WIJNINCKXBIJDRAGE VANAF 2019
Onlinedienst ‘DB2P voor inrichters’

Handleiding voor werkgevers
Versie oktober 2019

INHOUD
1.

Inleiding .................................................................................................................................... 3

2.

Overzicht voor uw onderneming ............................................................................................ 3

3.

Berekening per bijdragejaar (vanaf 2019) .............................................................................. 5

4.

Details per aangeslotene ......................................................................................................... 7

1. Inleiding
Dit document is een handleiding voor de gebruiker (werkgever, sector of dienstverlener) van de
onlinedienst ‘DB2P voor werkgevers’. De handleiding beschrijft enkel de schermen in de rubriek
‘Wijninckxbijdrage’, en alleen de schermen vanaf bijdragejaar 2019.
Sinds 2019 is de berekening van de Wijninckxbijdrage gewijzigd. De huidige formule is niet meer
dezelfde als die voor de bijdragejaren 2012 tot 2018.
Ook de onlinedienst is sinds 2019 aangepast. De berekening van de verschuldigde bijdragen voor de
jaren 2012 tot 2018 blijft uiteraard ook beschikbaar. Meer informatie over de schermen voor de
bijdragejaren 2012 tot 2018, vindt u in het document ‘DB2P voor werkgevers: handleiding’ (beschikbaar
op db2p.be/nl/mogelijkheden).

2. Overzicht voor uw onderneming
De rubriek ‘Wijninckxbijdrage’ in het menu biedt u alle nodige informatie over de berekening en betaling
van de bijzondere bijdrage op de opbouw van hoge aanvullende pensioenen (‘Wijninckxbijdrage’). In uw
dossier ziet u meteen het bedrag dat u moet betalen, maar u kan ook de berekening in detail
controleren.
In het overzicht vindt u vanaf oktober, de meest recente berekening voor het huidige bijdragejaar (zie
onderstaand scherm, [1]). U ziet meteen het bedrag van de totale Wijninckxbijdrage die uw
onderneming aan RSZ moet betalen voor het huidige bijdragejaar.
Via de knop ‘Bekijk berekening’ [3] kan u meer details opvragen over de berekening voor het huidige
bijdragejaar.
Maar ook de historiek van berekeningen voor eerdere bijdragejaren blijven beschikbaar [2]. U kan vanaf
2012 per bijdragejaar consulteren hoeveel u voor dat jaar moest betalen. Als u een jaar kiest en op het
groene pijltje klikt, kan u ook de details van de berekening voor dat jaar raadplegen. Voor de
bijdragejaren 2012 tot 2018 behouden we de eerdere (van vòòr 2019) weergave en schermen [2.1].
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3. Berekening per bijdragejaar (vanaf 2019)
Via ‘Bekijk berekening’, komt u op het tweede scherm (zie onderstaande afbeelding). We tonen hier
steeds de meest recente berekening voor het gekozen bijdragejaar [1] (zie kader ‘Hoeveel moet u
betalen aan RSZ?’). De te betalen bijdrage wordt opnieuw berekend bij elke wijziging van db2p-gegevens
(die door uw pensioeninstelling wordt aangegeven).
Als uw pensioeninstelling na 1 oktober geen verbeteringen doet in db2p, dan tonen we in uw dossier
de Wijninckxbijdrage zoals berekend op 1 oktober. Als uw pensioeninstelling na 1 oktober wel nog iets
wijzigt aan de db2p-gegevens, dan tonen we ook de meest recente berekening (naast de berekening
van 1 oktober). Als de pensioeninstelling verschillende verbeteringen na elkaar doet, dan zal elke nieuwe
berekening van de Wijninckxbijdrage de vorige vervangen. Enkel de berekening op 1 oktober blijft
steeds beschikbaar [2] (zie kader ‘Eerdere berekening’). Deze berekening wordt dan getoond naast de
meest recente (maar tussentijdse (tussen 1 oktober en de meest recente) verbeteringen worden niet
meer getoond).
Het bedrag onder ‘Hoeveel moet u betalen aan RSZ?’ [1] is de totale Wijninckxbijdrage die uw
onderneming aan RSZ moet betalen voor het bijdragejaar. Als de pensioenopbouw voor meerdere
werknemers hoger is dan de wettelijke drempel (pensioendoelstelling), is dit het bedrag voor al die
werknemers samen.
Onder de totale Wijninckxbijdrage voor uw onderneming, vindt u (de lijst van) de aangeslotenen voor
wie u een bijzondere bijdrage moet betalen. Voor iedere aangeslotene in overschrijding wordt de naam,
voornaam, het INSZ-nummer en de berekende bijdrage vermeld [3]. Alleen uw aangeslotenen die de
wettelijke pensioendoelstelling overschrijden en voor wie u een Wijninckxbijdrage moet betalen,
worden weergegeven. Voor elk van deze aangeslotenen kan u de details van de berekende bijdrage
raadplegen door te klikken op de knop "Bekijk berekening" [4].
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4. Details per aangeslotene
Per aangeslotene kan u de vaststelling van de Wijninckxbijdrage controleren (zie onderstaande
afbeelding). De vaststelling gebeurt in twee stappen. Ten eerste, kan u voor de gekozen aangeslotene
de toets aan de pensioendoelstelling bekijken [1]. Om de details hiervan te bekijken, kan u klikken op
de knop "Bekijk berekening" [2]. U kan nagaan welke parameters (o.a. loopbaanbreuk en totale
pensioenreserve op 1/1/N-1) we hebben gebruikt om te bepalen dat de aangeslotene in overschrijding
(pensioenopbouw is hoger dan de wettelijke drempel) is (zie verder).

Vaststelling van de Wijninckxbijdrage per aangeslotene.
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Ten tweede, kan u de berekening checken van de bijdrage voor deze aangeslotene. De
berekeningsdetails zijn standaard meteen zichtbaar (zie bovenstaande afbeelding, [3]). Zo berekenen
we eerst de evolutie van de pensioenopbouw voor uw aangeslotene in de loop van het jaar voorafgaand
aan het bijdragejaar [3.1]. Daarna ziet u de correctie voor het rendement die hierop toegepast wordt
[3.2]. Ten slotte tonen we het resultaat van deze correctie, dit is uw aandeel in de pensioenopbouw van
de betrokkene in het jaar voorafgaand aan bijdragejaar [3.3].
Via de knop ‘Bekijk berekeningselementen’ [4] vindt u de verschillende forfaitaire en persoonlijke
berekeningselementen voor de berekening van de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 3%. De
berekeningselementen zijn onderverdeeld in persoonlijke [4.1] (parameters die specifiek zijn voor
iedere aangeslotene) en forfaitaire [4.2] (parameters die hetzelfde zijn voor alle aangeslotenen en dus
onafhankelijk van hun persoonlijke situatie). Als u op het informatiepictogram [4.3] klikt, verschijnt er
een pop-upvenster met de aangiftegegevens voor het betreffende pensioenreservebedrag.

Berekeningselementen voor de Wijninckxbijdrage.
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Overschrijding van de pensioendoelstelling vaststellen.

In bovenstaande afbeelding worden de details getoond voor de toets aan de pensioendoelstelling (zie
eerste stap). U kan deze details bekijken via de knop ‘Bekijk berekening’ [2]. De berekening wordt in
twee kolommen weergegeven. In de linkse kolom [2.1] wordt de totale pensioenopbouw vastgesteld,
het wettelijk pensioen wordt geraamd en het aanvullend pensioen (tot dan opgebouwde
pensioenreserve) wordt omgezet naar een jaarlijkse rente.
In de rechtse kolom wordt de pensioendoelstelling voor de betrokken aangeslotenen berekend; dit is
het wettelijke referentiebedrag vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk van de aangeslotene [2.2].

9

Onderaan in de tabel [2.3] wordt het opgebouwde pensioen (wettelijk + aanvullend) vergeleken met de
pensioendoelstelling voor uw aangeslotene, waaruit blijkt dat er een overschrijding is.
Via ‘Bekijk berekeningselementen’ [2.4] krijgt u alle elementen die we gebruikten voor de vaststelling
van de overschrijding. Het gaat om forfaitaire [2.4.1] berekeningselementen (parameters die hetzelfde
zijn voor alle aangeslotenen en dus onafhankelijk van hun persoonlijke situatie) en persoonlijke [2.4.2]
(parameters die specifiek zijn voor iedere aangeslotene).
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