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Advies no 2012/10
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
1

'Jflet ontwerp Vf!ln we'f.~êJa't \voorge1egä \wor:dt aan 'het Com(te wij~igt 'äe r:ege1s beti:e'ffende de
bijzonaett~ socia/81ze'k_erheiasbijaraQe \Voor de. aanvullêndè /fJensiotJnen.
'Hiet l(j)omïte brengt 1een positief aqilies uit ovet: deze tmaatre,ge1, maat {be"ti:eutt. äat: hij, een
ter:ugwet kenae krac'ht hee'ft~

De artikelen 28 en volgende van de programmawet van 22 juni 2012 hebben een
bijzondere sociale zekerheidsbijdrage ingesteld voor de aanvullende pensioenen in
het stelsel van de zelfstandigen. Zo voorzagen deze bepalingen dat rechtspersonen
een sociale bijdrage verschuldigd zijn van 1,5% op het bedrag van de bijdragen of de
premies die zij gestort hebben met het oog op het verwerven van een aanvullend
pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleiders, en die een bepaald plafond
overschrijden (momenteel 30.000 €). Het Comité heeft over deze bepalingen een
positief advies uitgebracht (Advies 2012/05 van 8 mei 2012).
Het ontwerp van wet dat voorgelegd wordt aan het Comité wijzigt met name de
artikelen 28 en 30 van de programmawet van 22 juni 2012. De belangrijkste
wijzigingen zijn in grote lijnen de volgende:
De berekeningsgrondslag van de bijdrage is niet meer samengesteld uit de
effectief gestorte verzekeringsbijdragen of premies, maar uit de bedragen die
per bedrijfsleider toegewezen zijn aan de 2de pijler;
De bedragen die in rekening worden gebracht zijn deze van het jaar dat
voorafgaat aan dat van de bijdrage. In dit kader zullen de bedragen die in
2011 toegewezen zijn, in rekening gebracht worden om de bijzondere
bijdrage voor 2012 te berekenen;
Het VAPZ blijft vrijgesteld, maar er wordt nu voorzien dat de vrijstelling ook
betrekking zal hebben op de stortingen die uitgevoerd zijn in het kader van de
externalisering van de interne provisies;
SIGeDIS stelt de gegevens, die ze ontvangt van de pensioeninstellingen, en
op basis waarvan de inningsgrondslag voor de bijzondere bijdrage kan
worden vastgesteld, ter beschikking van het RSVZ;
Aangezien er vanaf nu verwezen wordt naar het jaar dat voorafgaat, wordt de
bijkomende termijn van 2 maanden voor de betaling van de bijdrage

afgeschaft. De verhoging van 1% zal berekend worden vanaf de 1ste
kalendermaand vertraging die volgt op de uiterste betalingsdatum (behalve
voor het bijdragejaar 2012).
Het Comité brengt een positief advies uit over deze bepalingen. Het betreurt echter
hun terugwerkende kracht, doordat deze rekening houden met de bedragen die
toegewezen zijn aan contracten van de 2de pijler in 2011 (een periode waarin deze
bepalingen nog niet bestonden).
Dit advies werd via elektronische weg goedgekeurd op 6 december 2012 en zal
worden bevestigd tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.
Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen op
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