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Advies nr. 2012/05
Uitgebracht op vraag van de minister voor Zelfstandigen
Artikel110, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen

Het,ontwerp.van ~wet ,voorgelegd aan hetComité . stelt~een bijdrage ,van 1,5% rin op ·de •gestorte
bijdragen. of premies, als .die een bepaald !bedrag ,overschrijden, met het oog· qp het
verwerven!van' een1aanvullenc/.ipensioen.
Het. A'BC brengt een positief tadvies. tuit over rdeze maatregel; maar 1preciseeit dat dit een
nieuwe opdracHtlis rVoor het·llflS,VZ.

Het ontwerp van wet, voorgelegd aan het Comité, voorziet dat rechtspersonen een
sociale bijdrage zullen verschuldigd zijn van 1,5% op het bedrag van de bijdragen of
premies die zij gestort hebben met het oog op het verwerven van een aanvullend
pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleiders.
In een eerste periode (overgangssysteem) en vanaf 2012, is de bijdrage berekend op
het deel van de bijdragen of de premies dat de 30.000 € (geïndexeerd) overschrijdt.
In deze 1sta fase zal geen rekening gehouden worden met het Vrij Aanvullend
Pensioen voor Zelfstandigen.
Ten laatste op 1 januari 2016 zal een definitieve regeling vastgelegd zijn. Dan zal
men op 1 januari van elk jaar per bedrijfsleider bepalen of de pensioendoelstelling
(het basisbedrag vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk) is overschreden. Indien
dat het geval is, dan is de bijdrage verschuldigd op alle door de vennootschap
betaalde premies ten gunste van deze bedrijfsleider gedurende het lopende jaar.
Als die doelstelling niet overschreden is, is geen enkele bijdrage verschuldigd op de
betaalde premies van het lopende jaar.
In de definitieve regeling wordt met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
rekening gehouden, maar enkel om te bepalen of de pensioendrempel overschreden
is (het bedrag van de VAP wordt dus niet opgenomen in de berekeningsbasis van de
bijdrage, aangezien de bijdragen ·vAP" betaald zijn door de zelfstandige als fysieke
persoon en niet door de vennootschap).
De wet voorziet ook de volgende praktische modaliteiten:
dat deze bijdrage aan het RSVZ gestort moet worden voor de 31 sta december
op een specifiek daarvoor geopende rekening;

-

dat het RSVZ belast wordt met de inning van deze bijdragen en het
toebehoren ervan. De specifieke inningsmiddelen (sociale notificatie,
wettelijke hypotheek) zijn toepasbaar;
verhogingen in geval van laattijdige betaling;
een verjaringstermijn van 5 jaar voor de invordering van deze bijdrage, alsook
voor de vordering tot terugbetaling van een ten onrechte betaalde bijdrage;
dat deze bijdrage op fiscaal vlak gelijkgesteld is met andere sociale bijdragen.
Ze kan bijgevolg fiscaal afgetrokken worden;
dat de geïnde bedragen, na aftrek van de beheerskosten van het RSVZ,
toegewezen worden aan het globaal financieel beheer van de zelfstandigen.

Het Comité brengt een positief advies uit over dit ontwerp van wet. Het preciseert
echter dat het een nieuwe opdracht is voor het RSVZ en dat die moet opgenomen
worden in de bestuursovereenkomst. Voor deze nieuwe opdracht is een specifieke
informaticatoepassing vereist. Ook zullen bijl:<omende menselijke middelen moeten
toegewezen worden, in het bijzonder voor de inning, en al in 2012 voor de controle
en de behandeling van informatie die door de verzekeringsmaatschappijen en de
pensioeninstellingen aangeleverd worden.
Dit advies werd via elektronische weg goedgekeurd op 8 mei 2012 en zal worden
bevestigd tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.
Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op
8 mei 2012:
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