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Wanneer…Waar…Hoe…        Infoavond Pensioenen  

 

http://www.fediplus.be/index.php/nl/documentatiecentrum
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Welke mogelijkheden biedt de overheid ons om vroeger te stoppen? 

Als werknemer kan je kiezen uit 

een waaier aan mogelijkheden. 

 

 Ontslag nemen of krijgen 
 

 Deeltijds werken of 

Tijdskrediet 
 

 Brugpensioen 

 Of …op pensioen gaan 
 

– Hetzij het vervroegd wettelijk 

pensioen  

– Hetzij het wettelijk pensioen 
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Wie zijn de spelers naar de begunstigden toe 

RVP  Rijksdienst voor pensioenen voor werknemers 

RSVZ  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

PDOS  Pensioendienst voor de Overheidssector 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm


   3 

Pijlers binnen de Pensioenopbouw 

Totaal 
vervangings- 

inkomen 

1.  

Overheid 

2.  

Bedrijfs- 

pensioen 

3.  

Individueel 

Spaar- 

contracten 
4. 

Onroerend 
goed  

e.a. 

Solidariteit/ 

repartitie 

collectief 

Kapitalisatie 

Individueel 
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Wettelijke pensioenleeftijd  en de toekomst 

Begin 
loopbaan  

60 jaar 

65 jaar 

Naar 
67 of 
70 
jaar? 

1ste van de maand die volgt op de maand van verjaardag 

Of  volgend op  de aanvraag. 

Werknemer is vrij 

om het pensioen te 

nemen. 

 

Men mag zijn 

beroepsactiviteit na 

de wettelijke  

pensioenleeftijd 

verder zetten,  

zo de werkgever 

hiermee akkoord 

gaat. 

Maar bij brugpensioen…65 jaar. 
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Wettelijke leeftijd  

 

 65 jaar voor mannen en vrouwen 

 Ook na de hervorming (is belangrijk)! 

 

 

 65 jaar voor mannen en vrouwen 

 Ook na de hervorming (is belangrijk)! 

 

 

 Leeftijdsgrens van 65 jaar voor mannen en vrouwen waarbij men 

NIET langer in dienst mag zijn 

 Ook na de hervorming (is belangrijk)! 

 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm


   6 

Ingangsdatum van het Wettelijk Pensioen 

 

Zowel voor werknemer als zelfstandige: 

 De maand die volgt op de 65ste verjaardag 

– Of de door de betrokkene gekozen datum 

– Mogelijkheid van vervroeging 

– En in de maand die volgt op de indiening van de aanvraag 

 

 

Als ambtenaar 

 Ten vroegste op 1ste dag van de maand die volgt op 60ste verjaardag 

 Ten laatste op 1ste dag van de maand die volgt op 65ste verjaardag 

– Zo aanvraag binnen de 12 maanden die volgen op de normale 

ingangsdatum : blijft datum behouden 

– Zo aanvraag meer dan 12 maanden: de maand volgend op aanvraag 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Vervroegde ingangsdatum in 2012 
 

 Vanaf 60 jaar, zo loopbaan van 35 jaar – alle stelsels door elkaar 

– Een jaarlijkse tewerkstelling van minstens 1/3 (van 312 dagen= 104 

dagen) 

 

 

 Vanaf 60 jaar, zo loopbaan van 35 jaar – alle stelsels door elkaar 

– Loopbaanjaar = ten minste 2 trimesters als zelfstandige 

– Een jaarlijkse tewerkstelling van minstens 1/3 in ander stelsel 

 

 

 Vanaf 60 jaar 

– Loopbaanjaar = 5 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren 

– Dienstjaren of gelijkgestelde periodes laten gelden na 31/12/1976 

– De dienst niet beëindigd ingevolge de zwaarste tuchtstraf 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Vervroeging – Vermindering pensioenbedrag 

 

 Werknemers: geen vermindering  

 

 

 Zelfstandigen die vroeger willen stoppen, moeten rekening 

houden met een pensioenvermindering in 2012.  

– pensioen op 60 jaar:  vermindering van 25% 

– 61 jaar:  18% 

– 62 jaar:  12% 

– 63 jaar:  7% 

– 64 jaar:  3% 

 

 Ambtenaar: geen vermindering  

 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Nieuwe hervormingen – Vervroegd pensioen 

Witboek van Europa 

– Een vergrijzende bevolking vormt een grote uitdaging voor de 
pensioenstelsels in alle lidstaten.  

– Tenzij vrouwen en mannen, naarmate zij langer leven, ook 
langer aan het werk blijven en meer sparen voor hun pensioen, 
kan de adequaatheid van de pensioenen niet worden 
gegarandeerd.  

En in België… 

– De eenvoudigste en meest effectieve hervorming, zo zeggen 
economen, is het verhogen van de pensioengerechtigde 
leeftijd, en het koppelen van de pensioenuitkering aan het 
langer doorwerken.  

Beslissing van de minister 

– We respecteren alle verworven rechten. Wat is opgebouwd, 
blijft behouden. Er is dus geen enkele retroactiviteit.  

– Onze maatregelen gaan ook op zijn vroegst op 1 januari 2013 
in. 
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De nieuwe wet 
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Vervroegd pensioen   
Komende jaren – Leeftijdsvoorwaarde / loopbaanvoorwaarde 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

60j/35 

60j6m/38 

61j/39 

61j6m/40 

62j/40 

Voor ambtenaren: 5 dienstjaren 
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Uitzondering  bij  een lange loopbaan 

Zo 60 jaar 
oud  

en een 
loopbaan van 

42 jaar 

 

Zo 61 jaar 
oud  

en een 
loopbaan van 

41 jaar 

 

2016 

Zo 60 jaar 
oud  

en een 
loopbaan 

van 41 jaar 

2015 

Zo 60 jaar 
oud  

en een 
loopbaan 

van 40 jaar 

2014 

Zo 60 jaar 
oud  

en een 
loopbaan 

van 40 jaar 

2013 
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Uitzondering 1 (maar nog niet gepubliceerd!) 
ik mocht in 2012 op vervroegd pensioen…wat nu? 

60 jaar oud 

in 2012 

en een 
Loopbaan  

in 2012 van 

minimaal 35 
jaar 

2013 2014 2015 2016 2017 

Vrije keuze van tijdstip van vervroegd pensioen ! 
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Uitzondering 2 (maar nog niet gepubliceerd!) 
ik dacht binnenkort op vervroegd pensioen te gaan…Maar wat nu? 

 

 Voor zij geboren tussen 01/01/1951 en 31/12/1955 

– En die in 2012 minimum 31 jaren loopbaan hebben 

 

 Gaan we kijken: 

1. Wanneer konden ze in de vorige regeling op vervroegd pensioen 

2. Maar we verhogen die vervroegde leeftijd met 2 jaar (de geest van de wet) 

 

 

Men zal 2 jaar extra moeten wachten  

om met vervroegd pensioen te mogen gaan. 
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Uitzondering 2 (praktisch) 

 

 Zo de mogelijke begunstigde 

eind 2012: 

– Van 61 of 60 jaar oud is 

– en minimaal 31 

loopbaanjaren telt 

 

 Vergelijken we de vroegste 

oppensioenstelling volgens: 

– Het stelsel vóór 2013 

– De hervorming 

– De overgangsmaatregel 
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 Zo de mogelijke 

begunstigde eind 

2012: 

– Van 59 tot 57 

jaar oud is 

– en minimaal 31 

loopbaanjaren 

telt 
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Uitzondering 3 (maar nog niet gepubliceerd!) 

ik dacht binnenkort op vervroegd pensioen te gaan…Maar wat nu? 

 

 Uittreding 

– Werknemers die vóór 01.12.2012 in vooropzeg zijn kunnen na 31 december 

2012 op vervroegd pensioen gaan, als ze 60 jaar zijn en een loopbaan van 

minstens 35 jaar hebben. 

– Werknemers die met hun werkgever een overeenkomst van vervroegde 

uittreding op de leeftijd van 60 jaar hebben afgesloten (CAO) hebben 

vóór 28 november 2011 kunnen met vervroegd pensioen gaan na 31 

december 2012 als ze minstens 35 jaar loopbaan hebben.  

 

 Oude regeling vervroegd pensioen blijft gelden 

 

duidelijke procedure om antidatering te voorkomen 
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Beroepsloopbaan 
Zowel voor werknemer als zelfstandige 

 De effectieve activiteit jaren (zelfs voor de leeftijd van 20) met 

uitzondering van 

– Het jaar waarin een rustpensioen wordt ontvangen 

 De jaren van inactiviteit gelijkgesteld met een activiteit 

– Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, militaire dienstplicht, 

loopbaanonderbreking, tijdskrediet,… 

 Geregulariseerde periodes zoals studies 

– Maar dit geschiedt via persoonlijke bijstorting bijdrage 

 

 

Ambtenaar: Zo de loopbaan als vast benoemde werd beëindigd: 

– Alle diensten die benoeming voorafgaan, behalve TW, BTK, DAC 

– De militaire dienst, bij civiele bescherming, loopbaankrediet, 

– Diplomabonificatie, zo noodzakelijke voorwaarde was 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Pensioen werknemer aanvragen  
in December of Januari 
 

Op 9 februari 2013 word ik 60 jaar. Ik zou vanaf 1maart 2013 met (vervroegd) 

pensioen kunnen gaan.  

 Is het voor de pensioenberekening voordeliger om nog voort te werken tot 

31december of maakt het niet uit in welke maand ik met pensioen ga? 

 

Als je vanaf 1maart 2013 met pensioen gaat, telt het loon dat je in januari en 

februari 2013 hebt verdiend niet meer mee voor de pensioenberekening.  

 Men houdt immers nooit rekening met de inkomsten van het jaar waarin het 

pensioen ingaat.  

 Werk je nog door tot het einde van het jaar en ga je pas in 2014 met 

pensioen, dan tellen de inkomsten van 2013 nog wel mee, waardoor je een 

hoger pensioen zal hebben. 
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Langer werken dan het maximale 
 

 Max:  

45 jaar  

Werkelijk:  

+ 45 jaar 
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Eenheid van loopbaan 
 Principe van de eenheid van loopbaan 

– Hetzij 45/45  

– En dit door eliminatie van de minst voordelige jaren 

– Ongeacht of het jaren als werknemer, zelfstandige of ambtenaar betreft 

 

 Doch het uitblijven van uitvoeringsbesluiten maakt tot vandaag de 

toepassing van deze wet onmogelijk.  

– Momenteel worden de jaren tewerkstelling als werknemer steeds vermoed 

minder op te leveren dan de jaren tewerkstelling als ambtenaar  

– Deze als zelfstandige worden steeds vermoed minder op te leveren dan deze 

als werknemer.  

 

Eerst komen de ambtenarenjaren, dan de werknemers-

jaren en dan de zelfstandigenjaren, ongeacht het resultaat 

dat dit oplevert! 
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Berekeningsprincipe Pensioen werknemer 

Het jaarloon 
begrensd en 
nadien een 
herwaardering 

Per  jaar 
tewerkstelling : 1/45 

Daarvan krijgt men 
60%  

Huidige loongrens  2012: 49.773,66 € 

Jaarlijks aanpassing aan inflatie 

Maximale loopbaan van 20 tot 65 

Gezinspensioen minimaal 75% 
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Pensioenberekening  2012  en vergelijking met andere stelsels 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Begrip loon werknemer 

 De lonen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het 

pensioen bestaan uit  

– het brutoloon en het enkel vakantiegeld, premies, 

 In bepaalde gevallen wordt het werkelijke loon vervangen door een fictief 

loon vooral tijdens gelijkgestelde periodes zoals voor perioden van 

werkloosheid waarvoor men een vergoeding geniet, het conventionele 

brugpensioen en thematische verloven. 

– Werkloosheid   

 in de 3de periode zal gelijkgesteld worden op basis van het bedrag van 

het minimumjaarrecht 

– Brugpensioen  

 vóór 60 jaar wordt gelijkgesteld op basis van het bedrag van het 

minimumjaarrecht.  

 Wie al een brugpensioen geniet of vóór 28 november 2011 een 

toezegging had, valt niet onder de maatregel. 

 Brugpensioen na 60 jaar blijft volledig vrijgesteld. 



   25 

Tijdskrediet /loopbaanonderbreking 

– Er wordt nog rekening gehouden met hoogstens 1 jaar tijdskrediet of 

loopbaanonderbreking opgenomen vóór de leeftijd van 60 jaar. 

 

– Dit geldt niet voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking met een bepaald 

motief (tijdskrediet voor opvoeding, zorg of opleiding, ouderschapsverlof, 

palliatief verlof, zorgverlof). 

 

– Wie al in het stelsel van tijdskrediet zit of vóór 28 november 2011 een 

aanvraag ingediend heeft, valt niet onder de maatregel. 
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Landingsbaan 

 Personen ouder dan 50 jaar met een loopbaan van 20 jaar  krijgen een 

bijzonder recht op loopbaanonderbreking (4/5 of ½ betrekking) 

 Impact op pensioenberekening 

– Vóór de leeftijd van 60 jaar  

 wordt een gelijkstelling voorzien op basis van het minimumrecht.   

– Na de leeftijd van 60 jaar  

 wordt er in een volledige gelijkstelling voorzien voor de duur van 1 jaar 

VTE (dus 2 jaar 1/2de landingsbaan of 5 jaar 1/5de landingsbaan).  

 Voor de periodes daarnaast gebeurt de gelijkstelling op basis van het 

minimumrecht. 
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Welke SZ beroepsinkomsten zelfstandige?  
 

 Tot en met 1983 :  

– een forfaitair beroepsinkomen in aanmerking 

 

 Voor elk jaar of kwartaal na 1983  

– berekent men het pensioen in functie van uw reële beroepsinkomsten.  

 De jaren 1983 - 1996  

- wordt het beroepsinkomen vermenigvuldigd met een breuk het % sz 

Zelfstandige / % (persoonlijk + patronaal) pensioen 

 De jaren 1997 - 2002  

- 56,7851% tot 35.341,68 EUR  + 46,3605% boven 35.341,68 EUR  

 Vanaf 2003 :  

- 66,3250% tot 31.820,77 EUR  + 54,1491% boven 31.820,77 EUR  

 Het beroepsinkomen is evenwel begrensd tot 51 060 € 
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Begrip loon ambtenaar 

De referentiewedde in 2012 

– de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar voor ambtenaren  

 

De referentiewedde vanaf 2013 

– de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar voor ambtenaren  

 

 

Maar toch een overgangsbepaling: 

  

Op 01/01/2012      

Min 50 jaar 
5 

jaren 
Geboren vóór 1962 

10 
jaren 



   29 

Maximaal loon – Werknemers  ZONDER  herwaardering 

 -  

 10.000  

 20.000  

 30.000  

 40.000  

 50.000  

 60.000  

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
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Maximaal loon – Werknemers   MET  herwaardering 

 -  

 10.000  

 20.000  

 30.000  

 40.000  

 50.000  

 60.000  

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
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Ambtenaar  MET  herwaardering 

 -  

 10.000  

 20.000  

 30.000  

 40.000  

 50.000  

 60.000  

 70.000  

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
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Gezinstoestand werknemer-zelfstandige 

 

 

 

  OF         OF 

 

 

 

       60%   60%   +      60%             60% + 60% 

       maar minimaal 75% 
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Op pensioen en dan een wijziging in de gezinstoestand 

 Samenwonend 

 Wettelijk samenwonend 

 Gehuwd 

 Feitelijk Gescheiden 

 Wettelijk Gescheiden 

 Weduwe/weduwnaar 
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Huwen als gepensioneerde 

 Pensioen herberekenen op basis van het gezinstarief 

– Zo partner geen persoonlijk pensioen 

– En niet beroepsactief is (behalve de toegelaten) 

– Dus automatisch de voordeligste formule 

 

 Zo beide partners een pensioen als zelfstandige ontvangen 

– Dan beide pensioen alleenstaande 

– Maar een van de partners kan afstand doen van zijn/haar 

pensioen 

– Ook hier toekenning van de voordeligste formule 

 

 Niets verandert, tenzij u een rustpensioen met minimum 

gewaarborgd supplement ontvangt 

– Dan wordt u ‘gezin’ 
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http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm


   35 

Scheiden als gepensioneerde 

 

 

 Een feitelijke of effectieve scheiding 

 Zo het om een gezinsuitkering ging (enkel wettelijk 

gehuwde) 

– Dan overstap naar pensioen alleenstaande (60% i.p.v. 75%) 

 Maar verder geen mindering 

 

 

 

 Geen enkele invloed 
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http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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Overlijden van uw partner – en jij bent een 
gepensioneerde 

 

 

 Zo het om een gezinsuitkering ging (enkel wettelijk 

gehuwde) 

– Dan overstap naar pensioen alleenstaande (60% i.p.v. 75%) 

 Maar verder geen mindering 

 

 

 

 

 Geen enkele invloed 

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
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PensioenBonus 
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PensioenBonus sinds 2006      
met opmerking dat dit stelsel in de toekomst zal geëvalueerd worden 

 Arbeidsprestaties na de leeftijd van 62 jaar of na een 

beroepsloopbaan van minstens 44 jaar. 

 BEDRAG VAN DE BONUS 2012: 

– 175,68 euro voor elk gepresteerd kwartaal als zelfstandige  

– 2,2524 euro per dag voltijdse tewerkstelling als werknemers   

 De periode tijdens dewelke de pensioenbonus wordt 

uitbetaald: 

– begint op 1 januari van het jaar waarin je 62 jaar wordt  

– of waarin het 44e loopbaanjaar aanvangt. 

– eindigt op de laatste dag van de maand (werknemers) of het 

trimester (zelfstandigen) voorafgaand aan je pensionering,  

– maar ten laatste op de laatste dag van de maand of het 

trimester waarin je 65 wordt.   

– Zo geen volledige loopbaan, dan kan de bonus tot 31 

december van het 45ste loopbaanjaar worden toegekend.  
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PensioenBonus 

 Wat gebeurt er bij overlijden ? 

– De bonus wordt toegekend aan de gerechtigde van een overlevingspensioen 

indien de overleden echtgenoot aan de voorwaarden voldeed bij het 

overlijden. 

– De bonus blijft in zijn geheel verschuldigd, zelfs wanneer het 

overlevingspensioen verminderd is door toepassing van de cumulatieregels of 

wanneer het niet langer betaalbaar is. 

 

 Wat gebeurt er als uw pensioen niet langer betaalbaar is ? 

– De bonus blijft verschuldigd zelfs wanneer uw pensioen niet meer betaalbaar 

is door toepassing van de cumulatieregels.  

– Indien uw persoonlijk pensioen niet meer betaalbaar is omdat uw echtgenoot 

een gezinspensioen geniet, blijft uw bonus betaalbaar.  
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Leeftijdstoeslag  bij ambtenaren (i.p.v. pensioenbonus) 
met opmerking dat dit stelsel in de toekomst zal geëvalueerd worden 

 Een aanvulling toegekend voor elke effectief gepresteerde 

dienst na de leeftijd van 60 jaar.  

 Deze aanvulling is gelijk aan:  

– 0,125% van het jaarbedrag van het pensioen voor elke maand 

dienst tussen de 60ste en de 62ste verjaardag van de 

ambtenaar met een minimum van 23,65 € 

– 0,167% van het jaarbedrag van het pensioen voor elke maand 

dienst na de 62ste verjaardag van de ambtenaar met een 

minimum van 31,54 € 

 In totaal kan de aanvulling 9% bedragen van het pensioen:  

a) 60 – 61 jaar: 1,5%  

b) 61 – 62 jaar: 1,5%  

c) 62 – 63 jaar: 2%  

d) 63 – 64 jaar: 2%  

e) 64 – 65 jaar: 2%  
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Aanvullende stortingen 

 

Kan ik 

individueel 

bij betalen 

om een hoger 

wettelijk 

pensioen  

te ontvangen? 
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Welke perioden kunt u regulariseren ? 
 

 De studieperioden vanaf de eerste januari van het jaar waarin u 20 jaar 

wordt. 

 De perioden van loopbaanonderbreking waarvoor u de 

onderbrekingsuitkering hebt genoten. 

 De perioden van tewerkstelling als werknemer waarvoor geen 

pensioenbijdragen werden gestort. 

 De perioden volgend op de stopzetting van uw activiteit als werknemer (als 

die niet met een periode van tewerkstelling gelijkgesteld zijn ) :  

– wegens een ongeval van gemeen recht, 

– na dertig jaar activiteit als werknemer, 

– wegens een uitzonderlijke reden te beoordelen door de RVP, voor een 

beperkte periode om een kind tot 3 jaar op te voeden (of tot 6 jaar indien het 

kind gehandicapt is of lijdt aan een langdurige ziekte),  

– de periode tijdens dewelke de grens- of seizoenwerknemer een uitkering 

wegens invaliditeit in toepassing van de wetgeving van het land van 

tewerkstelling ontvangt. 
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Studiejaren 

 Als u voor of na uw studies werknemer was. 

– binnen een termijn van 10 jaar na het beëindigen van de studies. 

  

 U betaalt de verschuldigde bijdragen :  

– ofwel in één keer : 7.5% x 12 x 1 511,48 € = 1 360,33 € 

– ofwel gespreid over een periode van max 5 jaar 

– mits een intrest van 6,5 % per jaar 

 

 Wat brengt dit op aan pensioen ? 

– het jaarlijks pensioenvoordeel voor één geregulariseerd 

studiejaar : 

 302,30 € aan het gezinsbedrag 

 241,84 € aan het bedrag alleenstaande. 
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Minimum pensioen alleenstaande (2012) 

 

Streng criterium: 

Minimum 30 jaar 
(2/3 loopbaan) 

 waarvan ieder 
jaar min 208 VTE 

Pro-rata die 
jaren/45 

 

 

Soepel criterium 

Minimum 30 jaar 
en waarbij ieder 

jaar aan 156 VTE 
dagen (50%) 

 

Werknemer 

1087,69 € 

 

een eigen 
loopbaan 
bewijzen  

die minstens 
gelijk is aan  

2/3 van een 
volledige 
loopbaan 

En  

Proportioneel met 
werkelijke 
loopbaan 

Zelfstandige 

1027,28 € 
 

Pensioen-
supplement 

 

Proportioneel 
met werkelijke 

loopbaan 

 

Maar niet zo : 

Minder 20 jaar 
dienst 

Bij vervroeging 

Zo als bijambt 

 

 

Ambtenaar 

1261,65 € 
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Netto pensioen 

 Inhoudingen op bruto bedrag 

 

– ZIV: 3.55% 

 

– Solidariteit: 0 – 2% 

 

– Bedrijfsvoorheffing 

 

 Afrekening einde jaar 

– Belastingen 
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Netto pensioen Werknemers  2012 

Bruto:  

2 065 € 

Netto: 

1 568 € 

Max 
Bruto: 

1 088 € 

Netto: 

1 083 € 

Min 

Bruto:  

2 582 € 

Netto: 

2 122 € 

Max 
Bruto: 

1 359 € 

Netto: 

1 251 € 

Min 

Gezinspensioen 

Alleenstaand pensioen 
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Inkomensgarantie ouderen vanaf 65 jaar  
 
Veel mensen die hier recht op hebben, weten het niet eens  

en je effectief in België woont 

 

Bedrag:   

– 7.779,12 € bruto per jaar indien met personen samenleeft (648,26 € per maand) 

– 11.668,68 € bruto per jaar indien je alleen woont. (972,39 € per maand) 

Aanvraag:  

– automatisch zo pensioen of een uitkering voor gehandicapten of het leefloon.  

– Zo niet  zelf een aanvraag indienen bij het Gemeentebestuur of RVP. 

 

De IGO wordt slechts toegekend na onderzoek van de bestaansmiddelen van 

huisgenoten 

– En eigen middelen worden gedeeltelijk afgetrokken van IGO. 
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Doorwerken 
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Toegelaten arbeid als werknemer zonder kinderlast 

 

 Zo overschrijding 

met meer dan 

15%: schorsing 

van pensioen 

 Zo minder dan 

15%: mindering 

pensioen met  het 

%  

Jonger dan 65 jaar
  

Enkel 
overlevingspensioen 

17 280 € 

Zo met 
Rustpensioen 

7 421 € 

Vanaf 65 jaar 

Enkel 
overlevingspensioen 

21 436 € 

Zo met 
Rustpensioen 

21 436 € 
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Dood gaan hoort er ook wel bij… 
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Overlevingspensioen 

 Om recht te hebben op het overlevingspensioen moet u: 

– Minstens één jaar gehuwd geweest of… 

 

 

 

 

 

 Het bedrag van het overlevingspensioen 

– Uw echtgenoot ontving een pensioen berekend aan het 

gezinsbedrag.  

 Het bedrag van het overlevingspensioen bedraagt 80 % 

van het rustpensioen van de overleden echtgenoot.  
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Overlevingspensioen: duur huwelijk 

 U moet minstens een jaar gehuwd zijn, behalve wanneer :  

– uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum); 

– het overlijden te wijten is aan een ongeval overkomen na de datum van het 

huwelijk of veroorzaakt werd door een beroepsziekte; 

– op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor één der 

echtgenoten kinderbijslag ontving. 

 

 Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan,  

– kan u een tijdelijk overlevingspensioen worden toegekend  
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Overlevingspensioen: Schorsing 

 Het overlevingspensioen wordt niet langer betaald wanneer :  

– Men hertrouwt of 

– Zo minder dan 45 jaar oud,  

 niet langer een kind ten laste heeft  

 of niet langer ten minste 66 % blijvend arbeidsongeschikt bent. 

 

 Binnen bepaalde perken en onder bepaalde voorwaarden kan het 

overlevingspensioen u verder worden uitgekeerd.  
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Wat met ons aanvullend pensioen? 

 Kan opgenomen worden in kapitaal 

    Of in een rente 

 

 Belastingen +/- 21%  

– Maar op 65 jaar +/- 14.5% 

 

 

 Men voorziet al in 2012 (!) – wetteksten 

na Pasen 

– een extra verhoging belasting met 

3.5% op 60 jaar vanaf 1/1/2012 

– Fiscale aftrek premies: tussen 30% 

en 40%; zou nu enkel 30% worden. 
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Wat moet er nog komen 

10  pensioenwerven om onze pensioenen te versterken 
 

 Een lange termijn aanpak van de 

pensioenen vraagt actie op verschillende 

fronten tegelijk.  

 Een belangrijke eerste stap werd gezet met 

het optrekken van de leeftijd van vervroegd 

pensioen. 

  Maar daarmee zijn we er nog niet. Daarom 

deze tien pensioenwerven. 
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Tien pensioenwerven 

1. Aanvullend pensioen 

– Vandaag hebben maar zes op tien werknemers toegang tot een aanvullend 

pensioen.  

– Veel meer werknemers hebben recht op een tweede pijler. 

2. Langer mogen werken 

– Mensen zullen vanaf 2013 na hun 65ste onbeperkt mogen bijverdienen als ze 

een loopbaan hebben van zeker 42 jaar.  

– Voor mensen met een kortere loopbaan schrappen we de onrechtvaardige 

sanctie dat je je volledig pensioen kan verliezen als je teveel bijverdient. 

3. Langer kunnen werken 

– Om ervoor te zorgen dat oudere werknemers aan de slag blijven of geraken, 

komt er een wortel-en-stokbeleid:  

 een lastenverlaging voor oudere werknemers,  

 maar tegelijk zullen we bedrijven bestraffen als die bij ontslagrondes de 

oudere werknemers viseren.  
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Tien pensioenwerven 

4. Overlevingspensioen hervormen 

– We willen een nieuw systeem van overlevingspensioenen.  

– Nu duwt dat mensen die hun partner hebben verloren veel te veel in de 

inactiviteit. 

5. Pensioenbonus 

– Slechts 20% van de mensen kent de pensioenbonus die vandaag al bestaat 

om langer werken aan te moedigen. 

– Onbekend is onbemind. Doelstelling is de bonus meer ingang te doen vinden, 

zodat het effect op langer werken groter wordt. 

6. Eenheid loopbaan 

– Het afschaffen van de eenheid van loopbaan moet ervoor zorgen dat als je 

een loopbaan hebt van 45 jaar alle gewerkte jaren ook meetellen voor je 

pensioenberekening. 
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Tien pensioenwerven 

7. Armoede en pensioenen 

– Teveel gepensioneerden leven vandaag in armoede. Daarom trekken we de 

laagste en oudste pensioenen op. 

8. Vrouwen 

– Vrouwen zijn als ze op pensioen zijn te vaak slachtoffer van 

loopbaankeuzes, bijvoorbeeld thuisblijven voor de kinderen. Ik wil daarom 

met het parlement het gesprek aangaan over de pensioensplit, zodat een 

deel van de pensioenrechten aan de partner kunnen worden overgedragen. 

9. Zilverfonds 

– Het Zilverfonds en het Fonds voor de Toekomst kunnen beter 

samensmelten. 

10. Informeren en informatiseren 

– Mensen verdienen betere informatie over hun pensioen, ook tijdens hun 

loopbaan. Dat moet ook online mogelijk zijn. Een goed voorbeeld is de 

'Zweedse pensioenenveloppe'. 
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Eerst weten en dan beslissen… 

Waar kan ik 

een raming 

van mijn en 

haar 

pensioen 

vinden, 

maken, 

aanvragen?  
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Raming van uw pensioenrechten 
 De automatische raming (op 55 jaar)  

– Deze raming maakt gebruik van uw loopbaangegevens als 

werknemer die op dat ogenblik reeds door de RVP werden 

gevalideerd.. 

 De raming op aanvraag (na 55 jaar) 

– Steeds kunt u een nieuwe raming van uw pensioen aanvragen,  

– Een nieuwe raming ontvangen?  

 telefonisch op het nummer 0800 506 01 (gratis nummer); 

 in een gewestelijk kantoor of tijdens een zitdag van de RVP.  

 via het formulier dat beschikbaar is op de RVP internetsite;  

 via MyPension;  

http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/PDF_Forms/2001.pdf
http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/Pages/Mypension.aspx
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Simulatie Wettelijk Pensioen 
als werknemer & zelfstandige & ambtenaar 

w
w

w
.k

e
n

u
w

p
e

n
s
io

e
n

.b
e

 

http://www.kenuwpensioen.be/
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Evolutie van lonen 
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Bedrag aan pensioen 
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Zo zelf informatie intikken 
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https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/citizen/displayThema/professional_life/PROTH_12.xml
https://www.socialsecurity.be/site_nl/citizen/Applics/penonline/index.htm
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Nog vragen en antwoorden 
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Interviews met de Minister 
Een: Terzake    Kanaal Z: Talk Polspoel 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.19757/2.19758/1.1216091
http://kanaalz.knack.be/z-talk-polspoel-vincent-van-quickenborne-210112
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Meer informatie over uw pensioen krijgen  

RVP  Rijksdienst voor pensioenen voor werknemers 

RSVZ  Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

PDOS  Pensioendienst voor de Overheidssector 

 

     

http://www.onprvp.fgov.be/Pages/Landingpage.aspx
http://www.rsvz-inasti.fgov.be/nl/index.htm
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
http://www.fediplus.be/index.php/nl/documentatiecentrum
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Een zorgeloze en aangename toekomst voor ieder van jullie! 

REIN-ART (Arne Reynaert) 

http://www.rein-art.be/ 

http://www.rein-art.be/

