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Nr. 1 VAN MEVROUW BECQ c.s.

Art. 2

Dit artikel als volgt vervangen:

“Art.  2. In artikel  171 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  1992, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van (6 december 2018), worden de volgende 
wijzigingen aangebracht:

1° de bepaling onder 2°, b), wordt aangevuld met 
een derde gedachtestreepje, luidende:

“— het kapitalen betreffen die door werkgeversbij-
dragen of bijdragen van de onderneming zijn gevormd 
en bij leven ten vroegste bij het bereiken van de leeftijd, 
waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een 
volledige loopbaan volgens de geldende pensioen-
wetgeving, worden uitgekeerd aan de begunstigde die 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven 
of worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van 
de leeftijd, waarop wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor een volledige loopbaan, en de overledene tot die 
leeftijd effectief actief is gebleven;”;

2° in de bepaling onder 4°, f), wordt tussen het derde 
en vierde gedachtestreepje, dat het vijfde gedach-
testreepje wordt, een gedachtestreepje ingevoegd, 
luidende:

“— het kapitalen betreffen die door werkgeversbij-
dragen of bijdragen van de onderneming zijn gevormd 
en bij leven ten vroegste bij het bereiken van de leeftijd, 
waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een 
volledige loopbaan volgens de geldende pensioen-
wetgeving, worden uitgekeerd aan de begunstigde die 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven 
of worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van 
de leeftijd, waarop wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor een volledige loopbaan, en de overledene tot die 
leeftijd effectief actief is gebleven;”.”

N° 1 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

“Art. 2. Dans l’article 171 du Code des impôts sur 
les revenus  1992, modifi é en dernier lieu par la loi 
du 6 décembre 2018, les modifi cations suivantes sont 
apportées:

1° le 2°, b), est complété par un troisième tiret, rédigé 
comme suit:

“— il s’agit de capitaux constitués au moyen de coti-
sations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, 
en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions 
d’une carrière complète sont remplies, selon la législa-
tion applicable en matière de pensions, au bénéfi ciaire 
qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet 
âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les condi-
tions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le 
défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge;”;

2° dans le 4°, f), il est inséré, entre le troisième tiret 
et le quatrième tiret, qui en devient le cinquième tiret, 
un tiret rédigé comme suit:

“— il s’agit de capitaux constitués au moyen de coti-
sations de l’employeur ou de l’entreprise et liquidés, 
en cas de vie, au plus tôt à l’âge auquel les conditions 
d’une carrière complète sont remplies, selon la législa-
tion applicable en matière de pensions, au bénéfi ciaire 
qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet 
âge ou, en cas de décès, après l’âge auquel les condi-
tions d’une carrière complète sont remplies, lorsque le 
défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge;”.”
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VERANTWOORDING

Artikel 2 wordt herschreven om duidelijker te stellen dat de 
voorwaarde van “effectief actief blijven” voor de beide gevallen 
geldt, met name het bereiken van de wettelijke pensioenleef-
tijd, vandaag op 65 jaar, en het vervullen van de voorwaarden 
voor een volledige loopbaan. In de oorspronkelijke versie van 
het wetsvoorstel sloot de Franse vertaling ook niet aan bij 
de Nederlandse tekst, waardoor dus de indruk kon worden 
gewekt dat de voorwaarde van “effectief actief blijven” enkel 
zou gelden voor het geval waarin men de wettelijke pensioen-
leeftijd zou bereiken. Dit amendement laat dan ook de Franse 
tekst aansluiten bij de Nederlandse tekst.

Aangezien artikel 171, 2°, b), WIB 92 wordt aangevuld met 
een lid, waarbij de 10 % taxatie wordt uitgebreid naar de ge-
vallen waarbij een persoon voldoet aan de voorwaarden voor 
het bereiken van een volledige loopbaan, is het noodzakelijk 
artikel 171, 4°, f), WIB 92 eveneens aan te vullen met hetzelfde 
gedachtestreepje. Beide bepalingen verwijzen immers naar 
elkaar met dien verstande dat artikel 171, 4°, f), de negatieve 
formulering is en artikel 171, 2°, b), de positieve formulering.

Sonja BECQ (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
Benoît PIEDBOEUF (MR)
Rita GANTOIS (N-VA)

JUSTIFICATION

L’article 2 est réécrit afi n d’indiquer plus clairement que 
la condition de “rester effectivement actif” s’applique dans 
les deux cas: lorsque la personne a atteint l’âge légal de la 
pension, actuellement fi xé à 65 ans, et lorsqu’elle remplit les 
conditions d’une carrière complète. Dans la version originale 
de la proposition de loi, la traduction française n’était pas 
conforme au texte néerlandais, et pouvait donner l’impression 
que la condition de “rester effectivement actif” ne s’appli-
quait que si l ’âge légal de la pension était atteint. Le présent 
amendement veille dès lors à aligner le texte français sur le 
texte néerlandais.

Étant donné que l’article 171, 2°, b), du Code des impôts sur 
les revenus 1992 est complété par un alinéa étendant la taxa-
tion de 10 % aux cas où une personne remplit les conditions 
d’une carrière complète, il convient de compléter également 
l’article 171, 4°, f), du Code des impôts sur les revenus 1992 
par un tiret identique. Ces deux dispositions renvoient en effet 
l’une à l’autre, étant entendu que l’article 171, 4°, f), formule 
négativement ce que l’article 171, 2°, b), formule positivement.
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Nr. 2 VAN MEVROUW BECQ c.s.

Art. 2/1 (nieuw)

Een artikel 2/1 invoegen, luidende:

“Art. 2/1. In artikel 169, paragraaf 1, van hetzelfde 
Wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het derde lid wordt vervangen als volgt:

“In afwijking van het eerste lid, worden kapitalen 
van aanvullende pensioenen toegekend overeen-
komstig artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 
van  10  november  1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, zoals het 
van kracht was voordat het door artikel  70 van de 
programmawet van 24 december 2002, werd vervan-
gen of van aanvullende pensioenen als bedoeld in 
titel II, hoofdstuk I, afdeling 4, van de programmawet 
van  24  december  2002, voor de vaststelling van de 
belastbare grondslag, slechts in aanmerking genomen 
tot het bedrag van de lijfrente die zou voortvloeien uit 
de omzetting van 80 pct van die kapitalen volgens de 
in het eerste lid bedoelde coëfficiënten in zover ze:

— hetzij, bij leven ten vroegste bij het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de 
begunstigde die minstens tot aan die leeftijd effectief 
actief is gebleven of in zover ze worden uitgekeerd bij 
overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioen-
leeftijd en de overledene tot die leeftijd effectief actief 
is gebleven;

— hetzij, bij leven ten vroegste bij het bereiken van de 
leeftijd, waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
een volledige loopbaan volgens de geldende pensioen-
wetgeving, worden uitgekeerd aan de begunstigde die 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven 
of in zover ze worden uitgekeerd bij overlijden na het 
bereiken van de leeftijd, waarop wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor een volledige loopbaan, en de 
overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven.”;

N° 2 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 2/1 (nouveau)

Insérer un article 2/1, rédigé comme suit:

“Art. 2/1. Dans l’article 169, § 1er, du même Code, 
les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

“Par dérogation à l’alinéa 1er, les capitaux de pen-
sions complémentaires alloués conformément à l’ar-
ticle 52bis de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 
relatif à la pension de retraite et de survie des tra-
vailleurs indépendants tel qu’il était en vigueur avant 
d’être remplacé par l’article 70 de la loi-programme 
du 24 décembre 2002, ou de pensions complémen-
taires visées au titre II, chapitre Ier, section  4, de la 
loi-programme du 24 décembre 2002, n’interviennent, 
pour la détermination de la base imposable, qu’à 
concurrence de la rente viagère qui résulterait de la 
conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coef-
fi cients visés à l’alinéa 1er dans la mesure où:

— soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à 
l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté 
effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en 
cas de décès, après l’âge légal de la retraite, lorsque 
le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge;

— soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt 
à l’âge auquel les conditions d’une carrière complète 
sont remplies, selon la législation applicable en matière 
de pensions, au bénéfi ciaire qui est resté effectivement 
actif au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, 
après l’âge auquel les conditions d’une carrière com-
plète sont remplies, lorsque le défunt est resté effecti-
vement actif jusqu’à cet âge.”;
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2° het vierde lid wordt vervangen als volgt:

“In afwijking van het tweede lid, wordt de eerste 
schijf waarop het omzettingsstelsel van toepassing is, 
slechts ten belope van 80 pct. in aanmerking genomen 
wanneer de in dat lid bedoelde kapitalen:

— hetzij, bij leven ten vroegste bij het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de 
begunstigde die minstens tot aan die leeftijd effectief 
actief is gebleven of wanneer ze worden uitgekeerd bij 
overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioen-
leeftijd en de overledene tot die leeftijd effectief actief 
is gebleven;

hetzij, bij leven ten vroegste bij het bereiken van de 
leeftijd, waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
een volledige loopbaan volgens de geldende pensioen-
wetgeving, worden uitgekeerd aan de begunstigde die 
minstens tot aan die leeftijd effectief actief is gebleven 
of in zover ze worden uitgekeerd bij overlijden na het 
bereiken van de leeftijd, waarop wordt voldaan aan 
de voorwaarden voor een volledige loopbaan, en de 
overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven.”.”

VERANTWOORDING

Voor het Vrij Aanvullend Pensioen van Zelfstandigen 
(VAPZ), dat wordt belast in de vorm van een omzettings-

rente, geldt een gelijkaardige regeling. Artikel 169, § 1, derde 
lid, WIB 92, bepaalt dat slechts 80 % van het kapitaal voor 

de omzettingsrente in aanmerking wordt genomen als het 
kapitaal ten vroegste wordt uitgekeerd bij het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd van  65 jaar. Hetzelfde geldt 
voor de in de vorm van een omzettingsrente belaste tweede 
pijlerpensioenen die hebben gediend voor het fi nancieren 

van vastgoed, zie artikel 169, § 1, vierde lid, WIB 92. In deze 
bepalingen moeten logischerwijze dezelfde aanpassingen 
worden aangebracht, zodat deze gunstige behandeling ook 

geldt wanneer men de voorwaarden vervult voor het bereiken 
van een volledige loopbaan.

Sonja BECQ (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
Benoît PIEDBOEUF (MR)
Rita GANTOIS (N-VA)

2° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

“Par dérogation à l’alinéa 2, la première tranche sur 
laquelle le régime de conversion est applicable n’est 
pris en considération qu’à concurrence de  80 p.c., 
lorsque les capitaux visés à cet alinéa:

— soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à 
l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté 
effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en 
cas de décès, après l’âge légal de la retraite, lorsque 
le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge;

— soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l’âge 
auquel les conditions d’une carrière complète sont rem-
plies, selon la législation applicable en matière de pen-
sions, au bénéfi ciaire qui est resté effectivement actif 
au moins jusqu’à cet âge ou, en cas de décès, après 
l’âge auquel les conditions d’une carrière complète 
sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement 
actif jusqu’à cet âge.”.”

JUSTIFICATION

Une réglementation similaire s’applique à la pension libre 
complémentaire pour indépendants (PLCI), imposée sous la 

forme d’une rente de conversion. L’article 169, § 1er, alinéa 3, 
du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que, pour 
la rente de conversion, le capital n’est pris en considération 
qu’à concurrence de 80 % si le capital est liquidé au plus tôt 
à l’âge légal de la retraite de 65 ans. Il en va de même pour 

les pensions du deuxième pilier imposées sous la forme 
d’une rente de conversion qui ont servi au fi nancement de 
biens immobiliers (cf. article 169, § 1er, alinéa 4, CIR 92). Les 

mêmes modifi cations doivent logiquement être apportées à 
ces dispositions afi n que ce traitement favorable s’applique 
également lorsque le contribuable remplit les conditions d’une 
carrière complète.
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Nr. 3 VAN MEVROUW BECQ c.s.

Art. 2/2 (nieuw)

Een artikel 2/2 invoegen, luidende:

“Art. 2/2. In artikel 515bis, zevende lid, van hetzelfde 
wetboek, worden de woorden “bij leven ten vroegste bij 
het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden 
uitgekeerd aan de begunstigde die minstens tot aan 
die leeftijd effectief actief is gebleven of wanneer ze 
worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van 
de wettelijke pensioenleeftijd en de overledene tot die 
leeftijd effectief actief is gebleven”, vervangen door de 
woorden “hetzij bij leven ten vroegste bij het bereiken 
van de wettelijke pensioenleeftijd of het bereiken van de 
leeftijd, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden voor 
een volledige loopbaan volgens de geldende pensioen-
wetgeving, worden uitgekeerd aan de begunstigde die 
minstens tot aan één van die leeftijden effectief actief is 
gebleven, hetzij wanneer ze worden uitgekeerd bij over-
lijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd 
of de leeftijd waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden 
voor een volledige loopbaan en de overledene tot één 
van die leeftijden effectief actief is gebleven”.

VERANTWOORDING

Dezelfde uitsplitsing moet worden gemaakt als die in de 
artikelen 171, 2°, b° en 4°, f), en 169, § 1, derde en vierde lid, 

WIB 92.

Sonja BECQ (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
Benoît PIEDBOEUF (MR)
Rita GANTOIS (N-VA)

N° 3 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 2/2 (nouveau)

Insérer un article 2/2, rédigé comme suit:

“Art. 2/2. À l’article 515bis, alinéa 7, du même Code, 
les mots “sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à 
l’âge légal de la retraite du bénéfi ciaire qui est resté 
effectivement actif au moins jusqu’à cet âge ou, en 
cas de décès, après l’âge légal de la retraite, lorsque 
le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge” 
sont remplacés par les mots “sont liquidés, en cas de 
vie, au plus tôt, soit à l’âge légal de la retraite, soit à 
l’âge auquel les conditions d’une carrière complète 
sont remplies, selon la législation applicable en matière 
de pensions, au bénéfi ciaire qui est resté effectivement 
actif au moins jusqu’à l’un de ces âges ou, en cas de 
décès, après l’âge légal de la retraite ou l’âge auquel 
les conditions d’une carrière complète sont remplies, 
lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à 
cet âge”.

JUSTIFICATION

Il convient de prévoir la même subdivision que dans les 
articles 171, 2°, b), et 4°, f), et 169, § 1er, alinéas 3 et 4, du 

Code des impôts sur les revenus 1992.
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Nr. 4 VAN MEVROUW BECQ c.s.

Art. 3

De woorden “1  januari  2018” telkens vervangen 
door de woorden “1 januari 2019”.

Sonja BECQ (CD&V)
Luk VAN BIESEN (Open Vld)
Benoît PIEDBOEUF (MR)
Rita GANTOIS (N-VA)

N° 4 DE MME BECQ ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer chaque fois les mots “1er janvier 2018” 
par les mots “1er janvier 2019”.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale


