
Wet van 4 maart 2004 
(B.S. 26 maart – 3de uitgave)

Houdende de toekenning van aanvullende voordelen inzake 
rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een 
management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst.

Johan Janssens
Administrateur-generaal



Sui generis regeling (1)

Kenmerken:
• Mandaathouder = tijdelijk statutair ambtenaar

managementfuncties, staffuncties, ook bij ION & IOSZ & WI

geen ambtenarenpensioen

wel een werknemerspensioen tlv RVP

met een aanvullend pensioenvoordeel tlv PDOS
• Aanvullend pensioen 

= resultaat van een bijzondere berekening (zie verder)
= geen 2de pijlerpensioen (WAP)

• Financiering:
> persoonlijke bijdrage 7,5% en werkgeversbijdrage 8,86% naar 

sociale zekerheid

> persoonlijke bijdrage van 1,5% naar PDOS

> Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels



Sui generis regeling (2)

Aanvullende regeling Ambtenarenregeling

• pensioen per mandaat • pensioen voor volledige loopbaan

• refertewedde = werkelijk genoten 
wedden

• refertewedde = wedde van kracht op 
ingangsdatum pensioen (wet 9/7/69 
art 11)

• geen diplomabonificatie • wel een diplomabonificatie

• geen leeftijdscomplement • wel een leeftijdscomplement

• geen perequatie, enkel indexering • zowel perequatie als indexering

• persoonlijke bijdrage 1,5% • “gratis”

• geen inhouding 0,5% op pensioen 
voor begrafenisvergoeding

• wel inhouding 0,5% op pensioen 
voor begrafenisvergoeding

• 2 vrijstellingen absoluut maximum
a) 20% regel – art 41§1 W5/8/78
b) 1,5% regel – art41§2 W5/8/78

• relatief en absoluut maximum



Sui generis regeling (3)

Aanvullende regeling 1ste pijler bis Wet op aanvullend pensioen (WAP) 2de

pijler

• wettelijk pensioen • aanvullende regeling naast wettelijk 
pensioen (CAO)

• defined benefit • defined benefit / defined contribution

• persoonlijk bijdrage + financiering door FEP • werkgeversbijdrage + eventueel 
persoonlijke bijdrage

• beperkte individuele kapitalisatie • individuele kapitalisatie

• gegarandeerd rendement = 3,5% • defined contribution (minimum rendement = 
3,75% voor de persoonlijke bijdragen en 
3,25% voor de werkgeversbijdragen)

• geen mogelijkheid tot overdracht van de 
reserves

• mogelijkheid tot overdracht van de reserves

• uitkering in rente/kapitaal • uitkering in rente/kapitaal

• solidariteitstoezegging (sectorpensioenen)



Sui generis regeling (4)

Aanvullende regeling 1ste pijler bis Wet op aanvullend pensioen (WAP) 2de

pijler

• geen pensioenfiche • pensioenfiche

• geen controle FSMA • controle FSMA

• geen paritair beheer • paritair beheer - toezichtscomité

• enkel overlevingspensioenrecht in wettelijk 
stelsel RVP
• geen overlevingspensioenrecht op 
aanvullend voordeel
(wel terugbetaling kapitaal aan de 
langstlevende echtgenoot igv vroegtijdig 
overlijden)

• overlevingspensioenrecht



Sui generis regeling (5)

Doelstellingen bij de totstandkoming van de wet:
• aanvullend wettelijk pensioen creëren geïnspireerd door de 

ambtenarenregeling  versus 2-pijler systeem in de private sector 
(politiek akkoord)

• geen WAP want de mandaathouders zijn geen echte contractuelen
(= geen arbeidsovereenkomst)

• beheer binnen de PDOS houden 
• uitgaven ten laste van de  Federale Uitgavenbegroting



Pensioenrecht van een mandaathouder
NIET AMBTENAAR

Formule van het te bereiken doel (defined benefit):

Resultaatsverbintenis

Pensioen = referentiewedde x aantal maanden / 720

Te verminderen met:
• fictieve rente van het opgebouwd kapitaal
• werknemerspensioen

Ingangsdatum (niet ambtenaar)= 1ste dag van de maand van de 
uitbetaling van het RVP pensioen.



Pensioenrecht van een mandaathouder
NIET AMBTENAAR

Stap 1 : vaststelling van het te bereiken doel

Periode van het mandaat Aantal maanden Refertewedde
spilindex 138,01

Klasse 6

x 1/720

1/10/2004 30/06/2012 93 102.162,42 13.195,97 €

Stap 2 : te verminderen met opbrengst persoonlijke bijdragen (1,5%)

Som bijdragen Intrest (3,5%) Kapitaal Omzettings-
coëfficiënt

Rente

13.781,26 2.127,51 18.908,77 11,6396 - 1.093,29 €

Stap 3 : te verminderen met werknemerspensioen RVP

(aandeel in het werknemerspensioen beperkt tot het mandaat)

- 3.043,53 €
Jaarbedrag  aan spilindex 138,01 van het aanvullend voordeel  

(vóór cumulatieregels) :
9.059,15 €

Geïndexeerd bruto maandbedrag (1,5769) : 1.190,45 €



Pensioenrecht van een mandaathouder
NIET AMBTENAAR

Wat ontvangt de mandaathouder (rente) ?

Jaarbedrag aan 
spilindex138,01

Maandbedrag aan 
huidige index1,5769

Werknemerspensioen RVP : 3.043,53 € 399,95 €

Aanvullend pensioen PDOS : 9.059,15 € 1.190,45 €

Rente : 1.093,29 € 143,67 €

Totaal : 13.195,97 € 1.734,04 €

Wat ontvangt de mandaathouder (kapitaal) ?

Jaarbedrag aan 
spilindex138,01

Maandbedrag aan 
huidige index1,5769

Werknemerspensioen RVP : 3.043,53 € 399,95 €

Aanvullend pensioen PDOS : 9.059,15 € 1.190,45 €

Totaal : 12.102,68 € 1.590,40 €

Kapitaal (enig bedrag) : 18.908,77 €



Pensioenrecht van een mandaathouder

Formule van het te bereiken doel (ambtenaar):

Resultaatsverbintenis

Vergelijkende berekening:
• met opname van het mandaat
• zonder opname van het mandaat + aanvullend voordeel zoals niet-

ambtenaar

Te verminderen met:
• fictieve rente van het opgebouwd kapitaal
• werknemerspensioen

Ingangsdatum (ambtenaar)= 1ste dag van de maand van de uitbetaling van 
het RVP pensioen of 1ste dag van de maand van de uitbetaling van het 
PDOS pensioen 



Pensioenrecht van een mandaathouder
AMBTENAAR

Stap 1 : vaststelling van het te bereiken doel

Periode van het mandaat Aantal maanden Refertewedde
spilindex 138,01

Klasse 6

x 1/720

1/10/2004 30/06/2012 93 102.162,42 13.195,97 €

Stap 2 : te verminderen met opbrengst persoonlijke bijdragen (1,5%)

Som bijdragen Intrest (3,5%) Kapitaal Omzettings-
coëfficiënt

Rente

13.781,26 2.127,51 18.908,77 11,6396 - 1.093,29 €

Stap 3 : te verminderen met werknemerspensioen RVP

(aandeel in het werknemerspensioen beperkt tot het mandaat)

- 3.043,53 €
Jaarbedrag  aan spilindex 138,01 van het aanvullend voordeel  

(vóór cumulatieregels) :
9.059,15 €

Geïndexeerd bruto maandbedrag (1,5769) : 1.190,45 €



Pensioenrecht van een mandaathouder
AMBTENAAR

Stap 4 : vergelijking ambtenarenpensioen met en zonder mandaat

Ambtenarenpensioen° met verlofperiode voor mandaat : 46.882,74 €
Bruto/m (1,5769) 6.160,78 €

Ambtenarenpensioen zonder verlofperiode voor mandaat  
+ te bereiken doel

38.577,78 €
+ 13.195,97 €
= 51.773,75 €

Bruto/m (1,5769) 6.803,50 €

° Opmerking: ambtenarenpensioen inclusief RVP-pensioen



Pensioenrecht van een mandaathouder
AMBTENAAR

Stap 5 : controle absoluut maximum Wet Pensioen

Absoluut maximumpensioen (wet 5/8/78 artikel 40) :
(ambtenarenpensioen + werknemerspensioen)

46.882,74 € 38.577,78 €
+3.043,53 €

= 41.621,39 €
Bruto/m (1,5769) 6.160,78 € 5.469,44 €

Vrijstelling 20% (wet 5/8/78 artikel 41§1) : 9.376,55 € 9.059,15 €

Bruto/m (1,5769) 1.232,16 € 1.190,45 €

Vrijstelling 5% persoonlijke bijdragen (wet 5/8/78 artikel 41§2): 2.344,14 € 1.093,29 €

Bruto/m (1,5769) 308,04 € 143,67 €

Totaal : 58.603,43 € 51.773,75 €

Bruto/m (1,5769) 7.700,98 € 6.803,50 €



Pensioenrecht van een mandaathouder
AMBTENAAR

Wat ontvangt de mandaathouder (rente) ?

Jaarbedrag aan 
spilindex138,01

Maandbedrag aan 
huidige index1,5769

Ambtenarenpensioen PDOS : 38.577,78 € 5.069,44 €

Werknemerspensioen RVP : 3.043,53 € 399,95 €

Aanvullend pensioen PDOS : 9.059,15 € 1.190,45 €

Rente : 1.093,29 € 143,67 €

Totaal : 51.773,75 € 6.803,50 €

Wat ontvangt de mandaathouder (kapitaal) ?

Jaarbedrag aan 
spilindex138,01

Maandbedrag aan 
huidige index1,5769

Ambtenarenpensioen PDOS : 38.577,78 € 5.069,44 €

Werknemerspensioen RVP : 3.043,53 € 399,95 €

Aanvullend pensioen PDOS : 9.059,15 € 1.190,45 €

Totaal : 50.680,46 € 6.659,84 €

Kapitaal (enig bedrag) : 18.908,77 €



Fiscaliteit en parafiscaliteit

Overheidspensioen
• indexeerbaar
• perequateerbaar
• afhouding 0,5% voor begrafenisvergoeding
• afhouding RIZIV (3,55%)
• afhouding solidariteitsbijdrage (0-2%)
• voorheffing (progressieve belastingschalen)
Aanvullend pensioen (rente)
• indexeerbaar
• NIET perequateerbaar
• GEEN afhouding 0,5% voor begrafenisvergoeding
• afhouding RIZIV (3,55%)
• afhouding solidariteitsbijdrage (0-2%)
• voorheffing (progressieve belastingschalen)

Aanvullend pensioen (kapitaal)
• GEEN afhouding 0,5% voor begrafenisvergoeding
• afhouding RIZIV (3,55%)
• afhouding solidariteitsbijdrage (2%)
• voorheffing (10-16,5%)(regeringsakkoord!)



Bedankt voor uw aandacht


