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REIN-ART (Arne Reynaert) 
De illustraties in deze brochure zijn gemaakt door Rein-Art.

Arne Reynaert, woont en werkt in Leuven, België; is sinds 1990 full-time 
professioneel kunstenaar, illustrator, grafisch ontwerper en dichter en 
sinds 2008 deeltijds docent aan de Leuvense academie voor beeldende 
kunst.
Hij studeerde schilderkunst aan de academie van Leuven en toegepaste 
grafiek aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint Lukas 
Brussel (1989). Zijn loopbaan nam een snelle start met een nominatie 
voor de Peace Poster Design Prize van de United Nations Organisation 
in New York (1988, een jaar voor hij afstudeerde).
Meer prijzen en nominaties volgden, zowel voor zijn commercieel grafisch 
werk als voor zijn schilderkunst.
Sinds 2004 spendeert hij echter steeds meer tijd aan de schilderkunst - 
met boeiende tentoonstellingen voor gevolg.
De middelen die hieruit voortkomen laten de kunstenaar toe de disci-
pline verder, grondig en nagenoeg compromisloos te onderzoeken en de 
grenzen ervan te verleggen.

Meer informatie op: www.rein-art.be 
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Wie zijn wij?  
Fediplus, voorheen Federatie van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden, 
heeft 30 jaar ervaring in adviesverlening over pensioenen. Fediplus is een 
apolitieke vzw, opgericht in 1982, met als doel de belangen van de actieve 
50 plusser te verdedigen en de ondernemingen, instellingen, verenigingen … 
te informeren over de regels die gelden in de verschillende pensioenstelsels. 
Fediplus verdedigt een pensioenpolitiek gebaseerd op respect voor en evenwicht 
tussen de generaties. 

Wil u advies of meer uitleg?
Contacteer onze specialisten of volg een van onze opleidingssessies.
•	 godelieve.pata@fediplus.be
•	michel.wuyts@fediplus.be
•	 luc.eelen@fediplus.be

Fediplus – Belliardstraat 20  – 1040 Brussel
Tel.: 02 514 14 44 – Fax: 02 502 73 42

www.fediplus.be

Wat als ik morgen  
tijdskrediet neem…
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Tijdskrediet: de wetgeving is gepubliceerd
Tijdskrediet wordt door tal van werknemers aangewend om gezin en werk 
op elkaar af te stemmen. Een aantal werknemers neemt tijdskrediet om hun 
arbeidstijd in te korten op het einde van een zware loopbaan. 

In de reeks hervormingen die de overheid doorvoert wordt het recht op tijdskre-
diet opgenomen in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (nr 103) van 
27 juni 2012 (Staatsblad van 31 augustus 2012). Via een KB van 25 augustus 
wordt de CAO effectief. Het recht op onderbrekingsuitkeringen wordt veran-
kerd via een ander KB, van 25 augustus, waarbij het KB van 12 december 2001 
over de uitkeringen bij tijdskrediet wordt gewijzigd. Het geheel treedt in werking 
op 1 september 2012.

De nieuwe CAO nr 103, in voege vanaf 1 september 2012, voert het systeem 
van tijdskrediet, arbeidsduurvermindering en eindeloopbaantewerkstelling in. 
Zij vervangt de CAO nr 77 bis en heeft tot doel het verschil te doen verdwijnen 
tussen tijdskrediet en recht op onderbrekingsuitkeringen ingevoerd via het KB 
28 december 2011.

Ter herinnering: het recht op voltijds of halftijds of 1/5de tijdskrediet zonder 
motief wordt nu beperkt tot een maximumduur van 12 maanden.

Het kan worden aangevuld met een aanvullend tijdskrediet dat voltijds, halftijds 
of 1/5de tijd is met motief, voor een duurtijd van 36 of 48 maanden maximaal. 

Het aanvullend tijdskrediet van 36 maanden wordt toegekend aan de 
werknemers:

- Om de opvoeding op zich te nemen van een kind tot 8 jaar;
- Om palliatieve zorgverstrekking  te geven;
- Om zich te bekommeren om een lid van het gezin of van de familie dat 

zwaar ziek is;
- Om een opleiding te volgen. 

Het kan slechts worden opgenomen indien er een sectorale of onderne-
mingsCAO is en dit voorziet.

Het bijkomend krediet van 48 maanden wordt toegekend aan werknemers 
die een gehandicapt kind tot 21 jaar willen verzorgen of een zwaar ziek kind dat 
deel uitmaakt van het gezin.

Tijdskrediet eindeloopbaan
Voor de tewerkstelling eindeloopbaan past de CAO het tijdskrediet aan 
voor de oudere werknemers. Een overgangsmaatregel wordt ingevoerd wanneer 
deze laatsten zich reeds in een systeem van loopbaanvermindering bevinden en 
willen overgaan naar een eindeloopbaantewerkstelling. 
Er is ook een versoepeling voorzien bij overgang van een arbeidstijdvermin-
dering naar een eindeloopbaantewerkstelling en dit voor werknemers vanaf 
50 jaar met een bepaald aantal jaren tewerkstelling. Voor hen blijven de 
toekenningsvoorwaarden voor onderbrekingsuitkeringen, vermeld in CAO 103, 
ongewijzigd. Zij kunnen dus genieten van het recht op een eindeloopbaan-
tewerkstelling toegekend aan werknemers van minimum 55 jaar die een 
beroepsloopbaan hebben van minstens 25 jaar in de onderneming. 

De afwijking voorziet dat de leeftijdslimiet van 55 jaar teruggebracht wordt 
tot 50 jaar voor hen die zware arbeid hebben verricht:
 

-  bij halftijds tijdskrediet moet de werknemer aan bepaalde voorwaarden 
voldoen: een zwaar beroep uitoefenen (gedurende minstens 5 jaar gedu-
rende de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de loop van de 
laatste 15) dat opgenomen is op een lijst van beroepen waar een tekort 
bestaat aan werknemers 

- bij arbeidsduurvermindering met 1/5de, dient de werknemer te voldoen 
aan een van de volgende voorwaarden : een zwaar beroep hebben uitge-
oefend (gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende 
7 jaar tijdens de laatste 15 jaar) of een loopbaan bewijzen van 28 jaar, op 
voorwaarde dat er een sectorale CAO is afgesloten en nagekeken door de 
NAR.

-  bij arbeidsduurvermindering tot halftijds of 1/5de tijd in een onder-
neming die in herstructurering is verklaard of in moeilijkheden, 
moeten volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld: 

-  de onderneming moet bewijzen dat haar aanvraag tot erkenning kadert in 
een herstructureringsplan en toelaat te vermijden: 
•	 ontslagen	
•	 dat	het	aantal	werknemers	daalt	dat	valt	onder	het	systeem	van	werk-

loosheid met bedrijfsaanvulling  
- bovendien dient de minister in zijn beslissing expliciet te verduidelijken dat 

die voorwaarden zijn vervuld. 

Wat als ik morgen tijdskrediet neem…
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Het recht op loopbaanvermindering met 1/2 of 1/5de blijft bestaan tot de wette-
lijke pensioenleeftijd. 

Bij arbeidsduurvermindering met 1/2 of 1/5de of voor ondernemingen in 
herstructurering of in moeilijkheden genieten de werknemers van de hoogste 
uitkeringen voorzien voor de oudere werknemers maar uitsluitend vanaf 
de maand volgend op hun 51ste verjaardag. Voordien genieten zij van de 
gewone uitkeringen.

Onderstaande tabellen vatten de CAO 103 samen  
(Bron: www.securex.eu – 16 juli 2012)

Voltijds tijdskrediet

Tijdskrediet ZONDER motief Tijdskrediet MET motief

Duur 12 maanden, uit te oefenen 
per minimumperiode van 3 
maanden.

36 of 48 maanden, 
naargelang het motief.

Voorwaarden 
waaraan de 
werknemer 
moet 
voldoen: 

loopbaan van 5 jaar 
en anciënniteit van 
24 maanden in de 
onderneming, ongeacht de 
arbeidsregeling.

•	 Anciënniteit	van	
24 maanden in de 
onderneming;

•	 Bewijs	van	het	motief.

Voor de uitoefening van het 
recht op voltijds tijdskrediet 
ten belope van 36 
maanden is een sectorale 
of bedrijfs-cao vereist die 
dat recht regelt.

In verband met de gelijkstelling van periodes van tijdskrediet voor de 
berekening van het pensioen wachten wij op de publicatie van nieuwe 
wetteksten.

Vermindering van de loopbaan tot een halftijdse betrekking

Tijdskrediet ZONDER motief Tijdskrediet MET motief

Duur 24 maanden, uit te oefenen 
per minimumperiode van  
3 maanden.

36 of 48 maanden, 
naargelang het motief. 

Voorwaarden 
waaraan de 
werknemer 
moet 
voldoen: 

loopbaan van 5 jaar 
en anciënniteit van 
24 maanden in de 
onderneming.

Ten minste ¾ van een 
voltijdse tewerkstelling 
in de loop van de 12 
maanden die voorafgaan 
aan de aanvraag.

•	 Anciënniteit	van	
24 maanden in de 
onderneming;

•	Ten minste ¾ van een 
voltijdse tewerkstelling 
in de loop van de 12 
maanden die voorafgaan 
aan de aanvraag;

•	 Bewijs	van	het	motief.

Voor de uitoefening van het 
recht op de vermindering 
van de loopbaan tot een 
halftijdse betrekking ten 
belope van 36 maanden, 
is er een sectorale of 
bedrijfs-cao vereist die dat 
recht regelt.

Wat als ik morgen tijdskrediet neem…
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Wat bij werkloosheid met 
bedrijfstoeslag…

Loopbaanvermindering met 1/5de

Tijdskrediet ZONDER motief Tijdskrediet MET motief

Duur 60 maanden, uit te oefenen 
per periode van minimaal  
6 maanden.

36 of 48 maanden, 
naargelang van het motief.

Voorwaarden 
waaraan de 
werknemer 
moet 
voldoen: 

loopbaan van 5 jaar 
en anciënniteit van 
24 maanden in de 
onderneming.
Voltijdse tewerkstelling 
in een arbeidsregeling 
die is gespreid over 5 of 
meer dagen tijdens de 12 
maanden die voorafgaan 
aan de aanvraag.

•	 Anciënniteit	van	
24 maanden in de 
onderneming;

•	 Voltijdse	tewerkstelling	
in een arbeidsregeling 
die is gespreid over 5 of 
meer dagen tijdens de 12 
maanden die voorafgaan 
aan de aanvraag;

•	 Bewijs	van	het	motief.

Geen sectorale of 
bedrijfs-cao die dit recht 
regelt vereist.
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Het voltijds brugpensioen  
Sinds 1 januari 2012 mag men niet meer spreken van een brugpensioen maar 
van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Het SWT
In het algemeen systeem, in de context van CAO nr. 17, wordt de duurtijd van 
de lange loopbanen en van de zware beroepen geleidelijk verhoogd. 
Voor de op 31.12.2011 bestaande arbeidsovereenkomsten en de CAO’s die 
verlengd werden, zal de verhoging slechts uitwerking hebben vanaf 1 januari 
2015 (zie tabel hierna).

Beroepsverleden 
het aantal loopbaanjaren wordt opgetrokken tot 40 in alle collectieve arbeids-
overeenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2012, en zal van toepassing zijn 
vanaf 1 januari 2015 voor de lopende CAO’s of de verlengde. 
Voor de vrouwen is een overgangsperiode voorzien. 

Leeftijd
In de CAO’s afgesloten vanaf 1 januari 2012 wordt de leeftijd opgetrokken tot 
60 jaar. Voor de lopende of de verlengde overeenkomsten zal de leeftijdsvoor-
waarde van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015. 

Ten laatste in 2014 zal de regering een beslissing nemen over de al dan niet 
noodzakelijkheid om de leeftijd van het SWT, in het kader van CAO17 en met 
het oog op 2020, op te trekken tot 62 jaar. 
Voor de vrouwen wordt ook hier een aangepaste overgangsperiode voorzien.

Wat bij werkloosheid met bedrijfstoeslag…

De afwijkende regelingen in een interprofessioneel akkoord kunnen verlengd 
worden via een interprofessioneel akkoord, of bij gebrek daaraan, via een 
regeringsbeslissing.

Recht op 
brugpensioen 
(SWT)

CAO 17 Lange loopbanen Zware beroepen

Leeftijd 60 jaar 58 jaar 58 jaar

Loopbaan
2012-2014

35 jaar (1) 38 jaar (2) (+5/10 jaar of 
7/15 jaren zwaar 
beroep)

Leeftijd
(nieuw 
systeem)

60 jaar 60 jaar 60 jaar

Loopbaan
(nieuw 
systeem)

40 jaar (2)  
(vanaf 2012 voor 
de nieuwe cao’s, 
vanaf 2015 voor 
de lopende en 
hernieuwde 
cao’s)

40 jaar (2)  
(vanaf 2012 
voor de nieuwe 
cao’s  lopende en 
hernieuwde 

40 jaar  
(vanaf 2012 voor 
de nieuwe cao’s, 
vanaf 2015 (3) 

voor de lopende 
en hernieuwde 
cao’s)

(1) 28 jaar voor vrouwen

(2) 35 jaar voor vrouwen, 38 jaar voor vrouwen in 2014

(3) overgangssysteem voor vrouwen (van 35 naar 40 jaar) 

Voor de bijzondere systemen:

•	Op	58	jaar	en	35	jaar	loopbaan	voor	de	minder	validen
•	Op	56	jaar	en	33	jaar	loopbaan(waarvan	20	jaar	nachtarbeid)
•	Op	56	of	57	jaar	en	38	jaar	loopbaan
•	Op	56	jaar	en	40	jaar	loopbaan,	blijft	ongewijzigd	in	2012.	
 



2012  
De hervormingen bij pensioen en eindeloopbaan

14 15

Het brugpensioen (SWT) 
(ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden)

Voor de ondernemingen in moeilijkheden wordt de afwijkende minimumleeftijd 
gebracht op 52 jaar in 2012 en geleidelijk verder naar 55 jaar in 2018 (door 6 
maanden per jaar toe te voegen tussen 2012 en 2018), als de erkenningsperiode 
aanvangt na 31.12.2011.
Voor ondernemingen in herstructurering zal de afwijkende minimumleeftijd 
gebracht worden op 55 jaar in 2013, als de erkenningsperiode aanvangt vanaf 
die datum.

Recht op Brug- 
pensioen 

Onderneming en 
herstructurering

Onderneming in 
moeilijkheden

Leeftijd 50/52/55 jaar 50/52/55 jaar

Loopbaan 20 jaar (of 10/15 laatste  
jaren in de sector)

20 jaar (of 10/15 laatste  
jaren in de sector)

Leeftijd  
(nieuw systeem)

55 jaar (vanaf 2013) 52 jaar (vanaf 2012) +  
6 maanden/jaar om 55 
jaar te bereiken in 2018

Loopbaan  
(nieuw systeem)

Blijft Blijft

Halftijds brugpensioen 
Reglementering 2012 
Het halftijds brugpensioen is een systeem waarbij de werknemer, in onderling 
akkoord met zijn werkgever, aanvaardt zijn arbeidsduur met de helft te vermin-
deren. Als tegenprestatie voor de niet-gepresteerde halve tijd ontvangt hij een 
halftijdse werkloosheidsuitkering.

Dit speciaal systeem is toegankelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Het is geen 
brugpensioen noch een vervroegd pensioen maar een combinatie van halftijds 
werk en een uitkering. 

Wijzigingen vanaf 2012 
Het systeem van halftijds brugpensioen houdt op te bestaan op 1 januari 2012.

Wat als ik morgen vervroegd 
pensioen aanvraag…
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De reglementering in 2012 
De regering heeft een aantal punten van de pensioenhervorming aangepast via 
de wet van 20/07/2012, die de wet van 28 december  2011 wijzigt.

De wettelijke pensioenleeftijd blijft vastgesteld op 65 jaar. Vanaf 2013 is vervroegd 
pensioen nog mogelijk maar de leeftijd waarop dit kan wordt geleidelijk verhoogd 
en zal 62 jaar zijn in 2016, voor zover men een bepaald aantal jaren gewerkt 
heeft. Die voorwaarde van minimale loopbaan zal eveneens geleidelijk verhoogd 
worden en 40 jaar bedragen vanaf 2015.
Voor een werknemer is het pensioen gelijk aan het gemiddelde van 60% (voor 
een alleenstaande) of 75% (bij gezinspensioen) van de geplafonneerde en geher-
waardeerde brutolonen verdiend gedurende maximaal 45 jaren. Anders gezegd: 
het jaarpensioen is gelijk aan de som van de pensioenberekeningen van elke 
jaar van de loopbaan. Het bedrag van het pensioen dat toegekend wordt voor 
een bepaald loopbaanjaar wordt berekend volgens de volgende formule (zie in 
bijlage de berekening van een maximaal pensioen als alleenstaande): 

Deze formule werd door de hervorming niet gewijzigd.  

Elk jaar, gepresteerd als werknemer, telt voor de berekening van het pensioen, 
met uitzondering van het jaar waarin men op pensioen gaat. Een aantal peri-
odes worden gelijkgesteld met gewerkte periodes voor de berekening van het 
pensioen, soms onder voorwaarden. Voorbeelden : werkloosheid, ziekte, invali-
diteit, militaire dienst, studiejaren, tijdskrediet enz. 

Als gezinspensioen: 

Als alleenstaande: 

Totaal (geplafonneerd) loon x indexcoëfficiënt x 75%

45

Totaal (geplafonneerd) loon x indexcoëfficiënt x 60%

45

Wat als ik morgen vervroegd pensioen aanvraag…

Wijzigingen vanaf 2013
De regering heeft de leeftijd waarop men op vervroegd pensioen kan gaan 
gewijzigd voor eenieder die pensioen wil nemen vanaf 1 januari 2013.

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden werden aangepast en gaan van 60 jaar 
en 35 jaar loopbaan naar 60 jaar en 6 maanden en 38 jaar loopbaan vanaf 1 
januari 2013. 

Die leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken op de volgende manier :

Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarden

2012 60 jaar 35 jaren

2013 60,5 jaar 38 jaren 60 jaar mits 40 jaar loopbaan

2014 61 jaar 39 jaren 60 jaar mits 40 jaar loopbaan

2015 61,5 jaar 40 jaren 60 jaar mits 40 jaar loopbaan

2016 62 jaar 40 jaren 60 jaar mits 42 jaar loopbaan en 
61 jaar mits 41 loopbaanjaren

Overgangs- en versoepelingsmaatregelen
Voor de werknemers die het einde van hun loopbaan zien naderen voorziet de 
wet enige versoepelingsmaatregelen die toepasselijk zijn vanaf 1/1/2013 om 
te vermijden dat deze werknemers verplicht zouden worden langer te werken. 
Deze overgangsmaatregelen moeten deze werknemers toelaten na 2012 een 
vervroegd pensioen te kunnen nemen tegen de huidige voorwaarden (deze 
dus van 2012) 

1 De werknemer die in 2012 minstens 60 jaar oud is (dus geboren ten laatste 
op 31.12.1952) en 35 jaren loopbaan telt, zal zijn pensioen kunnen nemen 
wanneer hij dat wil (in 2013, in 2014, in 2015, enz.).

2 Voor de werknemer die in 2012 tussen  57 en 61 jaar oud is (dus geboren 
voor 1/1/1956) en die minstens 32 jaar loopbaan heeft of meer op 31 
december 2012, wordt het vervroegd pensioen uitgesteld met maximum 2 
jaar in vergelijking met de oude reglementering. 



2012  
De hervormingen bij pensioen en eindeloopbaan

18 19

 Minimumpensioenleeftijd op 31 december 2012 (vanaf 2013)

Leeftijd 61 60 59 58 57

Jaren 
loopbaan 

34 34 33 36 35 34 33 32 35 34 33 32 31 34 33 32

Overgangs-
systeem

64 63 64 62 62 62 63 64 62 62 62 63 64 62 62 62

Die werknemers kunnen dus kiezen op vervroegd pensioen te gaan vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop zij 62 worden voor 
zover zij een loopbaan bewijzen van minstens 37 jaren.

3 De werknemers die op een gegeven ogenblik in aanmerking komen voor 
het vervroegd pensioen, behouden dit recht welke ook de datum is waarop 
zij op vervroegd pensioen gaan. Zij dienen geen rekening te houden met 
de versterkte voorwaarden. 

4 De werknemer die voor 1.1.2012 in opzeg is en van wie de opzeg eindigt of 
zou moeten eindigen na 31 december 2012 kan zijn vervroegd pensioen 
opnemen na 31 december 2012 op voorwaarde minstens 60 jaar oud te 
zijn en 35 jaar loopbaan. Dit moet bewezen zijn bij de indiening van de 
pensioenaanvraag. 

5 De werknemer die voor 28.11.2011 een vervroegde vertrekovereenkomst 
heeft getekend met zijn werkgever (behalve bij werkloosheid met werkge-
versaanvulling) kan zijn vervroegd pensioen opnemen na 31.12.2012 op 
voorwaarde dat hij minstens 60 is en 35 jaar loopbaan heeft. De overeen-
komst dient gesloten te zijn in het kader van een arbeidsreglement, een 
CAO, een pensioenregeling of gebaseerd zijn op wettelijke, reglementaire 
of gelijkaardige bepalingen. 

 De persoon in kwestie dient aan de voorwaarden te voldoen die erin voor-
zien zijn. Te bewijzen bij de aanvraag tot vervroegd pensioen. 

6 Overgangsmaatregelen worden uitgebreid tot die werknemers die een 
aanvraag tot vervroegd pensioen hebben ingediend voor 28 november 
2011. Zij kunnen verder genieten van de huidige voordeliger voorwaarden 
(60 jaar en 35 jaar loopbaan). Deze maatregelen treden retroactief in voege 
op 1.1.2012. 

De gelijkgestelde periodes bij de 
berekening van mijn pensioen…
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Een ander doel van de pensioenhervorming is de regels van de gelijkstelling bij 
de berekening van het pensioen te wijzigen. 

Momenteel zijn die regels nogal gunstig voor de gepensioneerden. Wijzigingen 
worden aangekondigd voor de pensioenen die effectief en voor het eerst 
ingaan op 1 januari 2013. 

Voortaan zullen de inactiviteitsperiodes minder gul worden gelijkgesteld bij de 
berekening van het pensioen en zullen de onderstaande regels volgen. 

Bijzondere toekennings- en berekeningsmodaliteiten zullen via koninklijke 
besluiten worden bekendgemaakt in de loop van de volgende maanden voor 
de periodes van inactiviteit die zich situeren na 1 januari 2012. 

Die periodes zijn: 
•	 De	werkloosheidsperiodes	van	de	derde	periode:
 Voor de periode van 1/1/12 tot 30/10/12 en voor de periode vanaf 1/11/12: 

de periodes gedurende dewelke de werknemer zich in de derde uitkerings-
periode bevindt, volgens de reglementering van de werkloosheid: voor die 
periode zal de gelijkstelling gebeuren op basis van het bedrag van het jaar-
lijks minimumrecht. 

•	 De	periodes	van	SWT	toegekend	voor	de	leeftijd	van	60	jaar	(behalve	deze	
in het kader van onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en de 
brugpensioenen wegens lange loopbaan CAO nr. 96): gelijkstelling op basis 
van het bedrag van het jaarlijks minimumrecht. 

•	 De	SWT-periodes	na	60	worden	volledig	gelijkgesteld;
•	 De	SWT-periodes	die	zich	situeren	voor	28/11/2011	of	de	SWT’s	aangegaan	

voor deze datum blijven gelijkgesteld;
•	 De	periodes	van	tijdskrediet	voor	eindeloopbaan	genomen	voor	de	 leeftijd	

van 60: gelijkgesteld op basis van het bedrag van het jaarlijks minimumrecht;
•	 De	periodes	van	tijdskrediet	wegens	eindeloopbaan	genomen	na	de	leeftijd	

van 60: gelijkstelling op basis van het bedrag van het jaarlijks minimumrecht 
behalve gedurende 2 jaar voor het ½ tijdskrediet en gedurende 5 jaar voor 
het 1/5de tijdskrediet;

•	 De	periodes	van	vrijwillige	volledige	of	gedeeltelijke	arbeidsonderbreking	en	
van tijdskrediet worden gelijkgesteld op basis van het bedrag van het jaar-
lijks minimumrecht, behalve voor tijdskrediet met motief en de thematische 
verloven;

 
Voor alle hiervoor niet-vermelde inactiviteitsperiodes blijft de oude reglemente-
ring van toepassing (voor 1.1.2012).

Wat we nog niet weten…
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Het overlevingspensioen
(nog niet gepubliceerde wetgeving)  

Op dit vlak is geen enkele beslissing genomen. De hervorming zou zich toespitsen 
op personen van minder dan 30 jaar op 1 januari 2012.
De nota van de regering voorziet het overlevingspensioen te vervangen door een 
overgangsuitkering, gevolgd door een werkloosheidsuitkering indien men geen 
werk vindt.

Op die manier zullen personen die hun partner verliezen kunnen genieten van 
een overgangsvergoeding waarvan de duur afhangt van hun leeftijd, het aantal 
kinderen en het aantal jaren wettelijke samenwoning of huwelijk. Als er geen 
werk gevonden is zullen zij daarna onmiddellijk recht hebben op een werkloos-
heidsvergoeding, zonder wachtperiode. Men merkt hierbij dat men uitsluitend 
de weduwen en weduwnaars op het oog heeft die nog niet gepensioneerd zijn.
De cumulregels tussen overlevingspensioen en loon zullen in het kader van de 
strijd tegen de valstrikken bij tewerkstelling worden versoepeld

Wat we nog niet weten…

Werknemer of 
ambtenaar

Zelfstandige 

Zonder kind 
ten laste 

Met kind 
ten laste 

Zonder kind 
ten laste 

Met kind 
ten laste 

Algemene beperkingen 
voor de wettelijke 
pens. leeftijd 

7.421,57  
€ bruto

11.132,37 
€ bruto

5.937,26  
€ netto

8.905,89  
€ netto

Beperkingen voor 
de overlevende 
echtgenoot voor de 
wettelijke pens. leeftijd 

17.280  
€ bruto

21.600  
€ bruto

13.824  
€ netto

17.280  
€ netto

Rust- en overlevings-
pensioen na de 
wettelijke pens.leeftijd 

21.436,50 
€ bruto

26.075  
€ bruto

17.149,19  
€ netto

20.859,97 
€ netto

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden
(nog niet gepubliceerde wetgeving) 

Wat toegelaten arbeid betreft is er in 2012 geen enkele aanpassing of wijziging 
van de plafonds voorzien. De bedragen die iemand mag verdienen als gepensio-
neerde zonder gesanctioneerd te worden zijn dezelfde als deze van 2011. Maar 
vanaf 2013 zullen deze plafonds opgeheven worden voor gepensioneerden van 
minstens 65 die minstens 42 jaar loopbaan hebben gehad. Voor de andere 
gepensioneerden blijven de plafonds bestaan, hoewel geïndexeerd. Bij over-
schrijding zal de sanctie in verhouding staan. Dat is zowat wat wij weten op dit 
ogenblik, er is nog geen enkele tekst bekend, laat staan gepubliceerd op dit 
ogenblik.  



2012  
De hervormingen bij pensioen en eindeloopbaan

24 25

En mijn aanvullend pensioen…
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Vanaf 1 juli 2013 zal het gedeelte van het kapitaal opgebouwd met bijdragen van 
de werkgever belast worden tegen het tarief van 20% op 60 jaar en 18% op 61 
jaar indien u uw wettelijk pensioen nog niet opneemt. Tussen 62 en 64 zal dit 
kapitaal worden belast tegen 16,5% 

Zie de tabel hierbij.

De regering zal de fiscale 80%-regel evalueren om er de perverse effecten 
(verhoging van de eindeloopbaanvoordelen om er een hoger fiscaal voordeel 
mee te kunnen bereiken, vergissing bij de berekening omwille van een verkeerde 
schatting van het bedrag van het wettelijk pensioen bij gemengde loopbaan, …) 
van te onderkennen en ze te vermijden. 

De voor een pensioen in de 2e pijler gestorte bijdragen zijn slechts fiscaal aftrek-
baar (in het kader van de 80%-regel) indien zij recht geven op een aanvullend 
pensioen dat, opgeteld bij het wettelijk pensioen, niet meer bedraagt dan het 
maximumpensioen in het openbaar stelsel. 

Er wordt voorzien in een overgangssysteem tot 1 januari 2016. Tot die datum zal 
de speciale bijdrage van 1,5% voor de sociale zekerheid aanvullende pensioenen 
verschuldigd zijn wanneer de premies die gestort worden voor de samenstelling 
van het aanvullend pensioen het niveau van 30.000 € in premies (werknemer en 
werkgever, contract leven of overlijden) overschrijden. 

Vanaf 1 januari 2016 zal de speciale bijdrage aanvullende pensioenen verschul-
digd zijn op alle premies als de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen 
van de werknemer voor wie de premies werden betaald, het openbaar pensioen 
bepaald door de wet Wijninckx (een totaal pensioen van 6.160 € per maand) 
overschrijdt.   

Uw aanvullend pensioenkapitaal wordt uitgekeerd  
vóór uw wettelijk pensioen 

Solidariteits- 
bijdrage

Max 2% op het totale bedrag 

RIZIV-bijdrage 3,55% op het totale bedrag

Personen-
belasting*

Kapitaal opgebouwd door 
WN-bijdragen

Kapitaal opgebouwd  
door WG-bijdragen

10% (voor deel opgebouwd 
door bijdragen vanaf 1993)

16,5% (voor deel opgebouwd 
door bijdragen voor 1993)

(+ gemeentebelasting)

60 jaar: 20%

61 jaar: 18%

62-64 jaar: 16,5%

 (+ gemeentebelasting)

Uw aanvullend pensioenkapitaal wordt uitgekeerd samen met uw 
wettelijke pensionering of op 65-jarige leeftijd

Solidariteits- 
bijdrage

Max 2% op het totale bedrag 

RIZIV-bijdrage 3,55% op het totale bedrag

Personen-
belasting*

Kapitaal opgebouwd door 
WN-bijdragen

Kapitaal opgebouwd  
door WG-bijdragen

10% (voor deel opgebouwd 
door bijdragen vanaf 1993)

16,5% (voor deel opgebouwd 
door bijdragen voor 1993)

(+ gemeentebelasting)

16,5%

65 jaar: 10% indien u 
actief bent geweest tot 
uw 65e

(+ gemeentebelasting)

En mijn aanvullend pensioen …

*De winstdeelname is vrijgesteld van personenbelasting. De grondslag is gelijk aan het bruto kapitaal 
verminderd met de erop geheven solidariteits- en RIZIV-bijdrage.
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Bijlage
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Het maximaal wettelijk pensioenbedrag (in €) - alleenstaand (1/02/2012)

Jaar Begrensd jaarloon Herwaarderings-
coëfficiënt

Geherwaardeerd 
jaarloon

Jaarlijks 
pensioenrecht*

1967 3.259,94 5,001989 16.306,18 217,42

1968 4.409,28 4,866842 21.459,27 286,12

1969 5.186,42 4,691068 24.329,85 324,40

1970 5.579,10 4,515029 25.189,80 335,86

1971 5.797,90 4,327012 25.087,58 334,50

1972 6.129,23 4,103326 25.150,23 335,34

1973 7.793,77 3,836507 29.900,85 398,68

1974 9.645,53 3,404734 32.840,46 437,87

1975 11.623,72 3,019307 35.095,58 467,94

1976 13.347,20 2,76585 36.916,35 492,22

1977 14.300,96 2,582361 36.930,24 492,40

1978 14.955,41 2,471934 36.968,79 492,92

1979 15.632,16 2,366059 36.986,61 493,15

1980 16.595,23 2,218556 36.817,45 490,90

1981 20.697,62 2,06135 42.665,04 568,87

1982 22.503,50 1,895894 42.664,25 568,86

1983 24.228,12 1,760974 42.665,09 568,87

1984 25.765,90 1,688924 43.516,65 580,22

1985 27.020,10 1,6427 44.385,92 591,81

1986 27.370,25 1,621682 44.385,84 591,81

1987 27.795,38 1,628861 45.274,81 603,66

1988 28.118,69 1,610166 45.275,76 603,68

1989 28.992,19 1,561637 45.275,28 603,67

1990 29.991,70 1,509583 45.274,96 603,67

1991 30.954,94 1,462618 45.275,25 603,67

1992 31.707,02 1,427929 45.275,37 603,67

1993 32.580,35 1,389632 45.274,70 603,66

1994 32.859,53 1,377836 45.275,04 603,67

1995 33.371,67 1,356708 45.275,61 603,67

1996 33.923,29 1,334627 45.274,94 603,67

1997 34.371,26 1,31726 45.275,89 603,68

1998 34.808,09 1,300707 45.275,13 603,67

1999 36.155,20 1,288547 46.587,67 621,17

2000 36.835,37 1,264764 46.588,05 621,17

2001 38.678,50 1,230994 47.613,00 634,84

2002 39.367,70 1,209435 47.612,67 634,84

2003 40.898,30 1,192112 48.755,35 650,07

2004 41.564,11 1,173016 48.755,37 650,07

2005 43.314,93 1,148114 49.730,48 663,07

2006 44.081,93 1,128154 49.731,21 663,08

2007 44.994,88 1,108563 49.879,66 665,06

2008 46.895,18 1,063642 49.879,68 665,06

2009 47.171,84 1,057403 49.879,65 665,06

2010 47.960,29 1,04002 49.879,66 665,06

2011 49.773,66 1,009144 50.228,79 669,72

Jaarlijks bruto wettelijk pensioenbedrag 24.782,48
Maandelijks bruto pensioenbedrag 2.065,21

* = Begrensd jaarloon X Herwaarderingscoëfficiënt X 60%/45


