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Wijninckxbijdrage

Newsletter 05/2019

De Wijninckxbijdrage geldt zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen en moet betaald worden in geval van 
opbouw van een “hoog” aanvullend pensioen. De bijdrage is verschuldigd indien de som van het wettelijk en het 
aanvullend pensioen het plafond van het hoogste overheidspensioen overschrijdt.

De regeling van deze bijdrage is sinds 1 januari 2019 definitief. Om deze maatregel toe te passen, was een       
overgangsfase noodzakelijk. 

De definitieve regeling sinds 1 januari 2019

Wanneer is de bijzondere bijdrage verschuldigd? 

Deze bijzondere bijdrage van 3% zal verschuldigd zijn wanneer op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het 
bijdragejaar de som van het wettelijke pensioen en de verworven reserves of de reserves van het aanvullend 
rust- en/of overlevingspensioen, gedeeld door een omzettingscoëfficiënt, de pensioendoelstelling voor de 
werknemer, de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot overschrijdt. Als de som lager is, is er geen 
bijdrage te betalen. 

Het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen kan zowel als loontrekkende of als zelfstandige opgebouwd zijn. 

Zowel de externe pensioentoezeggingen (IPT/ groep) als de interne pensioentoezeggingen (gefinancierd door 
interne provisies aangelegd op het passief van de balans van de onderneming of door een bedrijfsleidersverze-
kering) worden hier bedoeld. Ook VAPZ-, RIZIV- en POZ-contracten vallen hieronder.

Onder de pensioendoelstelling verstaat men: het maximaal ambtenarenpensioen (geïndexeerd bedrag voor 
2018 = €78.453,60), vermenigvuldigd met het aantal reeds gepresteerde loopbaanjaren als zelfstandige en/of 
loontrekkende in het respectievelijke stelsel, gedeeld door 45 (de loopbaanbreuk). 

Hoe wordt de bijdrage berekend ? 

Indien de bijdrage verschuldigd is wordt zij berekend op de aangroei van de reserves, dat wil zeggen, het verschil 
tussen de verworven reserves op 1 januari van het jaar N en de pensioen reserve van het jaar N-1.

Men zal hierbij het verschil bepalen tussen :

• De verworven reserves of, bij gebrek hieraan, de reserves op 1 januari van het bijdragejaar en

• De verworven reserves of, bij gebrek hieraan, de reserves op 1 januari (N-1) van het jaar dat voorafgaat 
aan het bijdragejaar, gekapitaliseerd tegen een rentevoet die gelijk is aan de gemiddelde rentevoet van de 
laatste 6 kalenderjaren, voorafgaand aan het bijdragejaar van de OLO’s op 10 jaar.

Heel concreet betekent dit dus dat men voor het bijdragejaar 2019 de reserves van begin 2019 zal vergelijken met 
de reserves van begin 2018. De bijdrage van 3% is verschuldigd over het aandeel van de aangroei van de reserve. 
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Wie betaalt de bijzondere bijdrage? 

De inrichter, de rechtspersoon of de natuurlijke persoon voor hun aandeel in de aangroei van de reserves. Opge-
let: met natuurlijke persoon bedoelt men hier de zelfstandige die winsten of baten bekomt. Het betreft dus niet de    
zelfstandige bedrijfsleider (actief in een vennootschap).

Wat zijn de praktische aspecten ? 

De VZW SIGeDIS verzamelt de gegevens voor de berekening van de bijdrage bij de pensioeninstellingen en de         
pensioendiensten. Daarna stuurt ze uiterlijk op 31/10 de gegevens voor de berekeningen en de betaling van de         
bijdrage door aan de inrichter, de rechtspersonen of de natuurlijke personen.

Tegen wanneer dient de bijdrage betaald te worden? 

Uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar aan het RSVZ (zelfstandige) of aan RSZ (loontrekkende). Niet tijdig   
betalen betekent een verhoging van 1% per maand vertraging.


