneming, en als noemer het aantal jaren van de normale duur van de beroepswerk-
zaamheid (duur van de beroepsactiviteit). 40

Voor de backservice wordt die teller gewijzigd. Zo kan rekening worden gehouden met een 
langere duur van beroepswerkzaamheid dan de werknemers in die onderneming zullen 
vervullen, op voorwaarde dat die prestaties slaan op maximaal tien jaar van een vroeger 
werkelijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of op maximaal vijf jaar van een tot de nor-
male pensioenleeftijd nog uit te oefenen beroepswerkzaamheid. Het totale aantal jaren dat 
zo in aanmerking wordt genomen, mag bovendien het aantal jaren van de normale duur van 
hun beroepswerkzaamheid niet overtreffen. 

Ook in dit geval stelt het Rekenhof vast dat de FOD Financiën niet heeft gevraagd geïn-
dividualiseerde en voldoende nauwkeurige gegevens over de backservice op te nemen in 
de instructies voor de DB2P-aangiften: zo beschikt hij niet over het onderscheid tussen 
de backservicepremie en de premie van het jaar, noch over de nodige tijdsgegevens met 
betrekking tot die aftrekmogelijkheid. Bijgevolg worden talrijke situaties met backservice 
geselecteerd, maar blijkt de controle ervan weinig productief. 

Doordat de verhoogde aftrekbaarheid die de backservice impliceert niet doeltreffend wordt 
gecontroleerd, ontstaat er een risico op misbruik. Aangezien die maatregel vaak wordt ge-
bruikt door bedrijfsleiders58, is de backservice overigens een regeling die de fiscale ineffici-
entie van het beleid nog versterkt (zie hoofdstuk 5). 

3.3 Fiscale sanctie 

De DB2P-wetgeving stelt dat de gegevens over de aanvullende pensioenen moeten worden 
meegedeeld door de pensioeninrichtingen of de inrichters. Die aan DB2P meegedeelde ge-
gevens gelden als bewijs, tot bewijs van het tegendeel59. 

Vanaf 2012 werd een fiscaal sanctiemechanisme ingevoerd om de kwaliteit van de aangiften 
aan DB2P60 te verbeteren. Zo is de correcte aangifte aan DB2P van de met toepassing van 

57 Artikel 35, § 3, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
58 “Bedrijfsleiders bouwen daarom ook vaak een aanvullend pensioen op vanuit hun vennootschap (…). Omdat men op 

die manier een aanzienlijke pensioenopbouw kan verwezenlijken, is die mogelijkheid voor zelfstandigen soms de be-
langrijkste beweegreden om een vennootschap op te richten.” (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fisca-
listen, Pacioli nr. 465, 7-20 mei 2018, p. 1, www.bibf.be). 

59 Artikel 306, § 3, van de bovenvermelde programmawet van 27 december 2006.
60 Artikel 62 van de programmawet van 22 juni 2012, tot invoeging van artikel 59, § 1, 5°, van het WIB 92.

http://www.bibf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20465_NL_PMS.pdf
http://www.bibf.be
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het koninklijk besluit van 25 april 2007 gevraagde informatie een voorwaarde om de stor-
tingen als beroepskosten af te trekken. Als de pensioeninrichting die voorwaarde inzake 
aangifte aan DB2P niet naleeft (geen aangifte of gegevens van ontoereikende kwaliteit) 
worden de premies beschouwd als verworpen uitgave en worden ze toegevoegd aan de be-
lastbare grondslag van de inrichter. 

Als een inrichter het recht op aftrek van de stortingen verliest als gevolg van een tekort-
koming vanwege de pensioeninrichting, kan hij die schade verhalen op de pensioeninrich-
ting61. 

Het Rekenhof merkt op dat de FOD Financiën de fiscale sanctie in de praktijk nagenoeg niet 
toepast62. De FOD wordt immers geacht ze toe te passen als geen aangifte aan DB2P gebeurt 
of als deze niet kwaliteitsvol is, maar hij ontvangt van Sigedis geen informatie om die in-
breuken te identificeren. Bij gebrek aan dergelijke informatie of van tekenen van een risico 
op inbreuk die op een andere manier worden vergaard en op basis waarvan een gerichte 
controleactie zou kunnen worden opgezet, kan slechts incidenteel de toepassing van een 
fiscale sanctie worden overwogen, naar aanleiding van een controle van de aftrekbaarheid 
van de premies en de 80 %-regel, in de loop waarvan de taxatieambtenaar zou vaststellen 
dat geen aangifte in DB2P is gebeurd. 

In haar antwoord is Sigedis van oordeel dat het de FOD Financiën toekomt te identificeren 
welke gegevens nodig zijn voor de toepassing van die sanctie, die onder zijn bevoegdheid 
valt. Sigedis voegt daaraan toe dat de controleurs van de FOD Financiën online toegang 
hebben tot DB2P, zodat ze kunnen verifiëren of bepaalde gegevens zijn aangegeven.

Het Rekenhof stelt overigens vast dat de FOD een systeem van administratieve sanctie 
toepast bij een inbreuk op de aangifte van gegevens aan het pensioenkadaster63. Het is van 
oordeel dat een uitbreiding van dit systeem naar de DB2P-aangiften efficiënter zou zijn dan 
de huidige fiscale sanctie, die hoe dan ook nauwelijks wordt toegepast. 

In haar antwoord meent Sigedis dat een dergelijke sanctie zou moeten worden toever-
trouwd aan een instelling die er rechtstreeks belang bij heeft dat de gegevens juist zijn. Dat 
is het geval voor de FSMA, de RSZ, het RSVZ en de FOD Financiën, maar hun bevoegdhe-
den betreffen slechts bepaalde gegevens. Als instelling die de gegevens inzake aanvullende 
pensioenen beheert, heeft Sigedis er rechtstreeks en in het algemeen belang bij dat de gege-
vens te allen tijde correct zijn. Bijgevolg is ze van oordeel dat zij het best in staat is om een 
dergelijke sanctie in te stellen. Voor de invordering van eventuele boetes zouden leden van 
Sigedis met meer ervaring ter zake kunnen worden aangesproken.

Met betrekking tot dit punt vermeldt de FPD in zijn antwoord dat hij de aanbevelingen van 
het Rekenhof zal opvolgen, ook op basis van de door Sigedis gekozen pistes, aangezien voor 
de toepassing van de aanbevelingen synergieën tussen beide instellingen nodig zijn.

61 Artikel 306, § 4, van de bovenvermelde programmawet van 27 december 2006.
62 Het Rekenhof benadrukt echter dat de FOD Financiën die sanctie wil concretiseren in controle-instructies. De FOD 

heeft ook een controleactie opgezet in 2018.
63 De gegevens van het pensioenkadaster worden gecontroleerd op basis van de fiscale fiches die bij de vereffening 

worden opgesteld.
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3.4	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof heeft het volgende vastgesteld:

• De 80 %-regel is moeilijk te berekenen en dus moeilijk te controleren door de fiscale 
administratie, onder meer omdat drie onontbeerlijke parameters voor de berekening er-
van, die bij koninklijk besluit moesten worden vastgelegd, nog steeds niet zijn bepaald.

• Een deskundigengroep en de FOD Financiën zelf hebben een eenvoudigere versie voor 
de afbakening van de aftrekbare premies voorgesteld, als een percentage van de bezol-
diging, maar er werd geen gevolg gegeven aan die aanbevelingen.

• De wet verplicht de pensioeninrichtingen en de werkgevers attesten en informatiefiches 
over de gestorte premies en over de contracten af te leveren, terwijl die gegevens be-
schikbaar zijn in DB2P. Die verplichting is in strijd met de only once-wetgeving en leidt 
tot kosten voor de inrichtingen en de werkgevers.

• De FOD Financiën neemt al ettelijke jaren niet meer deel aan de technische werkgroep 
die de inhoud van DB2P en de werkingsregels ervan moet definiëren, wat hem een in-
strument ontneemt om zijn behoefte aan gegevens te laten gelden.

• De huidige controleacties op de 80 %-regel betreffen maar een beperkt segment van 
aanvullende pensioenen, onder meer omdat de controleactie met de vanuit DB2P be-
schikbare informatie niet kan worden uitgebreid tot de controle van andere categorieën 
van begunstigden. 

• Sigedis heeft de FOD Financiën voorgesteld een methode te ontwikkelen om de dossiers 
te identificeren die een risico op overschrijding van de 80 %-grens vertonen, maar dat 
project werd nog niet uitgerold. 

• De FOD Financiën heeft niet om voldoende nauwkeurige gegevens verzocht om de back-
service doeltreffend te kunnen controleren. In de praktijk leidt het ontbreken van een 
doeltreffende controle van die verhoogde aftrek tot een risico op misbruik. 

• De fiscale sanctie (weigering van de aftrek) die op de inrichter wordt toegepast bij een 
inbreuk tegen de aangifte (geen aangifte of aangifte van ontoereikende kwaliteit van-
wege de pensioeninrichting) wordt amper toegepast door de FOD Financiën. 

Het Rekenhof concludeert dat de FOD Financiën de 80 %-regel niet doeltreffend kan con-
troleren en de fiscale sanctie niet kan toepassen. Het is van oordeel dat een andere, eenvou-
digere en eenvormige regeling zou moeten worden ingevoerd om de fiscale aftrekbaarheid 
van de premies voor aanvullende pensioenen te beperken. 
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Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen Verantwoordelijke 
voor uitvoering

De  
80 %-regel 

wijzigen

Een regeling voor beperking van de aftrekbaarheid van de 
stortingen aannemen die eenvoudig is, die kan worden toe-
gepast op alle aanvullende pensioenen en die is aangepast 
aan de huidige toestand inzake aanvullende pensioenen.

Wetgever

Bij koninklijk besluit de nodige parameters bepalen voor de 
controle van de 80 %-regel in afwachting van een volledige 
hervorming van die regel.

Minister van  
Financiën

De gegevens 
van DB2P  

beter  
benutten

De aan pensioeninrichtingen en werkgevers opgelegde ver-
plichting schrappen om attesten en fiches af te leveren voor 
gegevens die reeds in DB2P beschikbaar zijn.

Wetgever

Deelnemen aan de technische werkgroep DB2P om zijn spe-
cifieke behoeften aan gegevens voor een effectieve en doel-
treffende controle op de beperking van de aftrekbaarheid 
van de gestorte premies te verdedigen. 

FOD Financiën

Aan Sigedis toegang vragen tot gestructureerde en geïndivi-
dualiseerde gegevens (met name historische gegevens van 
de aangiften, afzonderlijke gegevens over de backservice en 
de winstdeelnemingen) aan de hand waarvan de begrenzing 
van de aftrekbaarheid van de gestorte premies kan worden 
gecontroleerd.

Die gegevens ter beschikking stellen van de FOD Financiën; 
daartoe desnoods de instructies voor aangiften in DB2P 
aanpassen. 

Die terbeschikkingstelling van gegevens concreet vastleg-
gen in een Service Level Agreement tussen Sigedis en de FOD 
Financiën.

FOD Financiën

Sigedis, via de 
DB2P-werkgroep 

Sigedis en  
FOD Financiën

De controle 
van de  

backservice 
mogelijk 
maken

Indicatoren invoeren op basis waarvan de backservice in de 
stortingen voor aanvullende pensioenen kan worden onder-
scheiden en gecontroleerd. 

Het veld in DB2P verplicht maken dat de periode vermeldt 
die in de teller van de breuk voor de 80 %-regel in aanmer-
king moet worden genomen.

FOD Financiën  
en Sigedis, via de 
DB2P-werkgroep

De ongerechtvaardigde backservices opsporen en sanctio-
neren. 

FOD Financiën

De fiscale 
sanctie  

vervangen

De huidige fiscale sanctie vervangen door een administra-
tieve sanctie die moet worden toegepast op de pensioenin-
richtingen wanneer ze geen aangifte in DB2P of een aangifte 
van ontoereikende kwaliteit doen. 

Wetgever 
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Hoofdstuk 4 

Inning van de sociale bijdragen 
op de stortingen
Op de stortingen met het oog op het opbouwen van aanvullende pensioenen worden twee 
sociale bijdragen geïnd, namelijk een bijdrage van 8,86 % die enkel voor de werknemers is 
verschuldigd, en een bijdrage van momenteel 3 % (de zogenoemde Wijninckx-bijdrage) op 
de hoge aanvullende pensioenen van zowel werknemers als zelfstandigen (bedrijfsleiders 
en zelfstandigen met een POZ). 

4.1	 Inning	van	de	bijdrage	van	8,86	%	door	de	RSZ

4.1.1 Principes
De RSZ int de bijzondere bijdrage van 8,86 % op de stortingen van de werkgevers met het 
oog op de opbouw van aanvullende pensioenen voor hun werknemers64. 

De werkgever verstrekt de RSZ in de multifunctionele aangifte (DMFA) gegevens over de 
bezoldiging en de werktijden van al zijn werknemers voor een bepaald kwartaal. Hij geeft 
de premies globaal aan (en niet voor elke werknemer) in de loop van het kwartaal waarin 
hij deze stort65. 

De bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op dat aangiftekwartaal 
aan de RSZ worden betaald. De RSZ heeft in 2019 381,3 miljoen euro bijzondere bijdragen 
van 8,86 % geïnd. 

4.1.2 Controles door de RSZ
De Directie Bijzondere Toepassingen (DBT) van de RSZ laat Smals66, sinds begin 2012 voor 
de bijdrage van 8,86 % en sinds 2013 voor de Wijninckx-bijdrage, gegevens van de DMFA 
kruisen met die van DB2P (Deposit) om te controleren of de werkgevers de verschuldigde 
bijdragen aangeven en betalen. De DBT analyseert de resultaten van de kruisingen. 

Als uit de kruisingen blijkt dat bepaalde stortingen wel in DB2P voorkomen maar niet in de 
DMFA, of dat de bedragen van DB2P hoger liggen dan die van de DMFA, vraagt de RSZ aan 
de werkgever om die toestand te rechtvaardigen. Als de werkgever niet antwoordt, regulari-
seert de RSZ op basis van de gegevens van DB2P. Een controle van de inspectie op vraag van 
de DBT kan ook tot een dergelijke regularisatie leiden. De inspectie houdt overigens met de 
inning van de bijdragen op de aanvullende pensioenen rekening bij haar globale controles 

64 Artikel 38, § 3ter, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers. Deze bijdrage is van toepassing sinds 1 januari 1989. 

65 Administratieve instructies RSZ.
66 Vzw die de instellingen van de sociale zekerheid en van de sector geneeskundige verzorging – evenals andere over-

heidsdiensten die daarom verzoeken – bijstaat en ondersteunt bij hun informatiebeheer. 
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die worden uitgevoerd op basis van datamining, waarbij de werkgevers worden geselecteerd 
die als risicovol worden geacht voor de inning van de bijdragen. 

Om ervoor te zorgen dat de bijdrage van 8,86 % goed wordt geïnd, heeft de RSZ een systeem 
ingevoerd waarmee hij de bijdragen rechtstreeks kan afhouden van het bedrag van de ge-
storte premies voor sommige sectorale stelsels (gedifferentieerde inning) 67. Voor 37 van de 
52 sectorale stelsels wordt een gedifferentieerde inning toegepast. 

4.1.3	 Problemen	in	samenhang	met	de	inning	van	de	bijdrage	van	8,86	%

4.1.3.1 Verschillen tussen de aangiften in DB2P en de DMFA
De RSZ stelt in 2019 een toename vast van de verschillen tussen de DB2P-aangiften en de 
DMFA-aangiften (de RSZ heeft meer dan 17 miljoen euro bijdragen voor het jaar 2017 ge-
regulariseerd, waarvan 13 miljoen wegens verschillen tussen de bedragen van DB2P en 
de DMFA). Die anomalieën worden gedeeltelijk verklaard door het feit dat bepaalde  
DMFA-aangiften worden geregistreerd tijdens het kwartaal waarin de premies door de  
pensioeninrichting worden gefactureerd, in plaats van tijdens het kwartaal waarin die pre-
mie effectief wordt gestort aan de pensioeninrichting. 

De variabele periodiciteit van de Deposit-aangiften in DB2P (jaarlijks, maandelijks of naar-
gelang van de stortingen) waarvan sprake in punt 2.2.1, schept overigens het risico dat 
een jaarlijks gefactureerde premie in verschillende keren wordt gestort, met verschillende  
Deposit-aangiften tot gevolg, zonder dat al die stortingen daarom in DMFA worden aange-
geven. 

In haar antwoord erkent Sigedis dat de aanbeveling van het Rekenhof om de inrichter op 
de hoogte te brengen van de bedragen van de stortingen en van de betalingsdatums in 
DB2P, het inningsproces zou vergemakkelijken. Dat veronderstelt echter een aanpassing 
van de instructies voor de DB2P-aangiften, in die zin dat alle nodige gegevens dan zouden 
moeten worden aangegeven in de loop van het kwartaal waarop ze betrekking hebben, of 
onmiddellijk erna (en niet meer in de loop van het jaar N+1). Dat idee werd al meermaals 
voorgelegd aan de belanghebbenden in de werkgroep DB2P maar tot nu toe kon er geen 
overeenstemming over worden bereikt.

Het Rekenhof stelt vast dat die werkgroep geen leden telt die de instellingen vertegenwoor-
digen die de sociale bijdragen innen. De deelname van de RSZ en van het RSVZ aan de 
werkgroep zou het mogelijk maken maatregelen voor te stellen die zouden zorgen voor een 
betere inning van de sociale bijdragen.

Het Rekenhof herinnert er overigens aan dat een consensus tussen de leden van de werk-
groep niet vereist is om een voorstel tot wijziging van de instructies voor te leggen aan het 
algemeen coördinatiecomité (zie ook punt 3.1.3.2). De regelgeving bepaalt overigens dat 

67 De RSZ int op basis van een overeenkomst bij de werkgevers die aan dat sectoraal pensioenstelsel deelnemen, 
namens de inrichter van het sectoraal stelsel het geheel van de betalingen die zij moeten verrichten in het kader 
van dit pensioenstelsel. Hij houdt de bijdrage van 8,86 % op die betalingen in en stort het saldo terug aan de in-
richter van het sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen (artikel 38, § 3ter, B, 2°, van de bovenvermelde wet van 
29 juni 1981). 
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er ook vertegenwoordigers van pensioenstellingen moeten zijn in de werkgroep, naarge-
lang van het behandelde onderwerp. Als de inning van de sociale bijdragen het onderwerp 
vormt, is het van primordiaal belang dat de inningsinstellingen vertegenwoordigd zijn.

4.1.3.2 Geen Deposit-aangiften voor de sectorale stelsels
Sinds 2013 moeten stortingen in het kader van sectorale pensioenstelsels in principe in 
Deposit worden aangegeven68. Het Rekenhof stelt in 2020 vast dat er Deposit-aangiften ont-
breken voor sommige van die stortingen. 

Voor de 37 sectorale pensioenstelsels met gedifferentieerde inning heeft die toestand geen 
gevolg voor de inning van de bijdragen door de RSZ, aangezien de RSZ het verschuldigde 
bedrag rechtstreeks afhoudt. 

Voor de andere sectoren kan de RSZ, aangezien hij niet over Deposit-gegevens beschikt, 
die niet vergelijken met die van de DMFA. Die sectoren kunnen aanzienlijke bedragen aan 
stortingen vertegenwoordigen69. 

In haar antwoord benadrukt Sigedis dat de verplichting om Deposit-aangiften te doen wel 
degelijk deel uitmaakt van de instructies voor DB2P-aangiften. Ze heeft de informatie van 
de RSZ over de sectorale stelsels zonder gedifferentieerde inning echter onderzocht en con-
tact opgenomen met de betrokken pensioeninrichtingen. Er werden effectief probleemge-
vallen vastgesteld. Sommige gevallen werden geregulariseerd, andere worden momenteel 
nog onderzocht.

Volgens Sigedis moet een betere opvolging worden gerealiseerd op basis van een geactua-
liseerde authentieke lijst van de sectorale stelsels, zodat Sigedis en de betrokken pensioen-
inrichtingen steeds beschikken over actuele informatie over de inning door de RSZ en over 
de eventuele daaruit voortvloeiende aangifteplicht. Hier zal werk van gemaakt worden 
vanaf de aangiften van 2021.

Het Rekenhof erkent dat er betere communicatie moet komen tussen de RSZ en Sigedis, 
evenals betere opvolging door Sigedis op het vlak van de sectorale stelsels. Het herinnert 
eraan dat de RSZ bij gebrek aan een Deposit-aangifte geen gegevens kan aftoetsen aan de 
gegevens van de DMFA. De DB2P-instructies vermelden weliswaar de verplichting om een 
Deposit-aangifte te doen voor de sectorale stelsels, maar de website van DB2P vermeldt de 
vrijstellingen van Deposit-aangifte. In dat opzicht zijn de voorwaarden die in acht moe-
ten worden genomen om de vrijstelling van aangifte te kunnen genieten in het geval van 
financiering afkomstig van de algemene reserves van de sectoren, niet erg helder. Het zou 
eenvoudiger zijn een duidelijk onderscheid te maken tussen de stelsels met en de stelsels 
zonder gedifferentieerde inning.

68 Instructies DB2P. 
69 Zie FSMA, Tweejaarlijks verslag 2019, op. cit.
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4.2	 Inning	van	de	Wijninckx-bijdrage	door	de	RSZ	en	het	RSVZ

De Wijninckx-bijdrage is sinds 2012 in voege en moet éénmaal per jaar worden betaald. Ze 
beoogt de hoge aanvullende pensioenen van zowel werknemers als zelfstandigen (bedrijfs-
leiders en POZ). 

Tot 201870 vermeldden de overgangsbepalingen de volgende berekening: de bijdrage was 
verschuldigd als het bedrag van de stortingen een jaarlijks (te indexeren) drempelbedrag 
van 30.000 euro oversteeg. Van 2012 tot 2017 beliep het bijdragepercentage 1,5 %. In 2018 is 
het gestegen naar 3 %.

Sinds 2019 verwijst de berekening van die bijdrage niet meer naar een jaarlijks bedrag van 
stortingen. De wetgever heeft als referentienorm de pensioendoelstelling genomen, d.i. het 
absolute maximumbedrag van het pensioen van de overheidssector (6.668,68 euro bruto 
per maand in 2019) vermenigvuldigd met een coëfficiënt die rekening houdt met de loop-
baanduur van de aangeslotene. De Wijninckx-bijdrage is voortaan verschuldigd als de som 
van het voorziene wettelijke pensioen (forfaitair geraamd) en van het voorziene aanvul-
lende pensioen (omgezet in rente71) hoger ligt dan die pensioendoelstelling. 

Op die manier kan de berekening worden vereenvoudigd: de huidige Wijninckx-drempel-
waarde stemt ongeveer overeen met het vroegere geïndexeerde bedrag van 30.000 euro 
vermenigvuldigd met het aantal door de aangeslotene gewerkte jaren72. Zo zou een aan-
geslotene met een loopbaan van 30 jaar de Wijninckx-bijdrage pas moeten betalen als zijn 
verworven reserves ongeveer één miljoen euro belopen. Een aangeslotene met slechts een 
loopbaan van één jaar zou dan ongeveer 30.000 euro reserves moeten hebben. Door die 
berekeningswijze daalt het aantal betrokken aangeslotenen en debiteuren. 

Voor de aangeslotenen die de Wijninckx-bijdrage moeten betalen, is de bijzondere bijdrage 
die de inrichter verschuldigd is gelijk aan 3 % van zijn aandeel in het bedrag van de stij-
ging van de verworven reserves in de loop van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de 
bijdrage. 

De door Sigedis berekende verschuldigde bedragen worden in de onderstaande tabel ver-
meld. De bedragen dalen tussen 2018 en 2019, vooral voor zelfstandigen. 

70 De tot 31 december 2016 geplande overgangsregeling voor de berekening van de Wijninckx-bijdrage werd toege-
past tot 31 december 2018 wegens moeilijkheden bij de invoering van de definitieve regeling.

71 De verworven reserves worden zo gedeeld door de omzettingscoëfficiënt (26,94162 euro in 2019) die wordt vast-
gelegd door de directie-generaal Beleidsondersteuning en -coördinatie van de FOD Sociale Zekerheid op basis van 
prospectieve sterftetabellen die neutraal zijn qua geslacht. 

72 Zie bijlage 3.
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Tabel 1 –   Vermindering van de verschuldigde Wijninckx-bijdragen en van het aantal aangesloten 
werknemers en zelfstandigen die de Wijninckx-bijdrage moeten betalen 

 Jaar

Wijninckx-bijdrage voor werknemers Wijninckx-bijdrage voor zelfstandigen 
(bedrijfsleiders en POZ)

Bedragen (euro) Aantal debiteuren Bedragen (euro) Aantal debiteuren 

2018 9.944.416 1.848 14.571.981 10.591

2019 7.265.833  662 3.011.371 956

Bron: Sigedis 

Die verschuldigde bedragen verschillen van de bedragen die de RSZ werkelijk int. In 
2019 heeft de RSZ 6,4 miljoen euro Wijninckx-bijdragen geïnd (9,2 miljoen euro in 2018). 
Het RSVZ heeft 3 miljoen euro geïnd in 2019 (11,5 miljoen in 2018). De sterke daling van de 
ontvangsten in 2019 wordt verderop uitgelegd (zie punt 5.3.1.2). 

In zijn antwoord verklaart de RSZ dat hij contact zal opnemen met Sigedis om de aanbeve-
ling uit te voeren die de verdeling van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden voor 
de inning van de Wijninckx-bijdrage beoogt te concretiseren in een Service Level Agree-
ment.

In zijn antwoord onderstreept het RSVZ dat via een dergelijk akkoord met Sigedis ieders rol 
zou kunnen worden verduidelijkt. 

4.2.1	 Berekening	van	de	Wijninckx-bijdrage	en	identificatie	van	de	debiteuren	in	
de stelsels met meerdere inrichters

Omdat de nieuwe berekening van de Wijninckx-bijdrage zo ingewikkeld is, bepaalt Sigedis 
voor de RSZ en het RSVZ het aantal debiteuren in kwestie en het verschuldigde bedrag. 

In bepaalde gevallen kan Sigedis die debiteuren echter niet alleen identificeren. Dat pro-
bleem rijst onder andere voor de stelsels met meerdere inrichters (eenzelfde pensioenstel-
sel ingesteld door verschillende inrichters). De sociale wetgeving voorziet niet in een me-
thode om de debiteuren van de Wijninckx-bijdrage voor dergelijke stelsels te identificeren. 

In 2019 telde Sigedis 127 dergelijke stelsels met 370 inrichters. Die stelsels betroffen 566 aan-
geslotenen, voor een totaalbedrag qua Wijninckx-bijdrage van 2.079.302 euro, wat betekent 
dat het om hoge aanvullende pensioenen gaat. Sigedis heeft voor die 2 miljoen euro bijdra-
gen geen betalingskennisgeving verstuurd, aangezien de vzw niet wist bij welke inrichters 
de aangeslotenen werkten die de Wijninckx-bijdrage moeten betalen. Sigedis contacteert 
echter de RSZ om de debiteuren te identificeren. 

Het Rekenhof stelt vast dat het feit dat Sigedis de debiteuren van de Wijninckx-bijdrage in 
de stelsels met meerdere inrichters niet identificeert, een risico op niet-inning van die bij-
drage doet ontstaan. Daardoor verminderen de vorderingen inzake Wijninckx-bijdrage van 
9.345.135 euro naar 7.265.833 euro (22,3 % vorderingen minder). In de praktijk heeft de RSZ 
slechts 6,4 miljoen euro Wijninckx-bijdragen geïnd. 
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In haar antwoord wijst Sigedis erop dat die stelsels met meerdere inrichters bekend en be-
perkt zijn. Bovendien verdwijnt deze situatie stilaan, aangezien sinds 2013 aan één stelsel 
slechts één inrichter gekoppeld kan worden. Er kunnen dus geen nieuwe stelsels van dit 
type meer worden aangegeven.

Het Rekenhof stelt vast dat de DB2P-instructies wel degelijk vermelden dat de aangifte van 
meerdere inrichters enkel toegestaan is voor de stelsels die van kracht waren vóór 1 janu-
ari 2013. De WAP voorziet echter nog steeds in het bestaan van dergelijke stelsels, wat leidt 
tot een duurzamere situatie dan Sigedis suggereert.

4.2.2	 Inning	van	de	Wijninckx-bijdrage	door	het	RSVZ

4.2.2.1 Principes
Op de premies die de bedrijfsleiders of zelfstandigen met POZ storten voor het opbou-
wen van een aanvullend pensioen is de Wijninckx-bijdrage enkel verschuldigd als het 
 Wijninckx-drempelbedrag wordt overschreden. 

De Wijninckx-bijdrage wordt niet geïnd door de sociale verzekeringskassen voor zelfstan-
digen, maar wordt rechtstreeks aan het RSVZ gestort. Er is geen mechanisme voor de aan-
gifte van de gestorte premies, in tegenstelling tot de DMFA voor de RSZ. 

4.2.2.2 Problemen in samenhang met de inning van de bijdrage 

DB2P is niet volledig inzake de toezegging voor bedrijfsleiders en POZ
In de praktijk verstuurt Sigedis een betalingskennisgeving aan de betrokken debiteur. Het 
RSVZ int de bijdragen en ziet toe op de invordering van de onbetaalde vorderingen. Maar 
bij gebrek aan aangifte van de te betalen bijdragen kan het RSVZ zijn gegevens niet kruisen 
met die van DB2P. 

Daardoor is het RSVZ volledig afhankelijk van DB2P, waarvan de gegevens onvolledig zijn. 
Gelet op dit risico op onvolledigheid van DB2P inzake individuele pensioentoezeggingen 
voor bedrijfsleiders en POZ, bestaat bovendien het risico dat de Wijninckx-bijdrage voor 
zelfstandigen wordt berekend op een lagere grondslag dan de werkelijk uitgevoerde stor-
tingen.

In haar antwoord verklaart Sigedis dat, als blijkt dat sommige aanvullende pensioenen niet 
worden aangegeven in DB2P (wat een ernstige inbreuk zou zijn), dat probleem zeker zou 
moeten worden onderzocht en opgelost in samenwerking met de FSMA. Dat impliceert 
echter dat ter zake concrete aanwijzingen worden geleverd.

Het Rekenhof verduidelijkt dat het risico op onvolledigheid van DB2P voor deze twee types 
aanvullende pensioenen onder andere voortvloeit uit het risico op de niet-toepassing van 
de fiscale sanctie (zie punt 2.2.2.1). De effectieve toepassing van de sanctie bij niet-aangifte 
in DB2P zal het mogelijk maken dat risico te kwantificeren.

Gebrek aan informatie over en controle op de Wijninckx-bijdrage
In 2017, d.i. vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wijninckx-bijdrage, stelde het algemeen 
beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen vast dat heel wat ondernemingen 
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niet van die bijdrageverplichting op de hoogte waren en vroeg het om de ondernemingen 
beter te informeren73. 

In 2019 stelde het RSVZ vast dat tijdens het eerste kwartaal van het jaar volgend op de inko-
hiering van de Wijninckx-bijdrage nog massaal herinneringen moesten worden verstuurd 
naar de zelfstandigen. Voor het bijdragejaar 2018 moesten zo 2.581 herinneringsbrieven 
worden verstuurd voor de 10.602 verzonden betalingskennisgevingen. Dat betekent dat één 
op vier betalingskennisgevingen niet onmiddellijk werd betaald. Die cijfers wijzen erop dat 
heel wat zelfstandigen niet op de hoogte zijn van de verplichting om de Wijninckx-bijdrage 
te betalen. 

In zijn antwoord verklaart het RSVZ dat dit probleem ook voortvloeit uit het feit dat de  
e-box wordt gebruikt voor de verzending van vervaldagberichten voor de bijdrage. Sommige 
zelfstandigen raadplegen de e-box niet of zijn vergeten dat hij bestaat. Bijgevolg bestaat het 
risico dat de bestemmelingen geen kennis nemen van het bericht of het niet als een officieel 
document beschouwen. Het RSVZ suggereert dat het misschien opportuun zou zijn om de 
zelfstandigen bewust te maken van het gebruik van de e-box of die wettelijk te verplichten.

De wetgeving bepaalt dat de aangeslotenen bij het VAPZ vóór het ondertekenen van de 
aanvullende pensioentoezegging moeten worden geïnformeerd over de belastingregeling 
met betrekking tot dat pensioen74. Via een gelijkaardige verplichting voor de bedrijfsleiders 
en de POZ in verband met de fiscale en sociale bepalingen zouden de inrichters kunnen 
worden geïnformeerd over het bestaan van de Wijninckx-bijdrage. 

Het Rekenhof stelt ook vast dat de inspectie van het RSVZ in tegenstelling tot de RSZ geen 
controles uitvoert op aanvullende pensioenen. De wetgeving bevat nochtans die mogelijk-
heid75. Er zijn structurele controles op dat vlak nodig gelet op de problemen die Sigedis 
heeft vastgesteld bij de berekening van de Wijninckx-bijdrage in 2019 (bijvoorbeeld aange-
slotenen zonder loopbaangegevens als zelfstandigen).

In zijn antwoord verklaart het RSVZ dat in 2019 twee debiteuren van de Wijninckx-bijdrage 
als natuurlijk persoon actieve zelfstandigen waren. Het IT-programma van het RSVZ bevat 
een functionaliteit die de zelfstandigen detecteert die actief zijn als natuurlijke persoon en 
de bijdrage verschuldigd zijn, en die mogelijk niet bekend zijn in het zelfstandigenregister. 
Die functionaliteit moet echter worden aangepast zodat de loopbaandatums van de zelf-
standigen kunnen worden afgetoetst aan de datum in verband met de Wijninckx-bijdrage.

De andere dossiers betreffen debiteuren die actief zijn als rechtspersoon. Voor die dossiers 
stelt het RSVZ dat het, net als voor de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon, zal 
moeten controleren of de begunstigden van de tweede pensioenpijler wel degelijk zijn ge-
registreerd als zelfstandigen. De dienst P2P zal de bijdragen 2019 analyseren om te bepalen 

73 Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, Verslag 2017/15, oktober 2017 (niet gepubli-
ceerd).

74 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor 
zelfstandigen. 

75 Artikel 30, § 7, van de programmawet van 22 juni 2012 (zie ook artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 janu-
ari 2013 tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere 
socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen voor zelfstandigen).
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over hoeveel dossiers het gaat en welke informatie de diensten Inspectie en Onderwerping 
van het RSVZ zouden kunnen nodig hebben, met het oog op een eventuele onderwerping 
van de begunstigden van de tweede pijler die gekoppeld zijn aan ondernemingen die de 
bijdrage verschuldigd zijn. Op basis van die analyse zal het RSVZ evalueren of de functio-
naliteit die werd ontwikkeld voor de als natuurlijk persoon actieve zelfstandigen ook nuttig 
kan zijn wanneer de debiteur een rechtspersoon is.

Bijgevolg verklaart het RSVZ dat het opnemen van de controle op de Wijninckx-bijdrage in 
de algemene procedures van de dienst Inspectie niet opportuun lijkt, gelet op de contro-
leprocedures die zullen worden ingevoerd door de dienst P2P en het heel beperkte aantal 
ondernemingen dat die bijdrage verschuldigd is. De dienst Inspectie blijft wel bereid elke 
gerichte controle uit te voeren waar de dienst P2P om vraagt.

Het Rekenhof stelt vast dat in 2019 inderdaad twee als natuurlijk persoon actieve zelfstan-
digen de Wijninckx-bijdrage verschuldigd waren, maar ook 954 ondernemingen die waren 
gekoppeld aan begunstigde bedrijfsleiders. Ter vergelijking, 662 debiteuren van de bijdrage 
vallen onder de RSZ, d.i. minder dan het RSVZ, nochtans neemt zijn directie Inspectie de 
inning van de bijdragen voor de aanvullende pensioenen mee bij haar globale controles 
(uitgevoerd op basis van datamining waarbij de werkgevers worden geselecteerd waarvan 
men meent dat ze een risico inhouden met betrekking tot de inning van de bijdragen).

Tot slot voegt het RSVZ toe dat de identificering van zelfstandigen die een aanvullend 
pensioen genieten, zich niet zou mogen beperken tot de zelfstandigen die de Wijninckx-
bijdrage moeten betalen, maar zou moeten worden uitgevoerd van bij de individuele  
pensioentoezegging. Het RSVZ en Sigedis werken daartoe al samen aan dossiers waarvoor 
Sigedis geen loopbaangegevens heeft verkregen.

4.3	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof stelt het volgende vast bij de inning van de bijdrage van 8,86 % door de RSZ: 

• De RSZ heeft in 2019 17 miljoen euro bijdragen geregulariseerd wegens verschillen tus-
sen de DMFA en DB2P (de bedragen van DB2P liggen hoger dan de in DMFA aangegeven 
bedragen, en bepaalde bedragen zijn niet in DMFA terug te vinden). 

• De sectorale pensioenen dienen geen Deposit-aangifte in, wat een weerslag heeft op de 
controles van de RSZ. 

Het Rekenhof stelt het volgende vast in verband met de nieuwe berekening van de 
Wijninckx-bijdrage:

• Sinds de nieuwe berekening is ingevoerd, zijn de ontvangsten uit die bijdrage vermin-
derd, in het bijzonder voor het Globaal Beheer van de zelfstandigen.

• Wegens de complexiteit van deze nieuwe berekening kunnen de inningsinstellingen die 
bijdrage niet meer alleen berekenen. 
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In verband met de inning van de Wijninckx-bijdrage voor werknemers stelt het Rekenhof 
vast dat voor 22,3 % van de vorderingen van die bijdrage, in het kader van de stelsels met 
meerdere inrichters, een risico bestaat dat ze niet worden ingevorderd. Wat de inning van de  
Wijninckx-bijdrage door het RSVZ betreft, stelt het Rekenhof vast dat er onvoldoende 
wordt gecommuniceerd met en gecontroleerd bij de zelfstandigen. 

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen
Verantwoor-
delijke voor 
uitvoering

Om de verschillen tussen de DMFA en de Deposit-aangiften 
te beperken, aan de inrichter de bedragen meedelen van de 
stortingen en de betaaldatums die de pensioeninrichtingen in 
DB2P hebben aangegeven.

Sigedis, via de 
DB2P-werkgroep

Inning van de 
bijdrage van 

8,86 %

De Deposit-aangiften verplicht maken voor de sectorale stel-
sels waarvoor geen gedifferentieerde inning gebeurt. 

Het aantal en het statuut van de sectorale stelsels (met of 
zonder gedifferentieerde inning) regelmatig meedelen aan 
Sigedis.

Regelmatig controleren of de pensioeninrichtingen de ver-
plichting in acht nemen om Deposit-aangiften te doen voor 
de stelsels waarvoor geen gedifferentieerde inning gebeurt.

Sigedis

RSZ

Sigedis

Berekening 
van de  

Wijninckx- 
bijdrage en 
identificatie 

van de  
debiteuren

De verdeling van de bevoegdheden en de verantwoorde-
lijkheden voor de inning van de Wijninckx-bijdrage concreet 
vastleggen in een Service Level Agreement tussen Sigedis en 
de RSZ, en tussen Sigedis en het RSVZ.

Sigedis, RSZ, 
RSVZ

In de sociale wetgeving methode opnemen om de debiteu-
ren van de Wijninckx-bijdrage te identificeren in geval van een 
stelsel met meerdere inrichters.

Wetgever

Informatie aan 
de  

zelfstandigen 
en controle in 
verband met 

de  
Wijninckx-

bijdrage

Voor bedrijfsleiders en POZ voorzien in een gelijkaardige be-
paling als deze voor de VAPZ-aangeslotenen om hen vóór de 
ondertekening van de pensioentoezeggingen te informeren 
over de sociale en fiscale bepalingen in verband met de aan-
vullende pensioenen.

Wetgever

Controleprocedures invoeren voor de inning van de 
Wijninckx-bijdrage, bijvoorbeeld op de identificatie van de 
zelfstandigen-debiteurs. Er ook een controlepunt van maken 
bij de algemene controles door de inspectie. 

RSVZ
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Hoofdstuk 5

Evaluatie van het 
overheidsbeleid
Het Rekenhof heeft het overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen vanuit drie invals-
hoeken geëvalueerd: 

• de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgever;
• de financiële weerslag van de sociale en fiscale stimulansen voor de werkgevers en zelf-

standigen die aanvullende pensioenen instellen;
• de efficiëntie. 

5.1	 Verwezenlijking	van	de	wettelijke	doelstellingen

5.1.1	 Aantal	begunstigden
Het aantal in DB2P geregistreerde begunstigden van aanvullende pensioenen is van 
3,42 miljoen in 2016 gestegen naar 3,75 miljoen in 201976, onder meer door de toename van 
het aantal aangesloten werknemers. 

Grafiek 1 –   Verdeling van het aantal aangeslotenen op basis van de beroepsstatuten (gegevens 2019)

AANVULLENDE PENSIOENEN – DOELTREFFENDHEID OVERHEIDSBELEID STIMULANSEN / 40 

 

 

HOOFDSTUK 5 

Evaluatie van het overheidsbeleid 
Het Rekenhof heeft het overheidsbeleid inzake aanvullende pensioenen vanuit drie 
invalshoeken geëvalueerd:  

• de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgever; 

• de financiële weerslag van de sociale en fiscale stimulansen voor de werkgevers en 
zelfstandigen die aanvullende pensioenen instellen; 

• de efficiëntie van het overheidsbeleid.  

5.1 Verwezenlijking van de wettelijke doelstellingen 

5.1.1 Aantal begunstigden 

Het aantal in DB2P geregistreerde begunstigden van aanvullende pensioenen is van 
3,42 miljoen in 2016 gestegen naar 3,75 miljoen in 201976, onder meer door de toename van 
het aantal aangesloten werknemers.  

Grafiek 1 – Verdeling van het aantal aangeslotenen op basis van de beroepsstatuten (gegevens 2019) 

 

Bron: Sigedis 

Zelfstandigen doen over het algemeen een beroep op verschillende soorten aanvullende 
pensioenen (verschillende soorten pensioenen voor zelfstandigen, pensioenen tegelijk als 

 

76 Sigedis, kerngegevens van DB2P (2016-2019). 

2.
89

9.
34

6

37
0.

78
7

14
9.

85
9

3.
41

9.
99

2

3.
11

2.
59

0

36
7.

58
6

18
2.

69
1

3.
66

2.
86

7

3.
19

5.
72

0

36
3.

45
9

19
7.

03
4

3.
75

6.
21

3

3.
18

3.
01

9

36
0.

48
8

21
0.

99
0

3.
75

4.
49

7

WERKNEMERS ZELFSTANDIGEN TEGELI JK  
WERKNEMER EN 
ZELFSTANDIGE

TOTAAL

2016 2017 2018 2019

Bron: Sigedis

76 Sigedis, kerngegevens van DB2P (2016-2019).



54

Zelfstandigen doen over het algemeen een beroep op verschillende soorten aanvullende 
pensioenen (verschillende soorten pensioenen voor zelfstandigen, pensioenen tegelijk als 
werknemer en als zelfstandige). Zo zijn er in 2019 meer dan 229.125 aangeslotenen met een 
aanvullend pensioen van bedrijfsleider (215.007 in 2018) en 487.655 zelfstandigen met een 
VAPZ (471.784 in 2018)77.

Voor datzelfde jaar is overigens ongeveer 75 % van de beroepsbevolking, werknemers en 
zelfstandigen samengenomen, aangesloten bij een aanvullend pensioenstelsel78. 

5.1.2	 Onderzoek	van	de	bedragen	door	het	Rekenhof	
Het Rekenhof heeft de bedragen onderzocht van de prestaties die werden betaald aan aan-
geslotenen die in 201779 met pensioen zijn gegaan, en heeft die bedragen vergeleken met die 
van het wettelijk pensioen van diezelfde personen om te zien welk aandeel het aanvullend 
pensioen in het totale pensioen vertegenwoordigt. 

Het heeft ook de verdeling, per soort aanvullend pensioen geanalyseerd van de verworven 
reserves voor aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen, zoals geregistreerd in DB2P. 

5.1.2.1 Aanvulling van het wettelijk pensioen
Via een verdeling in decielen kan men alle waarden in tien even grote subgehelen (in dit 
kader het aantal aangeslotenen) opdelen. Een analyse van de mediaan (d.w.z. het 5e deciel, 
d.i. 50 % van de populatie) is beter geschikt dan de berekening van het gemiddelde bij een 
verdeling van gegevens met extreme waarden die ver uit elkaar liggen, wat het geval is voor 
de bedragen aan aanvullende pensioenen. 

Het Rekenhof heeft van de populatie gepensioneerden die in 2017 aanvullende pensioenen 
ontvingen, het brutomediaanbedrag van het aanvullend pensioen (omgezet in een jaar-
lijkse rente) vergeleken met het brutomediaanbedrag80 van het wettelijk pensioen, en heeft 
daarbij het volgende vastgesteld: 

• Voor de werknemers van die populatie beloopt het mediane wettelijke pensioen 
20.213,06 euro en het mediane aanvullende pensioen 329,83 euro. Het aanvullende 
pensioen vertegenwoordigt slechts 1,6 % van het totale vervangingsinkomen (eerste en 
tweede pensioenpijler).

• Het mediane wettelijke pensioen van de zelfstandigen van die populatie beloopt 
15.816,86 euro en het mediane aanvullende pensioen bedraagt 2.029,91 euro per jaar; 
het aanvullende pensioen vertegenwoordigt 11,4 % van het totale vervangingsinkomen.

• Bij een gemengde loopbaan beloopt het mediane wettelijke pensioen van die populatie 
16.375,6 euro (11.969,40 euro voor het werknemerspensioen en 4.406,20 euro voor het 

77 FSMA, De tweede pensioenpijler in beeld, 2018 en 2019. 
78 FSMA, De tweede pensioenpijler in beeld, 2019. Als actieve en/of slapende aangeslotenen.
79 Begunstigden van een aanvullend pensioen, tussen 60 en 66 jaar oud in 2017, die in 2017 (begin van het recht) 

met pensioen zijn gegaan. Bepaalde profielen werden uit de berekening geweerd om een homogene populatie 
te analyseren (gepensioneerden met een gezinspensioen, een ambtenarenpensioen, een pensioen van openbare 
mandataris of een buitenlands pensioen, alsook die personen waarvoor geen enkel aanvullend pensioen is gere-
gistreerd).

80 In 2018 kan het mediane pensioen van een gepensioneerde die enkel een ambtenarenpensioen ontvangt, worden 
geraamd op 33.604,32 euro.
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pensioen als zelfstandige) en bedraagt het mediane aanvullende pensioen 663 euro per 
jaar; de tweede pijler vertegenwoordigt dan 3,9 % van het totale vervangingsinkomen. 

Voor de helft van de aangeslotenen die uitsluitend een loopbaan als zelfstandige hebben, 
biedt het aanvullend pensioen de mogelijkheid het wettelijk pensioen van werknemers te 
benaderen. Aangeslotenen met een gemengde loopbaan bevinden zich in de minst gunstige 
situatie. 

Grafiek 2 –   Mediaan jaarlijks pensioen van werknemers en zelfstandigen die in 2017 met pensioen zijn 
gegaan en die over een aanvullend pensioen beschikken (omgezet in rente)
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5.1.2.2 Verdeling van de aanvullende pensioenen
Om een totaalbeeld te hebben, heeft het Rekenhof ook de verdeling van de pensioenbedra-
gen (aanvullende en wettelijke pensioenen) voor alle aangeslotenen van dezelfde populatie 
onderzocht, voor alle beroepsstatuten samen. 

Achter de mediaanbedragen waarvan sprake in het voorgaande punt gaan veel verschillen 
schuil. Het Rekenhof stelt vast dat in 2017 70 % van de populatie van gepensioneerden die 
een aanvullend pensioen ontvingen, slechts 10 % van de totale kapitalen hebben ontvan-
gen. 1 % van die populatie heeft daarentegen 20 % van de aanvullende pensioenbedragen 
ontvangen (zie groene pijlen in de onderstaande grafiek). 
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Grafiek 3 –   Verdeling van de aanvullende pensioenbedragen op basis van het aantal begunstigde 
gepensioneerden in 2017, volgens een Lorenz-curve
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De bissectrice van de bovenstaande grafiek vertegenwoordigt in theorie een gelijke verde-
ling. Volgens een dergelijke verdeling zou de helft van de aangeslotenen de helft van de aan-
vullende pensioenprestaties ontvangen. In de onderzochte populatie ontving 50 % van de 
gepensioneerden echter slechts 3 % van het totaalbedrag van de prestaties. Ter vergelijking: 
de volgende grafiek schetst dezelfde voorstelling voor de wettelijke pensioenen, waarbij de 
verdeling veel egalitairder is. 
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Grafiek 4 –   Verdeling van de wettelijke pensioenbedragen op basis van het aantal begunstigde ge-
pensioneerden in 2017, volgens een Lorenz-curve 
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5.1.2.3 Onderzoek per soort aanvullend pensioen
Het Rekenhof heeft ook de verworven reserves onderzocht die in DB2P zijn aangegeven 
voor aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen, om de verdeling ervan te onderzoeken 
op basis van de soorten aanvullende pensioenen. 

Het Rekenhof stelt aanzienlijke verschillen vast:

• tussen de verschillende soorten aanvullende pensioenen;
• binnen eenzelfde soort aanvullend pensioen (verdeling in decielen);
• tussen mannen en vrouwen. 
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Tabel 2 –   Verdeling in decielen van de bedragen aan verworven reserves van aangeslotenen die in 
1956 zijn geboren volgens soort aanvullend pensioen (gegevens 2019, in euro)

Decielen WAP VAPZ Bedrijfsleiders

Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen

D1 158,2 443,8 1.816,6 2.841,1 9.691,4 11.420,5

D2 333,7 1.203,5 3.957,3 7.059,3 19.284,4 28.219,6

D3 521,8 2.527,5 6.487,2 11.595,9 30.921,7 48.356,9

D4 792,8 4.796,6 9.978,0 17.307,4 45.169,3 71.017,2

D5 1.387,5 7.687,4 14.288,9 23.746,1 61.543,8 98.619,8

D5  
in renten

4,29 23,78 44,2 73,45 190,36 305,04

D6 3.368,0 13.725,4 19.159,0 31.637,1 90.663,3 137.525,1

D7 8.069,8 28.155,8 28.380,6 41.096,5 128.356,1 189.139,6

D8 24.467,2 72.003,2 40.906,9 52.175,5 182.473,3 267.607,1

D9 71.693,7 190.098,7 63.194,6 75.752,6 292.270,2 456.544,3

D9  
in renten

221,76 588 195,47 234,31 904,02 1412,14

D10  
(maximum)

3.375.346,0 8.028.422,3 251.652,7 247.254,5 2.066.802,3 16.465.652,0

Bron: gegevens van Sigedis, berekening van de renten door het Rekenhof

Het mediaanbedrag van het aanvullend pensioen van werkneemsters, omgezet in maande-
lijkse rente, bedraagt nagenoeg 4 euro per maand. Voor mannelijke werknemers bedraagt 
dat 24 euro. 

Het Rekenhof stelt vast dat de aanvullende pensioenen voor mannelijke bedrijfsleiders de 
hoogste bedragen vertegenwoordigen. WAP Vrouwen vertegenwoordigt de laagste bedra-
gen, behalve vanaf het 9e deciel, waar dit het VAPZ Vrouwen overstijgt (wegens de plafonne-
ring van dat type aanvullend pensioen). Voor alle pensioenen samen liggen de aanvullende 
pensioenen voor vrouwen twee keer lager dan die voor mannen. 
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Grafiek 5 –   Verdeling in decielen van de bedragen aan verworven reserves, per soort aanvullend 
pensioen en volgens geslacht, voor aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen (ge-
gevens 2019)
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Grafiek 6 –  Zoom op de eerste 9 decielen van grafiek 5 (gegevens 2019) 
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5.1.3	 Doeltreffendheid	van	het	overheidsbeleid	en	financieringsniveau	

5.1.3.1	 Minimum	financieringsniveau	

Financieringsniveau van 3 %
Om ervoor te zorgen dat de aanvullende pensioenen voor alle werknemers een significante 
aanvulling op het wettelijk pensioen vormen, is een aangepaste financiering gedurende de 
hele loopbaan noodzakelijk. 

In juni 2014 stelde de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor maatregelen te 
nemen om in alle sectoren een bijdrageniveau van 3 % van het loon te halen81. In okto-
ber 2014 baseerde het regeerakkoord zich op die aanbevelingen en nam het dat bijdrageni-
veau van minimum 3 % van het loon over82. Dat percentage verschijnt sindsdien in verschil-
lende recente bepalingen: 

• het koninklijk besluit van 11 december 2019 dat voorziet in een aanvullende pensioenbij-
drage van 3 % van het loon voor contractueel personeel van het federaal openbaar ambt;

• de wet van 30 maart 2018 voorziet in een vermindering van de pensioenbijdragen die 
verschuldigd zijn door de lokale besturen die intekenen op een aanvullend pensioenstel-
sel voor contractuele personeelsleden, dat overeenstemt met een minimumbijdrage van 
3 % van het loon;

• de wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de 
werknemers (VAPW, zie punt 1.2.1). 

Het minimale financieringsniveau van 3 % is echter niet dwingend voor werknemers uit 
de privésector. Het Rekenhof stelt vast dat de wetgever geen minimumfinanciering van de 
aanvullende pensioenstelsels voor werknemers van de privésector als voorwaarde koppelt 
aan de sociale en fiscale stimulansen. 

Financieringsniveau en doelstelling van 1.500 euro netto pensioeninkomsten83 per maand
Het Rekenhof heeft berekend dat voor een aangesloten werknemer die voltijds werkt en een 
mediaan loon heeft en die bij zijn pensioen een vervangingsinkomen wil ontvangen van om 
en bij 1.500 euro netto (eerste en tweede pijler), een financieringsniveau van 3 % van het 
brutoloon moet worden gehaald vanaf het eerste jaar van zijn loopbaan (1.300 euro netto 
wettelijk pensioen per maand en 170 euro netto aanvullend pensioen per maand, afkomstig 
van 70.650 euro verworven reserves)84. 

81 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract – Voorstellen van de 
Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels, 2014,  
www.socialsecurity.belgium.be.

82 Regeerakkoord, 9 oktober 2014.
83 De algemene beleidsverklaring van 1 oktober 2020 vermeldt dat het minimumpensioen geleidelijk zal worden op-

getrokken tot 1.500 euro voor een volledige loopbaan. 
84 Het Rekenhof heeft het netto aanvullende pensioen berekend met volgende parameters: de mediaanlonen op 

basis van de anciënniteit in 2017 (Statbel), de gewaarborgde rentevoet van 1,75 % (geen winstdeelnemingen), in-
stapkosten van 2 % en uitstapkosten van 5 % voor een groepsverzekering, de Wijninckx-omzettingscoëfficiënt, 
de ZIV-bijdrage van 3,55 % en 16,5 % voorheffing. Voor de berekening van het netto wettelijke pensioen heeft het 
Rekenhof de mediaanlonen, een aanslagvoet van 50 % in de personenbelasting en een netto inkomensvervangend 
percentage van de pensioenen in vergelijking met het laatste inkomen vóór het pensioen van 63,9 % (OESO) ge-
bruikt. 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/rapport-pensioencommissie-2040-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/rapport-pensioencommissie-2040-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/language_selection
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Om diezelfde doelstelling van 1.500 euro te halen, is een financieringsniveau van 6 % nodig 
voor een aangeslotene die pas in het midden van zijn loopbaan in een aanvullend pensioen-
stelsel stapt. 

Financieringsniveau van de sectorale stelsels
Bij de sectorale stelsels waren in 2017 1,3 miljoen actieven aangesloten (6 % meer dan in 
2015), waarvan 40 % vrouwen (slechts 17 % in 2011)85.

Het aantal aangeslotenen, en in het bijzonder de vrouwelijke aangeslotenen, stijgt welis-
waar, maar er moet worden opgemerkt dat het financieringsniveau van de sectorale stelsels 
over het algemeen lager ligt dan 3 %, want de gemiddelde bijdrage per actieve aangeslotene 
bedraagt 1,07 % (49 % van de actieve aangeslotenen hebben een financieringsniveau van 
minder dan 1 % van hun loon). Dat heeft een rechtstreekse weerslag op het aanvullend 
pensioenbedrag. Voor de meeste aangeslotenen is in 2017 slechts een pensioenkapitaal van 
gemiddeld 2.246 euro gestort. 

5.1.3.2	 Hoog	financieringsniveau
Omgekeerd overstijgt een hoog financieringsniveau van aanvullende pensioenen, met stor-
tingen die een overschrijding van de wettelijke pensioendoelstelling mogelijk maken (d.i. 
het absolute maximumbedrag van het overheidspensioen, 6.668,68 euro bruto per maand 
in 2019, vermenigvuldigd met een loopbaancoëfficiënt) de doelstelling van de wetgever. 
Het ontbreken van een maximumbedrag in verschillende regelingen voor aanvullende 
pensioenen vermindert de facto het niveau van de sociale en fiscale lasten van de hoogste 
inkomens. Het Rekenhof merkt op dat die doelstelling niet terug te vinden is in de parle-
mentaire werkzaamheden en dus niet transparant is. 

5.2	 Financiële	weerslag	van	de	sociale	en	fiscale	stimulansen	

5.2.1	 Weerslag	in	termen	van	sociale	bijdragen	
Het Rekenhof heeft de weerslag van de verminderde bijdragepercentages op aanvullende 
pensioenstortingen berekend voor de sociale zekerheid. 

5.2.1.1 Werknemers
De bijdrage van 8,86 % die wordt geïnd op de aanvullende pensioenpremies vertegenwoor-
digt ongeveer een derde van de gewone sociale bijdragen op het loon (bijdrage van 25 %). In 
de veronderstelling dat de bedragen die momenteel worden bestemd voor een aanvullend 
pensioen, zouden worden omgezet in gewoon loon en dus zouden worden onderworpen 
aan de werkgeversbijdrage van 25 %, zou het Globaal Beheer van de werknemers in theorie 
611,6 miljoen euro werkgeversbijdragen per jaar extra innen86. 

85 FSMA, Tweejaarlijks verslag 2019, op.cit.
86 Berekening op basis van de oude berekening van de Wijninckx-bijdrage op de gegevens 2018. In 2018 leverde het 

geïnde bedrag van de 8,86 %-bijdrage 340,76 miljoen euro op, wat betekent dat de premies 3,846 miljard euro be-
droegen. Als men de gewone werkgeversbijdrage (25 %) had toegepast, zou dat een ontvangst van 961,52 miljoen 
euro hebben opgeleverd voor het Globaal Beheer, wat neerkomt op een theoretische ontvangstenderving van 
620,76 miljoen euro. Dat bedrag moet worden gecorrigeerd om rekening te houden met de bijzondere bijdrage van 
3 % (9,18 miljoen euro), waardoor de ontvangstenderving uitkomt op 611,58 miljoen euro. 
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5.2.1.2 Zelfstandigen
Voor zelfstandigen is er geen equivalent voor de bijdrage van 8,86 %, wat neerkomt op een 
bijdrage van 0 % in plaats van de bijdragen die een zelfstandige op zijn inkomsten betaalt 
(14,16 % en 20,5 %). 

In 2018 worden de door zelfstandigen gestorte bedragen geraamd op 1,9 miljard euro87. Als 
op die stortingen een sociale bijdrage van 14,16 % werd geheven, zou het Globaal Beheer van 
de zelfstandigen meer dan 254,9 miljoen euro bijdragen per jaar extra ontvangen (231,7 mil-
joen euro enkel op basis van de stortingen voor bedrijfsleiders) 88. De belastbare grondslag 
van zelfstandigen zou ook hoger liggen. 

5.2.2	 Fiscale	weerslag
In 2018 wijzen de gegevens van DB2P erop dat werkgevers en ondernemingen met zelfstan-
dige bedrijfsleiders stortingen voor aanvullende pensioenen voor in totaal 5,2 miljard euro 
hebben aangegeven89. 

De FOD Financiën evalueert niet het precieze bedrag van de fiscale weerslag. De aftrek voor 
premies als beroepskosten voor werkgevers wordt in de belastingaangifte niet onderschei-
den, net zo min als de andere beroepskosten. 

Bijgevolg heeft het Rekenhof de fiscale impact van die maatregelen niet kunnen evalueren.

5.3	 Doeltreffendheid	van	het	overheidsbeleid

Het Rekenhof heeft de doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake aanvullende 
pensioenen onderzocht en is daarvoor nagegaan in hoeverre de federale Staat zijn doelstel-
lingen haalt in vergelijking met de financiële weerslag ervan. 

5.3.1	 Doeltreffendheid	op	sociaal	vlak
Een doeltreffend overheidsbeleid betekent dat de overheid haar doelstellingen tegen zo 
laag mogelijke kosten realiseert. Het overheidsbeleid inzake de aanvullende pensioenen is 
daarentegen ondoeltreffend als het mechanisme van verminderde sociale bijdragen wordt 
gebruikt om de aangegeven beleidsdoelstelling te overschrijden. Het Rekenhof heeft zich 
op de Wijninckx-bijdrage gebaseerd om die ondoeltreffendheid te meten. Met die bijdrage 
kan men immers de begunstigden van aanzienlijke aanvullende pensioenen onderscheiden 
van de andere aangeslotenen. 

Het Rekenhof had in 2015 een verhoging van dat bijdragepercentage aanbevolen en een ver-
mindering van het drempelbedrag van 30.000 euro vanaf wanneer die bijdrage wordt geïnd, 
om het overheidsbeleid sociaal doeltreffender te maken. De wetgever heeft de eerste aanbe-
veling gevolgd en heeft dat percentage opgetrokken van 1,5 % naar 3 %. De drempelwaarde 

87 D.i. de schommeling van de reserves verminderd met de kapitalisatie ervan (Bron: Sigedis, statistieken van de 
NBB). 

88 De weerslag van 266,35 miljoen euro moet worden gecorrigeerd om rekening te houden met de bijzondere bij-
drage van 3 % in 2018 (11,45 miljoen euro geïnd door het RSVZ), d.i. 254,9 miljoen euro. Dat bedrag zou 327,13 mil-
joen euro bedragen als het gewogen percentage van 18 % zou worden toegepast op dat bedrag aan stortingen 
(percentage gewogen op basis van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep per inkomstenschijf). 

89 Bron: Sigedis, Deposit-gegevens (stortingen WAP en bedrijfsleiders). 
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is daarentegen tot 2018 onveranderd gebleven (buiten de indexering) en werd in 2019 opge-
trokken (zie punt 5.3.1.2). 

5.3.1.1	 Doeltreffendheid	op	basis	van	de	vorige	berekeningswijze
Op basis van de gegevens van 2018 en de oude berekeningsmethode van de Wijninckx-
bijdrage stelde het Rekenhof het volgende vast:

• De werknemers die de Wijninckx-bijdrage moesten betalen, vertegenwoordigden slechts 
0,3 % van de aangesloten werknemers, maar 16,1 % van de stortingen. Als dat percentage 
bijgevolg wordt toegepast op het bedrag van de geraamde financiële weerslag voor de 
werknemers van 611,6 miljoen euro, is er een ontvangstenderving van 98,5 miljoen euro 
voor de aanvullende pensioenen van werknemers die de Wijninckx-bijdrage moeten be-
talen. 

• Bij de zelfstandigen waren 5 % van de bedrijfsleiders de Wijninckx-bijdrage verschul-
digd, die 44,25 % van de aanvullende pensioenpremies hebben gestort. Als dat percen-
tage van 44,25 % bijgevolg wordt toegepast op het bedrag van de geraamde financi-
ele weerslag voor bedrijfsleiders van 231,7 miljoen euro, is er een bijdragenderving van 
102,5 miljoen euro voor de aanvullende pensioenen van bedrijfsleiders die de Wijninckx-
bijdrage moeten betalen.

5.3.1.2	 Doeltreffendheid	op	basis	van	de	huidige	berekeningswijze
Sinds 2019 is de definitieve berekeningswijze van de Wijninckx-bijdrage van toepassing na 
een overgangsregeling (zie hoofdstuk 4), met behoud van de bijdrage van 3 %. Het drem-
pelbedrag om te bepalen of een aangeslotene die bijdrage verschuldigd is, hangt echter niet 
meer af van de storting voor dat jaar, maar van de gekapitaliseerde reserves die hij gedu-
rende zijn hele loopbaan heeft verworven. 

Sigedis heeft op basis van de anciënniteit van de aangeslotene het bedrag aan verworven 
reserves berekend dat een aangeslotene in 2019 moet bereiken om de Wijninckx-bijdrage te 
moeten betalen (zie bijlage 3). Als de reserves van de aangeslotene die Wijninckx-drempel-
waarde overschrijden, moet de inrichter de bijdrage van 3 % betalen op de toename van de 
reserves gedurende het laatste jaar. 

De bedragen van die drempelwaarden liggen heel hoog, en verklaren de daling van het 
aantal aangeslotenen die de bijdrage verschuldigd zijn. 

In de logica van zijn aanbeveling uit 2015 in over de toepassing van klassieke percentages 
boven een bepaalde drempelwaarde stelt het Rekenhof bijgevolg vast dat het niet doeltref-
fend is verminderde sociale bijdragen toe te kennen voor het opbouwen van aanvullende 
pensioenen boven de wettelijke pensioendoelstelling. Het is van oordeel dat, als de wettelij-
ke doelstelling wordt overschreden, de normale bijdragen verschuldigd zouden moeten zijn 
in plaats van 3 %, namelijk 25 % voor werknemers en 20,5 % of 14,16 % voor zelfstandigen. 

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat met de parameters voor de huidige berekening 
van de Wijninckx-drempelwaarde geen getrouw beeld kan worden geschetst van de  
pensioeninkomsten van de aangeslotene (wettelijk pensioen en aanvullend pensioen) we-
gens de volgende vertekenende elementen:
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• De Wijninckx-drempelbedragen worden berekend op basis van een raming van het wet-
telijke pensioen. Voor zelfstandigen wordt het wettelijk pensioenbedrag echter onder-
schat omdat het forfaitair wordt bepaald op 14.628 euro voor een volledige loopbaan (in 
2019), wat lager is dan het minimumpensioen90. 

• De berekening gebeurt op basis van brutobedragen, terwijl de fiscaliteit van de aanvul-
lende pensioenen, als ze in kapitaal worden uitbetaald, duidelijk lager ligt dan de fisca-
liteit die op wettelijke pensioenen van toepassing is. 

Het totale pensioenbedrag dat moet worden gehaald om de Wijninckx-bijdrage verschul-
digd te zijn, ligt dus hoger dan de wettelijke doelstelling (d.i. het maximumoverheids-pen-
sioen vermenigvuldigd met een coëfficiënt die aan de loopbaan van de aangeslotene is ge-
koppeld), waardoor men zelfs met een heel hoog aanvullend pensioen aan die bijdrage kan 
ontsnappen. Bijvoorbeeld: een zelfstandige met een volledige loopbaan, met op het einde 
van zijn loopbaan verworven reserves die in de buurt komen van de Wijninckx-drempel-
waarde, zou een aanvullend pensioenkapitaal kunnen ontvangen dat kan zorgen voor een 
brutototaalpensioen van meer dan 84.000 euro per jaar zonder de Wijninckx-bijdrage te 
moeten betalen tijdens zijn loopbaan. Na belasting en sociale bijdragen zal het bedrag om 
en bij 69.000 euro netto per jaar91 vertegenwoordigen, terwijl voor een aangeslotene die de 
pensioenleeftijd nadert, de Wijninckx-bijdrage in theorie verschuldigd is als het totaal van 
de voorziene bedragen van het wettelijke en aanvullende pensioen hoger ligt dan het maxi-
mumbedrag van het overheidspensioen (in 2019 was dat 80.024,15 euro bruto per jaar, d.i. 
ongeveer 44.000 euro netto)92.

Het Rekenhof heeft de ontvangsten van de Wijninckx-bijdrage in 2019 berekend met toe-
passing van de klassieke percentages in plaats van 3 %:

• Voor werknemers zouden de verschuldigde bijdragen 60,6 miljoen euro93 belopen in 
plaats van 7,3 miljoen euro (d.i. 53,3 miljoen euro meer). 

• Voor zelfstandigen zouden de verschuldigde bijdragen 14,2 miljoen euro belopen in 
plaats van 3 miljoen euro (d.i. 11,2 miljoen euro meer) als een percentage van 14,16 % zou 
worden geïnd op de bijdragen voor aanvullende pensioenen die de huidige Wijninckx-
drempelbedragen overschrijden. 

Die bedragen zouden nog hoger liggen als de Wijninckx-drempelbedragen zouden worden 
berekend zonder de bovenvermelde vertekenende elementen. 

5.3.2	 Doeltreffendheid	op	fiscaal	niveau	
De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelde in 2014 vast: “Het is hoe dan ook on-
miskenbaar dat de aanvullende pensioenen in België fiscaal gesubsidieerd worden zonder dat 

90 In 2019 bedroeg het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van zelfstandige 15.196,38 euro. 
91 Voor het wettelijk pensioen gebeurt de omzetting van het bruto- naar het nettobedrag voor een alleenstaande 

aangeslotene zonder personen ten laste. Voor het aanvullend pensioen wordt bij die omzetting rekening gehou-
den met een percentage bedrijfsvoorheffing van 16,5 %, een solidariteitsbijdrage van 2 % en een ZIV-bijdrage van 
3,55 %.

92 Zie hoger, punt 4.2.
93 D.i. het bedrag van de in 2019 verschuldigde bijdragen (7.265.833 euro), vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door 

3, vervolgens vermenigvuldigd met het percentage van 25 %.
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er een echt zicht is op (1) de omvang van de subsidie, (2) de langetermijnimpact van de subsidie 
en dus (3) de efficiëntie van de subsidie”94.

De fiscaal afgetrokken premies worden op 5,2 miljard euro geraamd. De wetgever heeft 
de 80 %-regel ingevoerd om een beperking op te leggen aan de aftrek van bijdragen om 
de hoogste aanvullende pensioenen te financieren. Aangezien de 80 %-regel echter onvol-
doende wordt gecontroleerd door de FOD Financiën (zie punt 3.1 hierboven), is een groot 
deel van dat bedrag waarschijnlijk afgetrokken van de belastbare grondslag van de ven-
nootschapsbelasting. Bij gebrek aan indicatoren kan de fiscale weerslag daarvan echter niet 
worden geraamd (zie punt 5.2.2). 

In die context doet de backservice (zie punt 3.2) ook problemen rijzen. Er ontstaat de 
facto een risico op misbruik als die verhoogde aftrek niet wordt gecontroleerd. In een 
context van grote verschillen tussen de aanvullende pensioenbedragen en aangezien de  
FOD Financiën geen systematische controle voert, bestaat het gevaar dat de backservice 
leidt tot een fiscaal ondoeltreffend overheidsbeleid. Aangezien die maatregel vaak wordt 
gebruikt door bedrijfsleiders95, komt de aftrekmogelijkheid voor backservice (al dan niet 
met het oog op misbruik) er immers op neer dat een verhoogde aftrek wordt toegekend aan 
personen die overigens aanzienlijke inkomsten ontvangen. 

5.4	 Conclusies	en	aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat het aantal begunstigden van aanvullende pensioenen globaal 
stijgt, maar dat de aanvullende pensioenbedragen voor de meesten laag blijven: in 2017 ver-
tegenwoordigt het mediaanbedrag van het aanvullende pensioen slechts 1,6 % van het to-
taal pensioeninkomen bij werknemers en 11,4 % bij zelfstandigen. 

Daarnaast wijst het Rekenhof nadrukkelijk op de grote ongelijkheid van de bedragen voor 
de onderzochte populatie. Zo ontving in 2017 1 % van de gepensioneerden 20 % van het 
totaalbedrag van de gestorte aanvullende pensioenen, terwijl 70 % van de gepensioneerden 
samen slechts 10 % van de gestorte aanvullende pensioenen ontvingen. 

Er worden heel grote verschillen vastgesteld tussen de bedragen aan verworven reserves 
voor aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen, zowel tussen de verschillende soorten 
aanvullende pensioenen als binnen elke soort. 

Het Rekenhof heeft berekend dat een financieringsniveau van 3 % van het brutoloon nood-
zakelijk was vanaf het eerste jaar van de loopbaan opdat een aangesloten werknemer die 
voltijds is tewerkgesteld en met een mediaan loon, bij zijn pensioen een volledig pensioe-
ninkomen zou kunnen ontvangen van ongeveer 1500 euro netto (eerste en tweede pijler). 

94 Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Een sterk en betrouwbaar sociaal contract. Voorstellen van de 
Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels, op. cit.,  
p. 178-179.

95 “Bedrijfsleiders bouwen daarom ook vaak een aanvullend pensioen op vanuit hun vennootschap (…). Omdat men op 
die manier een aanzienlijke pensioenopbouw kan verwezenlijken, is die mogelijkheid voor zelfstandigen soms de be-
langrijkste beweegreden om een vennootschap op te richten.” (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fisca-
listen, Pacioli nr. 465, 7-20 mei 2018, p. 1, www.bibf.be).

http://www.bibf.be/Uploads/Documents/Pacioli%20465_NL_PMS.pdf
http://www.bibf.be
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In het algemeen stelt het Rekenhof vast dat het huidige overheidsbeleid inzake aanvullende 
pensioenen tot een onbillijke situatie leidt en zijn doelstelling (een heel groot aantal begun-
stigden een evenwichtige aanvulling bij hun wettelijke pensioen te verstrekken) niet haalt. 
Voor een klein aantal begunstigden maakt het beleid het bovendien mogelijk technieken 
toe te passen om hun inkomsten en hun loon te optimaliseren. 

Het stelt vast dat het overheidsbeleid een grote sociale en fiscale weerslag heeft: 

• De potentiële inkomstenderving in termen van sociale werkgeversbijdragen kan worden 
geraamd op 611,6 miljoen euro voor de werknemers, en op 254,9 miljoen euro voor de 
zelfstandigen (gegevens 2018). Voor de twee statuten heeft ongeveer 100 miljoen euro 
inkomstenderving geholpen bij het opbouwen van hoge aanvullende pensioenen (via 
stortingen van meer dan 30.000 euro). 

• In 2018 hebben werkgevers en vennootschappen met zelfstandige bedrijfsleiders 5,2 mil-
jard euro stortingen gedaan voor aanvullende pensioenen96. Het grootste deel van dat 
bedrag werd afgetrokken van de belastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting. 
De precieze fiscale weerslag kan echter niet worden berekend wegens een gebrek aan 
financiële indicatoren. 

Door de gewijzigde berekeningswijze van de Wijninckx-bijdrage sinds 2019 worden de 
drempelbedragen voor de toepassing van die bijdrage voortaan overigens uitgedrukt in ver-
houding tot het niveau van de verworven reserves van de aangeslotenen. Die drempelbe-
dragen liggen veel hoger dan die van 2018 (30.000 euro geïndexeerde stortingen per jaar) 
en belopen in bepaalde gevallen meer dan 1 miljoen euro. Het Rekenhof stelt vast dat het 
ondoeltreffend is verminderde sociale bijdragen toe te kennen voor het opbouwen van aan-
vullende pensioenen die de wettelijke pensioendoelstelling overschrijden. 

Het Rekenhof heeft berekend dat de afschaffing van de sociale voordelen die worden toe-
gekend aan aanvullende pensioenen boven de drempelbedragen van de Wijninckx-bijdrage 
in 2019, 53,3 miljoen euro meer zou opbrengen voor het Globaal Beheer van de werknemers 
en 11,2 miljoen euro meer voor dat van de zelfstandigen. 

96 Bron: Sigedis, Deposit-gegevens  (stortingen WAP en bedrijfsleiders). 
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Het Rekenhof formuleert bijgevolg de volgende aanbevelingen:

Thema Aanbevelingen
Verantwoor-

delijke voor de 
uitvoering

Het 
 overheidsbeleid 
doeltreffender 

maken

Voor werknemers, in het bijzonder in de gevallen van lage 
aanvullende pensioenen, een voldoende financieringsni-
veau als voorwaarde koppelen aan de sociale en/of fiscale 
stimulansen om ze af te stemmen op de doelstellingen 
van het overheidsbeleid (bijvoorbeeld op basis van het fi-
nancieringsniveau van 3 % van het loon). 

Wetgever

De sociale en  
fiscale  

doeltreffendheid 
verbeteren

De berekening van het drempelbedrag vanaf wanneer de 
Wijninckx-bijdrage verschuldigd is, aanpassen door de 
verwachte totale pensioeninkomsten correct in te schat-
ten. De evaluatie van het wettelijke pensioen moet mins-
tens overeenstemmen met het minimumbedrag ervan. 

Wetgever

Wanneer het Wijninckx-drempelbedrag wordt overschre-
den, de klassieke percentages van de sociale bijdragen 
toepassen.

Wetgever

Voor de verbetering van de fiscale doeltreffendheid wordt verwezen naar de 
aanbevelingen in verband met de backservice in hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 6

Algemene conclusie en 
aanbevelingen
Aanvullende pensioenen worden opgebouwd via kapitalisatie van premies die op vrijwil-
lige basis en ter aanvulling van het wettelijke pensioen worden gestort door de werkgever 
voor zijn werknemers, door een onderneming voor haar leiders, of door een zelfstandi-
ge als natuurlijke persoon. Om de opbouw van aanvullende pensioenen aan te moedigen 
heeft de wetgever voorzien in sociale stimulansen (verminderde socialezekerheidsbijdra-
gen) en fiscale stimulansen (100 % fiscale aftrekbaarheid voor stortingen voor aanvullende 
pensioenen, de mogelijkheid van een verhoogde aftrek, een belastingvermindering in het 
kader van sommige aanvullende pensioenen). De sociale stimulansen worden getemperd 
door een zogenoemde Wijninckx-bijdrage van 3 % die van toepassing is op de stortingen 
om een hoog aanvullend pensioen op te bouwen. De fiscale aftrek wordt beperkt door de 
zogenoemde 80 %-regel. Sinds 2012 kan die aftrek echter in zijn geheel worden geweigerd 
bij inbreuken tegen de aangifte in DB2P, de door Sigedis beheerde databank voor aanvul-
lende pensioenen. 

In 2019 zijn er 3,8 miljoen aangeslotenen bij aanvullende pensioenen, d.i. ongeveer 75 % van 
de totale actieve bevolking, werknemers en zelfstandigen samen. De verworven reserves 
voor de aangeslotenen belopen 85,6 miljard euro. 

Het Rekenhof stelt echter in de meeste gevallen vast dat het aanvullende pensioen slechts 
een bescheiden aanvulling vormt op het wettelijke pensioen, terwijl het overheidsbeleid 
tegelijkertijd voor een klein aantal begunstigden ruime mogelijkheden biedt om de sociale 
en fiscale druk te optimaliseren. Het ontbreken van een maximumbedrag in verschillende 
regelingen voor aanvullende pensioenen vermindert de facto het niveau van de sociale en 
fiscale lasten van de hoogste inkomens. Het Rekenhof merkt op dat die doelstelling niet 
terug te vinden is in de parlementaire werkzaamheden en dus verder gaat dan de expliciete 
wens van de wetgever.

Zo hebben in 2019 10 % van de werknemers die de pensioenleeftijd naderen verworven 
reserves van maximum 443,8 euro voor hun loopbaan als werknemer, terwijl 10 % van de 
werknemers reserves hebben tussen 200.000 euro en 8 miljoen euro. De mediaanreserve 
van het aanvullende pensioen van werknemers beloopt ongeveer 8.000 euro, d.i. een rente 
van 24 euro per maand. In 2017 genoot 1 % van de gepensioneerden 20 % van het totaalbe-
drag van de gestorte aanvullende pensioenen, terwijl 70 % van de gepensioneerden samen 
10 % van de gestorte aanvullende pensioenen ontvingen. 

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de FOD Financiën de fiscale weerslag van dit over-
heidsbeleid niet meet. In 2018 hebben de werkgevers en ondernemingen met zelfstandige 
bedrijfsleiders 5,2 miljard euro stortingen voor aanvullende pensioenen gedaan. Het is 
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echter mogelijk dat een deel van die stortingen ten onrechte werd afgetrokken van de be-
lastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting.

De reguleringsmechanismen van dat overheidsbeleid worden immers zowel op fiscaal als 
op sociaal niveau niet doeltreffend toegepast.

Zo kan de FOD Financiën de 80 %-regel (die de aftrekbaarheid van de stortingen beperkt) 
moeilijk controleren, onder meer omdat de voor de berekening ervan onontbeerlijke para-
meters, die al veertien jaar bij koninklijk besluit moesten worden bepaald, nog steeds niet 
zijn gedefinieerd. Het Rekenhof stelt overigens vast dat de FOD Financiën niet om voldoen-
de gegevens heeft gevraagd om eventueel misbruik van de backservice gericht te kunnen 
controleren (verruimde aftrekbaarheid van de premies). In de praktijk leidt het gebrek aan 
doeltreffende controle op die verhoogde aftrek tot een risico op misbruik. 

De FOD Financiën past bovendien de fiscale sanctie die op de inrichter kan worden toe-
gepast bij een inbreuk tegen de aangifte (geen aangifte of een aangifte van ontoereikende 
kwaliteit), amper toe. De sanctie, die erin bestaat de aftrek van de stortingen volledig te 
weigeren, staat niet in verhouding tot de vastgestelde tekortkoming en treft niet noodza-
kelijk de in gebreke gebleven aangever. Ze zou vereisen dat de FOD Financiën bij Sigedis de 
gegevens opvraagt die nodig zijn voor de toepassing ervan, wat niet gebeurt.

Er is ook een grote weerslag op de ontvangsten van de sociale zekerheid: de theoretische 
derving van sociale bijdragen kan worden geraamd op 611,6 miljoen euro voor werknemers 
en op 254,9 miljoen euro voor zelfstandigen (gegevens 2018). Voor de twee statuten heeft 
ongeveer 100 miljoen van die inkomstenderving geholpen bij het opbouwen van hoge aan-
vullende pensioenen (via stortingen van meer dan 30.000 euro). 

Het reguleringsmechanisme op sociaal niveau, namelijk de Wijninckx-bijdrage (die erin 
bestaat een bijkomende bijdrage van 3 % toe te passen op de vermeerdering van de reserves 
van de aanvullende pensioenen in geval van een hoog aanvullend pensioen), faalt evenzeer. 
Als gevolg van een recente wijziging in de berekeningswijze van de bijdrage, zijn de ont-
vangsten uit sociale bijdragen gedaald. Bovendien moeten voortaan hoge verworven reser-
ves worden gehaald om die bijdrage verschuldigd te zijn (voor een aangeslotene met 30 jaar 
anciënniteit belopen ze bijvoorbeeld nagenoeg een miljoen euro). In een dergelijke context 
is het ondoeltreffend om een bijdragepercentage van 3 % te handhaven. Als de klassieke 
werkgeversbijdragepercentages waren toegepast in plaats van het percentage van 3 %, zou 
dat 53,3 miljoen euro extra ontvangsten opleveren voor het Globaal Beheer van de werkne-
mers en 11,2 miljoen euro extra voor het Globaal Beheer van de zelfstandigen. 

Naast de financiële weerslag in samenhang met een onvoldoende doeltreffend overheids-
beleid stelt het Rekenhof problemen vast bij de inning door de RSZ van de op de stortingen 
verschuldigde bijdragen, door lacunes in het wetgevende en administratieve kader. 

Die vaststellingen passen in een context van een gebrek aan eenheid wat het beheer van 
de aanvullende pensioengegevens betreft. De gegevens over de toezeggingen, de premies 
en de reserves bevinden zich in DB2P (beheerd door Sigedis), de gegevens over de betaling 
van de prestaties bevinden zich in het pensioenkadaster (beheerd door de FPD). Er is geen 
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koppeling tussen die twee databanken. Dat gegevensbeheer door twee verschillende enti-
teiten is niet doeltreffend. 

Tot slot bevat DB2P een systeem om anomalieën op te sporen in de aangiften. Het risico 
blijft echter bestaan dat niet-blokkerende anomalieën niet worden gecorrigeerd door de 
aangevers en/of de inrichters bij gebrek aan een geschikte sanctie.

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen.

Thema Aanbevelingen
Verantwoor-
delijke voor 

de uitvoering

Verwijzing 
naar het 
verslag

Beheer van de aanvullende pensioengegevens

Beheer van de 
databanken 
betreffende 
aanvullende 
pensioenen

A1
De rol en verantwoordelijkheden van iedere instel-
ling in het beheer van de gegevens over aanvullende 
pensioenen duidelijk definiëren, zodat de kwaliteit 
en de volledigheid van de gegevens worden gewaar-
borgd. In dat opzicht overwegen om het beheer van 
de gegevens over aanvullende pensioenen, inclusief 
de gegevens over de betaling van de prestaties, toe te 
vertrouwen aan één enkele partij.

Wetgever 2.1

A2
Het project van de unieke aangifte van de betalingen 
van de prestaties uitvoeren om ervoor te zorgen dat: 
• DB2P alle gegevens bevat over de aanvullende 

pensioenen. 
• Sigedis zijn wettelijke opdrachten inzake informa-

tie over de betaling van de prestaties zou kunnen 
vervullen (de pensioeninrichting informeren over 
de pensionering van een aangeslotene en de aan-
geslotene informeren over de verschuldigde maar 
niet-betaalde prestaties).

Sigedis en 
FPD

2.1.3.3

A3
Zorgen voor de onmiddellijke overdracht van de ge-
gevens over de betaalde prestaties naar de FPD opdat 
hij zijn opdracht inzake inning van de solidariteits- en 
ZIV-heffing kan uitoefenen.

Sigedis 2.1.3.3

Volledigheid 
en kwaliteit 

van de DB2P-
gegevens

A4 
Een structurele koppeling tussen DB2P en de Kruis-
puntbank van Ondernemingen tot stand brengen op-
dat de invoer van een niet-actief of onbekend KBO-
nummer een blokkerende anomalie wordt. 

De oorzaken van de anomalieën in de AccountState- 
en Deposit-aangiften onderzoeken en de nodige cor-
rigerende maatregelen nemen.

Sigedis 2.2

A5
Het koninklijk besluit van 2007 dat de gegevens op-
somt die aan DB2P moeten worden meegedeeld, sys-
tematisch bijwerken bij de inwerkingtreding van een 
nieuw type aanvullend pensioen.

Minister van 
Pensioenen

2.2.2.1
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Thema Aanbevelingen
Verantwoor-
delijke voor 

de uitvoering

Verwijzing 
naar het 
verslag

Fiscale aspecten

De 80 %-regel 
wijzigen

A6
Een regeling voor beperking van de aftrekbaarheid 
van de stortingen aannemen die eenvoudig is, die kan 
worden toegepast op alle aanvullende pensioenen en 
die is aangepast aan de huidige toestand inzake aan-
vullende pensioenen.

Wetgever 3.1.2

A7
Bij koninklijk besluit de nodige parameters bepalen 
voor de controle van de 80 %-regel in afwachting van 
een volledige hervorming van die regel.

Minister van 
Financiën

3.1.1

De gegevens 
in DB2P beter 

benutten

A8
De aan pensioeninrichtingen en werkgevers opgeleg-
de verplichting schrappen om attesten en fiches af te 
leveren voor gegevens die al in DB2P beschikbaar zijn.

Wetgever 3.1.3.1

A9
Deelnemen aan de technische werkgroep DB2P om 
de specifieke behoeften aan gegevens voor een effec-
tieve en doeltreffende controle op de beperking van 
de aftrekbaarheid van de gestorte premies te verde-
digen.

FOD  
Financiën

3.1.3.2

A10
Aan Sigedis toegang vragen tot gestructureerde en 
geïndividualiseerde gegevens (met name historische 
gegevens van de aangiften, afzonderlijke gegevens 
over de backservice en de winstdeelnemingen) aan de 
hand waarvan de begrenzing van de aftrekbaarheid 
van de gestorte premies kan worden gecontroleerd.

Die gegevens ter beschikking stellen van de  
FOD Financiën; daartoe desnoods de instructies voor 
de aangiften in DB2P aanpassen. 

Die terbeschikkingstelling van gegevens concreet 
vastleggen in een Service Level Agreement tussen  
Sigedis en de FOD Financiën.

FOD  
Financiën

Sigedis, via 
de werkgroep 

DB2P

Sigedis en 
FOD  

Financiën

3.1.3.2

De controle 
van de back-

service  
mogelijk 
maken

A11
Indicatoren invoeren op basis waarvan de backservice 
in de stortingen voor aanvullende pensioenen kunnen 
worden onderscheiden en gecontroleerd. 
Een verplicht veld maken van het veld in DB2P dat 
de periode vermeldt die in de teller van de voor de 
80 %-regel gebruikte coëfficiënt in aanmerking moet 
worden genomen.

FOD Financiën 
en Sigedis, via 
de werkgroep 

DB2P

3.2

A12
Misbruik van de backservice opsporen en sanctione-
ren.

FOD Financiën 3.2

De fiscale 
sanctie  

vervangen

A13
De huidige fiscale sanctie vervangen door een admi-
nistratieve sanctie die moet worden toegepast op 
de pensioeninrichtingen wanneer ze geen aangifte 
in DB2P of een aangifte van ontoereikende kwaliteit 
doen.

Wetgever 3.3
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Thema Aanbevelingen
Verantwoor-
delijke voor 

de uitvoering

Verwijzing 
naar het 
verslag

Inning van de bijdragen op de stortingen

A14
Om de verschillen tussen de DMFA en de Deposit-aan-
giften te beperken, aan de inrichter de bedragen mee-
delen van de stortingen en de betaaldatums die de 
pensioeninrichtingen in DB2P hebben aangegeven.

Sigedis, via 
de werkgroep 

DB2P

4.1.3.1

Inning van de 
bijdrage van 

8,86 %

A15
De Deposit-aangiften verplicht maken voor de secto-
rale stelsels waarvoor geen gedifferentieerde inning 
gebeurt.

Het aantal en het statuut van de sectorale stelsels 
(met of zonder gedifferentieerde inning) regelmatig 
meedelen aan Sigedis.

Regelmatig controleren of de pensioeninrichtingen 
de verplichting in acht nemen om Deposit-aangiften 
te doen voor de stelsels waarvoor geen gedifferenti-
eerde inning gebeurt.

Sigedis

RSZ

Sigedis

4.1.3.2

Berekening 
van de  

Wijninckx- 
bijdrage en 
identificatie 

van de  
debiteuren

A16
De verdeling van de bevoegdheden en de verantwoor-
delijkheden inzake inning van de Wijninckx-bijdrage 
concreet vastleggen in een Service Level Agreement 
tussen Sigedis en de RSZ, en tussen Sigedis en het 
RSVZ.

Sigedis, RSZ, 
RSVZ

4.2

A17
In de sociale wetgeving een methode opnemen om de 
debiteuren van de Wijninckx-bijdrage te identificeren 
in geval van een stelsel met meerdere inrichters.

Wetgever                       4.2.1

Informatie aan 
de zelfstan-

digen en 
controle in 

verband met 
de Wijninckx-

bijdrage

A18
Voor bedrijfsleiders en POZ voorzien in een gelijkaar-
dige bepaling als die voor de VAPZ-aangeslotenen om 
hen vóór de ondertekening van de pensioentoezeg-
gingen te informeren over de sociale en fiscale bepa-
lingen in verband met de aanvullende pensioenen.

Wetgever 4.2.2.2

A19
Controleprocedures invoeren voor de inning van de 
Wijninckx-bijdrage, bijvoorbeeld in verband met de 
identificatie van de zelfstandigen-debiteurs. Er ook 
een controlepunt van maken bij de algemene contro-
les door de inspectie.

RSVZ 4.2.2.2

Evaluatie van het overheidsbeleid 

Het overheids-
beleid doel-
treffender 

maken

A20
Voor werknemers, in het bijzonder in de gevallen van 
lage aanvullende pensioenen, een voldoende finan-
cieringsniveau als voorwaarde koppelen aan de so-
ciale en/of fiscale stimulansen om ze af te stemmen 
op de doelstellingen van het overheidsbeleid (bijvoor-
beeld op basis van het financieringsniveau van 3% van 
het loon).

Wetgever 5.1.3.1
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Thema Aanbevelingen
Verantwoor-
delijke voor 

de uitvoering

Verwijzing 
naar het 
verslag

De sociale en 
fiscale doel-
treffendheid 
verbeteren

A21
De berekening van het drempelbedrag vanaf wanneer 
de Wijninckx-bijdrage verschuldigd is, aanpassen door 
de verwachte totale pensioeninkomsten correct in te 
schatten. De evaluatie van het wettelijke pensioen 
moet minstens overeenstemmen met het minimum-
bedrag ervan.

Wetgever 5.3.1.2

A22
Wanneer het Wijninckx-drempelbedrag wordt over-
schreden, de klassieke percentages van de sociale bij-
dragen toepassen.

Wetgever 5.3.1.2

A23 
Voor de verbetering van de fiscale doeltreffendheid, zie de aanbevelin-
gen over de backservice (punt over de fiscale aspecten). 

3.4



Bijlagen
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Bijlage 1

Vroegere audit van het Rekenhof (2015)

Het Rekenhof had in zijn Boek 2015 over de Sociale Zekerheid97 het systeem van de vermin-
derde bijdragen onderzocht dat van toepassing is op de stortingen die werkgevers uitvoeren 
om een aanvullend pensioen voor hun werknemers op te bouwen. De aanbevelingen die 
bij die audit werden geformuleerd, worden hieronder opgelijst met een stand van zaken in 
verband met de uitvoering ervan, die bij deze audit werd vastgesteld. 

Thema Aanbevelingen Uitvoering in oktober 2020

Toegang 
tot de 

DB2P-gege-
vens

De FOD Financiën zou toegang moeten 
krijgen tot de DB2P-databank, zowel voor 
de toepassing van de fiscale sanctie bij het 
niet-aangeven van stortingen als voor de 
80 %-regel die de fiscale aftrek van die stor-
tingen beperkt. Er zouden modelattesten 
moeten worden opgesteld voor de naleving 
en de overschrijding van de 80 %-regel.

De FOD Financiën heeft voort-
aan toegang tot bepaalde soorten 
gegevens voor de controle van de 
80 %-regel. Hij heeft echter nog 
niet systematisch toegang tot alle 
geïndividualiseerde gegevens. 

Fiscale 
sanctie

De fiscale sanctie toepassen die sinds 
2012 kan worden opgelegd wanneer stor-
tingen niet worden aangegeven in de 
DB2P-databank of als de aangegeven ge-
gevens niet voldoen aan de kwaliteitsver-
eisten.

De fiscale sanctie is nog steeds niet 
effectief. 

Instructies 
van de RSZ

De instructies van de RSZ en Sigedis zou-
den de datum moeten preciseren waarop 
de gestorte bedragen voor het opbouwen 
van aanvullende pensioenen zowel in de 
DMFA als in de DB2P-databank moeten 
worden aangegeven om te vermijden dat 
er bij het kruisen van gegevens technische 
verschillen ontstaan.

Er blijven verschillen bestaan tus-
sen de bedragen van DB2P en de 
DMFA. Er zijn verbeteringen moge-
lijk via de Deposit-aangiften die in 
DB2P worden ingediend. 

97 Rekenhof, “RSZ: verminderde bijdragen voor de aanvullende pensioenen van werknemers””, Boek 2015 over 
de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2015, p. 129-146;  
Boek 2016, augustus 2016, p. 159-161, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2015_40_Boek2015SocialeZekerheid.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2015_40_Boek2015SocialeZekerheid.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2016_33_Boek2016SocialeZekerheid.pdf
http://www.rekenhof.be
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Thema Aanbevelingen Uitvoering in oktober 2020

Doel- 
matigheid 

en  
aansturing  

van het 
overheids-

beleid

Om deze socialezekerheidsmaatregel, die 
tot doel heeft zoveel mogelijk werkne-
mers een voldoende hoog pensioen toe te 
kennen, efficiënter te maken:
• zou het wettelijke drempelbedrag 

waarboven de bijzondere bijdrage 
van 1,5 % verschuldigd is (stortingen  
> 30.000 euro geïndexeerd/jaar) moe-
ten worden verlaagd zodat ze op 
meer stortingen voor aanvullende 
pensioenen van toepassing wordt;

• zou het percentage van die bijzondere 
bijdrage moeten worden opgetrokken. 

Als de bijdrage van 1,5 % wordt herzien, zou 
kunnen worden overwogen de klassieke so-
ciale bijdragen toe te passen op stortingen 
boven een bepaald grensbedrag.

De Wijninckx-bijdrage beloopt 
voortaan 3 %. De definitieve bere-
keningswijze verhoogt echter de 
drempelwaarde vanaf wanneer de 
bijdrage verschuldigd is (op basis 
van de verworven reserves en de 
anciënniteit van de aangeslotene). 
Voor 30 jaar anciënniteit beloopt 
die drempelwaarde om en bij één 
miljoen euro.  

Om deze sociale beleidsmaatregel in de 
toekomst beter aan te sturen, zou alles in 
het werk moeten worden gesteld om een 
transparant beeld te krijgen van het hele 
systeem van aanvullende pensioenen, om 
te weten over hoeveel werknemers het 
gaat en op welke bedragen ze aanspraak 
zullen kunnen maken als ze de pensioen-
leeftijd bereiken.

De webapplicatie Mypension.be is 
sinds 2016 operationeel. Burgers 
kunnen er hun bedragen aan aan-
vullend(e) pensioen(en) raadple-
gen.
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Bijlage 2 

Kruising van gegevens van DB2P (Sigedis) met gegevens van het pensioenkadaster (FPD) 

Het Rekenhof heeft de volgende criteria gehanteerd voor de selectie van gegevens bij het 
uitvoeren van de kruising van gegevens van DB2P met die van het pensioenkadaster:

• gepensioneerde aangeslotenen in 2017 (gegevens die door Sigedis en de FPD werden 
geanonimiseerd vóór verwerking door het Rekenhof);

• geen afgeleide rechten;
• geen overleden aangeslotenen;
• prestaties in kapitaal;
• analyse van de vermindering van de verworven reserves in 2017 met een betaling aan het 

kadaster tussen 1 januari 2017 en 15 februari 2018 (op basis van de termijn vermeld in de 
instructies voor de aangifte in het pensioenkadaster). 

Het onderstaande schema toont de stappen van de kruising en analyses van gegevens die 
werden uitgevoerd. De cijfers stemmen overeen met het aantal aangeslotenen in elke stap, 
de vermelde percentages zijn afkomstig van de verhouding tussen het aantal aangeslotenen 
dat bij een specifieke stap werd geselecteerd, gedeeld door het aantal aangeslotenen die in 
een hogere stap in aanmerking werden genomen. De bedragen in oranje zijn in het verslag 
vermeld. 

AANVULLENDE PENSIOENEN – DOELTREFFENDHEID OVERHEIDSBELEID STIMULANSEN / 63 

Vermindering van reserves 
in DB2P in 2017

11.384

Vermindering van reserves
 > 20%

9.663

Geen spoor van die 
vermindering in het 
kadaster tot midden 

februari 2018
4.220 (43,7%)

Betaling aangegeven aan 
het kadaster (kapitaal of 

rente) tot midden februari 
2018
5.443

Betaling in rente
62

Betaling enkel in kapitaal
5381 (98,9%)

Overeenstemming < 20% 
verschil

4.149 (77,1%)

Vermindering van reserves 
in DB2P > 20% in vergelijking 

met het in het kadaster 
aangegeven kapitaal

524 (9,7%)

In het kadaster aangegeven 
kapitaal > 20% in 

vergelijking met de 
vermindering van de 

reserves in DB2P 
708 (13,2%)

Vermindering van reserves
 < 20%

1.721
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Bijlage 3

Drempelbedrag voor toepassing van de Wijninckx-bijdrage 

Wijninckx-drempelbedrag tot 2018

Bedrag van de jaarlijkse storting vooraleer een aangeslotene de Wijninckx-bijdrage moet betalen: 
drempelbedrag van 30.000 euro, ongeacht zijn statuut en zijn anciënniteit (te indexeren bedrag)

Wijninckx-drempelbedrag vanaf 2019
Bedrag aan verworven reserves (in euro) dat een aangeslotene in 2019 moet bereiken voordat hij de 
Wijninckx-bijdrage moet betalen, op basis van zijn statuut en zijn anciënniteit

Aantal loopbaanjaren Verworven reserves voor een 
aangesloten werknemer

Verworven reserves voor een 
aangesloten zelfstandige

1 29.726,61 38.211,87

5 148.633,03 191.059,33

10 297.266,05 382.118,65

15 445.899,08 573.177,98

20 594.532,11 764.237,3

25 743.165,13 955.296,63

30 891.798,16 1.146.355,95

35 1.040.431,19 1.337.415,28

40 1.189.064,21 1.528.474,6

45 1.337.697,24 1.719.533,93

Bron: Sigedis (drempelbedrag 2019)
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