
  

Taks op het lange termijnsparen - pensioensparen (schema 1) 

Toestand vanaf 30.9.2012 

- Individuele of collectieve pensioenspaarrekeningen 

- Spaarverzekeringscontract, in zoverre het er niet toe strekt om de aflossing of 

wedersamenstelling van een hypothecaire lening te waarborgen  

Contract gesloten of rekening geopend vóór 55 jaar 

Kapitaal uitgekeerd vóór 60 

jaar 

Contract of rekening gesloten 

vóór 55 jaar 

Contract of rekening gesloten 

vanaf 55 jaar 

NEEN JA Belastbaar in de personenbelasting (schema 2) 

Indirecte taks op 60-jarige leeftijd (2) 

10% 

Kapitaal uitgekeerd vóór 10
e
 verjaardag contract of rekening JA NEEN 

Indirecte taks op de 10
e
 verjaardag 

van het contract of rekening (2) 

10% 

 

Indirecte taks bij de daadwerkelijke uitkering (3) 

Uitkering naar aanleiding van 

- overlijden 

- pensionering op de normale datum of in één van de 5 jaren 

 vóór die datum 

- brugpensionering 

 

NEEN 

 

JA 

10% 33% 

(1) De eenmalige taks is vanaf 1.11.2012 opeisbaar en uiterlijk op 1.12.2012 betaalbaar (art. 69, §2 en 72, §1, tweede lid, Programmawet van 22.6.2012 (BS 28.6.2012), KB van 27.9.2012 (BS 28.9.2012, 4
e
 editie) en KB 4.12.2012 (BS 

7.12.2012) 

(2) Belastbare grondslag : theoretische afkoopwaarde van de individueel gesloten levensverzekeringscontracten of de spaartegoeden geplaatst op een collectieve of individuele spaarrekening 

(3) Belastbare grondslag : werkelijk uitgekeerde afkoopwaarde of spaarreserve 

JA Kapitaal uitgekeerd vóór 60 

jaar 

NEEN 

Eenmalige taks van 6,5% % op de theoretische afkoopwaarde, gevormd door vóór 

1.1.1993 betaalde premies, bijdragen of stortingen (1) 



 

Belastingstelsel van de uitkeringen inzake pensioensparen (schema 2) 

Toestand vanaf 30.9.2012  

 

- Winstdeelnamen 

- Contracten zonder enig belastingvoordeel 

- Individuele of collectieve pensioenspaarrekeningen 

- Spaarverzekeringscontract, in zoverre het er niet toe 

strekt de aflossing of wedersamenstelling van een 

hypothecaire lening te waarborgen 

- Spaarverzekeringscontract dat heeft gediend voor het 

wedersamenstellen of waarborgen van een lening  

Eenmalige taks van 6,5% op de theoretische afkoopwaarde, gevormd door vóór 

1.1.1993 betaalde premies, bijdragen of stortingen (1) 

Contract gesloten of rekening geopend vanaf 55-jarige leeftijd van de 

verzekeringnemer of spaarder 

Kapitaal uitgekeerd vóór 60 jaar 

VRIJGESTELD 

(art. 39 en 40, WIB 92) 

Contract gesloten of rekening geopend  

vóór 55 jaar 

Contract gesloten of rekening geopend  

vanaf 55 jaar 

JA NEEN 

Taks op het lange termijnsparen (zie schema 1) 

Kapitaal uitgekeerd vóór 60 jaar JA NEEN 

Belastbaar in de personenbelasting 

renten 

Progressief tarief 

Kapitalen en afkoopwaarden 

Uitkering naar aanleiding van  

- het overlijden 

- pensionering op de normale datum of in één van de 5 jaren vóór die datum 

- brugpensionering 

 

JA 

 

NEEN 

Premies vanaf 1.1.1993 

10% (behoudens art. 174,WIB 92) 

(1) De eenmalige taks is vanaf 1.11.2012 opeisbaar en uiterlijk op 1.12.2012 betaalbaar (art. 69, §2 en 72, §1, tweede lid, Programmawet van 22.6.2012 (BS 28.6.2012), KB van 27.9.2012 (BS 28.9.2012, 4
e
 editie) en KB 4.12.2012 (BS 7.12.2012) 

(2) De eenmalige taks van 6,5% wordt 

- toegevoegd aan dat kapitaal of die afkoopwaarde om de belastbare grondslag te bepalen ; 

- voor de toepassing van de artikelen 175, 286 en 466, WIB 92 beschouwd als een ingehouden bedrijfsvoorheffing 

- in mindering gebracht van de bedrijfsvoorheffing die moet ingehouden worden overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in bijlage III KB/WIB 92. 

Premies vóór 1.1.1993 

16,5% (2) 

Premies vanaf 1.1.1992 

33% (2) 

Premies vóór 1.1.1992 

Progressief tarief (2) 

Art. 171, 2°, e, WIB 92 Art. 171, 1°, g, WIB 92 Art. 515bis, 5
e
 lid, WIB 92 


