
Bijzondere socialezekerheidsbijdrage (Wijninckx-bijdrage)
De Wijninckx-bijdrage is een taks die betaald moet worden op de «hoge» aanvullende pensioenen (2e pijler).

Berekening van de bijdrage

De bepaling van de Wijninckx-bijdrage gebeurt in 2 stappen:

1. IS ER OVERSCHRIJDING?

De bijzondere bijdrage van 3 % is verschuldigd van zodra de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen het 
maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Die drempel heet de ‘pensioendoelstelling’. Momenteel gaat het 
om een bedrag van 80.024,15 euro op jaarbasis.

Elk aanvullend pensioen en elk aanvullend overlevingspensioen telt mee, onafhankelijk van het statuut. De reserves van de 
pensioencontracten en aanvullende overlevingspensioenen zijn die op 1 januari (inclusief winstdeling) en moeten via een 
omzettingscoëfficiënt in een rente worden omgezet.

Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen > het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector?
 bijzondere bijdrage van 3 %

Er is geen Wijninckx-bijdrage verschuldigd als er geen overschrijding is. In geval van overschrijding is er een bijdrage verschuldigd (zie 
punt 2 voor de berekening).

2. HOEVEEL BEDRAAGT DE WIJNINCKX-BIJDRAGE?

In geval van overschrijding berekent men de toename van de reserve op 1 januari van het bijdragejaar N ten opzichte van de reserve 
op 1 januari van het jaar N - 1 (inclusief winstdeling). Op dat bedrag wordt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3 % berekend. 
De reserves op 1 januari van het jaar N – 1 worden gecorrigeerd voor kapitalisatie op basis van de gemiddelde OLO (= Lineaire 
Obligatie) op 10 jaar over de laatste 6 kalenderjaren voorafgaand aan het bijdragejaar.

Concreet: 

∫ De reserves van alle aanvullende pensioenplannen worden in aanmerking genomen (VAPZ, RIZIV, POZ, IPT, groepsverzekering 
zelfstandigen, groepsverzekering loontrekkenden, interne financieringen van pensioenbeloften). Hetzelfde geldt voor de reserves van de 
plannen zonder premiebetaling. De waarborg Overlijden komt niet in aanmerking, behalve als die via de reserves wordt gefinancierd.

Pensioenreserve op 01/01/jaar N - pensioenreserve op 01/01/jaar N-1 = bedrag onderworpen aan de bijdrage van 3 %

Praktische leidraad Wijninckx-bijdrage

SUPPORTER VAN JOUW PENSIOEN



Voorbeeld voor bijdragejaar 2021 (gelinkt aan de evolutie van de reserves in 2020)

Uw klant heeft 16 loopbaanjaren:

∫ 3 jaar als loontrekkende

∫ 13 jaar als zelfstandige

Hij heeft de volgende aanvullende pensioencontracten, waarmee hij rekening moet houden: 

∫ Groepsverzekering

∫ VAPZ

∫ IPT tak 21

∫ IPT tak 23

∫ Provisies op de passiefkant van de balans

 Totaalbedrag van de opgebouwde reserves op 1/1/2020: 650.000 euro

 Totaalbedrag van de opgebouwde reserves op 1/1/2021: 700 000 euro

1. IS ER OVERSCHRIJDING?

a) Berekening van het wettelijk pensioen voor de Wijninckx-bijdrage

Wettelijk pensioen =

50 % X { (het loonplafond voor de berekening van het wettelijk pensioen als loontrekkende) 
X (het aantal loopbaanjaren als loontrekkende / 45)}

wettelijk pensioen 
loontrekkende

+

25 % X { (het bedrag van de 2e schijf van het barema sociale bijdragen als zelfstandige 
in hoofdberoep)  
X (het aantal loopbaanjaren als zelfstandige / 45)}

wettelijk pensioen 
zelfstandige

Dus: wettelijk pensioen  = 50 % X 58.446,94 euro X 3/45 + 25 % X 60.427,75 euro X 13/45= 6.312 euro

b) Berekening van het aanvullend pensioen voor de Wijninckx-bijdrage 

Het aanvullend pensioen = het totaalbedrag van de reserves op 1/1/2020 voor alle aanvullende pensioenplannen van de 

2e pijler. Dat bedrag moet worden gedeeld door de wettelijke omzettingscoëfficiënt voor de omzetting in rente.

Dus : 650.000 / 28,513054* = 22.797 euro in de vorm van een rente. 

*Verwachte wettelijke coëfficiënt 2021. Die kan wijzigen.

 Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen = 6.312 + 22.797 = 29.109 euro 

 Pensioendoelstelling = 80.024,15 euro X 16/45 (16 = het aantal loopbaanjaren van uw klant) = 28.453 euro

 29.109 > 28.453  het totaalbedrag van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen overschrijdt de 
pensioendoelstelling. Uw klant moet dus een Wijninckx-bijdrage betalen.

2. HOEVEEL BEDRAAGT DE WIJNINCKX-BIJDRAGE?

Wijninckx-bijdrage = (reserves op 1/1/2021 – reserves op 1/1/2020 X (1 + gemiddelde OLO)) X 3 %

Dus : {700.000 - 650.000 X (1 + 0,62%*)} x 3% = 1.379 euro

*Schatting OLO voor bijdragejaar 2021

De vennootschap moet dus een Wijninckx-bijdrage van 1.379 euro betalen.
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Inning van de bijdrage: concreet

Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P), berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider 
met een aanvullend pensioenplan of er een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is. 

Als dat zo is, ontvangt de rechtspersoon of de vennootschap in de loop van de maand oktober een uitnodiging tot betaling van de 
bijzondere socialezekerheidsbijdrage aan de RSZ (loontrekkenden) of het RSVZ (zelfstandigen).  

Werkgevers en bedrijven kunnen het bedrag van hun Wijninckx-bijdrage verifiëren op de website van de Databank Aanvullende 
Pensioenen (DB2P): www.db2p.be. 
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