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PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE 

• Extract uit het verslag van de experten: 
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I. De aanvullende pensioenprestaties mogen pas bij de 
effectieve ingang van het wettelijk pensioen worden 
uitbetaald 

• 2 voorwaarden voor het vereffenen in kapitaal / rente: 

1. Ten vroegste vanaf 60 jaar (WAP) 

2. Na beëindiging van de activiteit, tenzij anders voorzien in het reglement 

 

• Al dan niet opnemen vanaf 60 hangt van veel factoren af: 

- Is er een (voldoende) dekking bij overlijden ? 

- Wat is het rendement op de reserves ? 

- Worden er fiscale hervormingen verwacht ? 

- Noodzaak om periode tot (vervroegd) wettelijk pensioen te overbruggen ? 

- … 
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Huidige situatie 
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• Men kan het kapitaal dus opnemen vanaf 60 jaar terwijl men in dienst blijft voor zover 

het reglement het  expliciet toelaat. 

Naast de administratieve meerkost die dergelijke gedeeltelijke vereffeningen met zich 

meebrengen, stellen zich vooral een aantal problemen op het niveau van DB-plannen, 

omdat het reglement dient aangepast te worden om: 

- te definiëren wat er dient te gebeuren bij overlijden tussen de vervroegde 

opname(s) en het uit dienst treden; 

- hoe de op voorhand vereffende sommen in rekening dienen gebracht te worden 

bij het vereffenen van het definitieve kapitaal bij het beëindigen van de dienst. 

Welke kapitalisatievoet gebruiken ? 

• In praktijk komt men meer en meer de vraag tegen om het reglement aan te passen, 

zodat werknemers die na 65 jaar in dienst blijven toch hun kapitaal op 65 kunnen 

opnemen. 

• In praktijk laten heel wat aangeslotenen hun suppletieve plannen bij het vervroegd 

beëindigen van hun diensttijd staan tot de pensioenleeftijd van 65jaar. Dit heeft alles te 

maken met het gewaarborgde rendement door de pensioeninstelling en de lage 

rentevoeten op de  financiële markten. 

 

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE 



Serge TUBEECKX   -  30/09/2014   -  115067 -  CONTASSUR 5 

Toekomstige situatie 

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE 

• Vereffening van aanvullend pensioen niet meer mogelijk terwijl men nog in dienst is. 

• Indien de pensionering gebeurt na de pensioenleeftijd voorzien in het reglement, blijft 

Art 13 van de WAP van toepassing: “ De aangeslotene blijft pensioenrechten 

opbouwen zolang hij in dienst is.” 

In geval van slapende rechten conform WAP Art 32§1 3e a): 

- DB-plan:  prestatie die voorzien was op de pensioenleeftijd volgens het 

   reglement wordt uitgesteld tot bij pensionering; 

- DC-plan: premies worden verder gekapitaliseerd volgens de voorziene  

grondslagen en Art 24 WAP blijft van toepassing. 
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II. De bepalingen van de pensioenreglementen die tot 
vroegtijdige pensionering aanzetten, worden vanaf een 
bepaalde datum verboden 

• Dit soort clausules vindt men meestal in DB-plannen. 

Bijvoorbeeld: 

1. Erkennen van niet gepresteerde dienstijd vanaf uitdiensttreding na 60 jaar 

tot 65 jaar. 

2. Het kapitaal dat beschikbaar is op 65 uitkeren bij uitdiensttreding vanaf 60 

jaar, gebruikmakend van een lage actualisatievoet (soms nul). 

3. Toepassen van een hogere omzettingscoëfficiënt van rente naar kapitaal 

bij vertrek voor 65 jaar. 

4. Compensatie verlies wettelijk pensioen tengevolge vroegtijdig vertrek. 

Maar ook in DC-plannen: éénmalige premie voor future service. 

• Sommige werkgevers maken van dit soort clausules gebruik in het kader van 

uitstapregeling en beperken de maatregelen in de tijd. 
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• Voor kaderleden in praktijk geen te groot probleem, gezien de loopbaanvoorwaarde van 40 jaar 

hen pas gemiddeld toelaat om op 63 jaar op vervroegd pensioen te gaan. Als zij dan nog 2 jaar 

(gedeeltelijk) actief blijven, hebben zij het voordeel van een lichtere taxatie (10% ipv 16.5%). 

 Kaderladen zullen vaak actief blijven tot 65. 

Wel zullen zij de perceptie hebben dat zij een “cadeau” mislopen (niet gepresteerde diensttijd, 

actualisatie aan 0%, ...). 

Voor de werkgever in een DB-plan biedt de afschaffing van de gunstige anticipatie grote 

voordelen: 

- lagere jaarlijkse pensioenlast door spreiding over langere periode; 

- kapitalen blijven langer in zijn pensioenfonds en de opbrengsten zijn voor rekening van het 

fonds. 

• Voor bedienden is het verschillend: 

- Zij  kunnen nog op 62 jaar vertrekken. 

- Taxatie aan 10% ipv 16.5% speelt minder, zij zullen vragen om hun DB-plan aan te 

passen. 

Werkgevers met zelfde DB-plan voor kaders en bedienden. 
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III. Als een gepensioneerde het werk hervat, moet hij niet 
meer aangesloten zijn bij het pensioenplan van de 
onderneming waar hij werkt. 

 
IV. Voor nieuwe plannen mag de pensioenleeftijd voorzien 

in het reglement niet lager zijn dan de wettelijke 
pensioenleeftijd. 
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